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Förord 

Under 2013 har styrelsen försökt arbeta vidare med 
BRS framtidsfråga, möjlighet till långsiktig utveckling 
på Skrefsta eller inriktning på lokalisering till annan 
plats och kanske det svåraste – hur vi kan driva och 
utveckla en bra verksamhet under tiden osäkerheten 
består. BRS har överklagat detaljplanen för del av 
familjeparken Hågelby, pga. dess bedömda skade-
verkningar på ridsällskapets verksamhet. 

Vår löpande verksamhet med ridskola, fritidsgård, 
tävlingar, privathästuppstallning, cafeteria och sam-
verkan med gymnasieskolor har fungerat väl, mycket 
beroende på inblandade personers utmärkta insatser. 
Ungdomssektion, som lämnar egen verksamhetsbe-
rättelse, har genom sina aktiviteter ökat samhörighet-
en mellan ridsällskapets ungdomar. Hästarna har 
hållit sig fria från omfattande sjukdomar, ridgrupper-
nas fyllnadsgrad är hög, boxplatserna är fullbelagda 
och tävlingsarrangemangen sätter ridsällskapets namn 
på kartan. Allt detta medverkar på ett avgörande sätt 

också till att vi har lyckats bibehålla vår ekonomi i 
balans. 

Ideellt arbete är en av hörnstenarna i ridsällskapets 
verksamhet och borgar för att denna är något mer än 
en företagsliknande dito. Det ideella arbetet som 
många medlemmar och deras närstående utför för 
BRS är av stort värde och hjälper föreningen att ge-
nomföra verksamheten till lägre kostnad vilket bl.a. 
återspeglas i våra priser. Till detta ska läggas den ge-
menskap och glädje som kännetecknar en väl funge-
rande förening – något vi värnar om. En lång dag på 
tävlingsvallen kan dock vara slitsam och fler ideella 
insatser välkomnas. 

Avslutningsvis vill styrelsen framföra sitt stora tack 
till all personal för de mycket goda insatser man gjort 
under året – insatser, som varit avgörande för en väl 
fungerande häst- och ridverksamhet och fortsatt ut-
veckling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hoppvallen genom skogsparti där sly har rensats bort under året 
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Föreningen 

Föreningen grundades 1967 och driver verksamhet på Skrefsta gård i Botkyrka kommun. 

Vision 

Botkyrka Ridsällskap ska uppfattas  
som en attraktiv ridklubb i Stockholmsområdet,  

med hästmaterial och utrustning av god kvalitet och  
med en anläggning av hög kvalitet med hög nyttjandenivå. 

Verksamhetsidé 
Botkyrka Ridsällskap erbjuder kommunens invånare 
idrotts-, motions- och fritidsaktiviteter med bred 
inriktning. Verksamheten ska attrahera såväl nybör-
jare som tävlingsryttare. 

Vi erbjuder praktisk och teoretisk ridutbildning av 
god kvalitet till ett rimligt pris. Gemenskap och väl-
befinnande ska genomsyra verksamheten.  

Ridsällskapet är en ungdomsvänlig förening med 
fritidsgård och bred barn- och ungdomsverksamhet.

Föreningsidé 
Föreningen skall driva en av Svenska Ridsportför-
bundet kvalitetsmärkt ridsportanläggning och rid-
skola, beläget i det vackra naturområdet kring Skref-
sta gård och sjön Aspen. 

Föreningens syfte är att grundlägga och stimulera ett 
livslångt intresse för hästar och ridsport i god kam-
ratskap och med stor fokus på god hästhållning. 

Värdegrund 
Botkyrka Ridsällskap 

 erbjuder aktiviteter så att alla kan hitta en tillta-
lande idrotts-/motionsaktivitet,  

 välkomnar alla, oavsett ambitionsnivå, 
 har en engagerad och kompetent personal, 
 sätter god hästhållning i fokus 
 arbetar med kvalitet och säkerhet i fokus, 
 arbetar aktivt mot droger,  
 arbetar aktivt mot mobbning 
 är en rökfri anläggning. 

 

 
Vår nya orienteringstavla som välkomnar vid infarten till parkeringen  
vid Stora ridhuset 

Värdegrunden omsätts i praktiken genom 

Kamratlighet – Vi hälsar alltid när vi träffar någon 
känd eller okänd som kommer till anläggningen. Alla 
ska känna sig välkomna till Skrefsta. 

Ömsesidig respekt – Alla har alltid något att tillföra, 
oavsett vem det är, gammal eller ung, nybörjare eller 
proffs. 

Vilja att stötta varandra i med och motgång – 
Genom att uppmuntra i såväl framgång som mot-
gång bygger vi goda relationer och en positiv stäm-
ning på Botkyrka Ridsällskap. 

Att alltid reagera direkt – Om någon inte lever upp 
till våra gemensamma spelregler, att då våga ta ansvar. 

Hästen i fokus – Hästens väl går alltid före din be-
kvämlighet. 
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Organisation 

Vår övergripande organisation framgår av schemat nedan. 

 

 

Medlemmar
Under 2013 hade Botkyrka Ridsällskap totalt 707 medlemmar inklusive hedersmedlemmar. 

 

 Män Kvinnor Totalt

Medlemmar 0–6 år 0 9 9

Medlemmar 7–12 år 12 193 205

Medlemmar 13–20 år 9 193 202

Medlemmar 21–40 år 3 100 103

Medlemmar > 40 år 20 138 158

Hedersmedlemmar 12 4 16

Okänt födelseår  14

Totalt 55 637 707

Medlemsavgiften har under 2013 varit 200 kronor för 
juniorer, 300 kronor för seniorer och 550 kronor för 
familj. Familjemedlemskap innebär medlemskap för 
samtliga familjemedlemmar, oavsett ålder, så länge 
dessa bor på samma adress. 

I medlemskapet får man förutom en fin gemenskap i 
klubben, tidningen Häst & Ryttare utgiven av Rid-
sportförbundet, möjlighet att tävla för klubben och 
medverka vid olika arrangemang vid BRS. Eftersom 
även en olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften 
måste alla som har en plats i någon av ridskolans 
ridgrupper vara medlem. Detta gäller självfallet också 
dem som hoppar in som ”ersättare” vid t.ex. sjukdom. 

Sedan 2005 faktureras alla medlemsavgifter till de ak-
tiva ridskoleeleverna i samband med ridavgifterna för 
vårterminen. Medlemmar som inte rider på ridskolan 
uppmanas att lösa medlemskap på stallkontoret eller 
via PlusGiro. 

Svenska Ridsportförbundet har 150 000 
medlemmar varav 55 % är under 21 år.
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Hedersmedlemmar
Jane Blomberg 
Göran Carlberg 
Monica Carlberg 
Gunilla Enänger 

Sonny Hellberg 
Mischa Johansson 
Jan Karlström 
Bertil Kersfelt 

Christer Lindberg 
Kenneth Lynghaug 
Ture Samuelsson 
Kerstin Strand 

Sven Olof Strömqvist 
Ulf Stålborg 
Roland Wahlberg 
Torgny Wännström 

Styrelse 
Styrelsen, som under verksamhetsåret haft tolv protokollförda möten, har haft följande sammansättning: 

Sonny Hellberg, ordförande 
Christer Lindberg, vice ordförande 
Frida Andersson 

Mats Andersson 

Mischa Johansson, sekreterare 
Kerstin Karlsson 

Werner Röhrl 

Amanda Emanuelsson, BRUS-representant 

Monika Persson, 1:a suppleant 
Therese Kristensen, 2:a suppleant 
Ulrica Jansson, 3:e suppleant 
Carolina Röhrl, 4:e suppleant 
Frida Vahter, BRUS-suppleant 
Linda Holmqvist, verksamhetschef, adjungerad 
Elisabeth ”Bettan” Braun Ramnitz,  
   chefsinstruktör, adjungerad 
Linda Englund, stallchef, adjungerad 
Anton Synnerdahl, sammankallande TK, adjungerad 

 

Styrelsen har även under året bjudit in representanter från verksamhetens olika delar, t.ex. Föräldragruppen. Syftet 
med dessa ”temainbjudningar” är bl.a. att främja informationsutbytet och sammahållningen inom föreningen. 

I tillägg till ordinarie styrelsemöten har det hållits ett antal verkställande utskotts-, personalutskotts-, säkerhetsut-
skotts och IT-utskottsmöten. Arbetet och sammansättningen i utskotten beskrivs nedan. 

Verkställande utskott 

Frågor av akut karaktär som behöver hanteras emel-
lan ordinarie styrelsemöten och förberedelse av vissa 
typer av ärenden hanteras av verkställande utskottet 
(VU). 

Exempel på ärenden av akut karaktär är vissa in-
komna skrivelser. Några ärenden som har förberetts 

av VU är uttag ur Ungdomsfonden, utdelning av 
First Class Membership och träningsbidrag. 

VU har bestått av Sonny Hellberg, Christer Lindberg, 
Mischa Johansson och Linda Holmqvist (verksam-
hetschef). 

Arbete och beslut i VU rapporteras i styrelsen. 

Säkerhetsutskott 

För en verksamhet som BRS är säkerheten viktig och 
vi arbetar aktivt med denna. 

Säkerhetsutskottet (SU) har till uppgift att på ett 
övergripande plan bl.a. försöka förutse faror och 
risker och minimera dessa genom att ta fram regler 
och anvisningar (policys) för hur dessa ska undvikas 
för ridande, besökare och personal. 

Det löpande säkerhetsarbetet sker genom månatliga 
skyddsronder där personalen med stöd av en check-
lista kontrollerar anläggningen och noterar åtgärder 
som krävs för att hålla en god säkerhetsstandard. Det 
handlar om allt från utstickande spik och trasiga 
stängsel till fungerande nödbelysning och brand-
släckningsutrustning. 

En viktig del av SUs uppgift är att följa det systema-
tiska brandskyddsarbetet som vi på BRS jobbar aktivt 
med sedan ett antal år. 

Utrymningslarmanläggningen funktionskontrolleras 
och servas en gång per år av fackmän. 

Utöver brandskyddet utgör säkerheten i arbetsmiljön 
för våra anställda ett prioriterat område. Varje termin 
kontrolleras verksamheten vid genomgång av en 
mycket omfattande checklista, speciellt framtagen för 
ridskolor av fackförbundet Kommunal. 

SU har bestått av Sonny Hellberg, Christer Lindberg, 
Mischa Johansson, Linda Holmqvist (verksamhets-
chef) och Werner Röhrl (sammankallande). 

Arbete och beslut i SU rapporteras i styrelsen. 
  Ridsporten ligger på andra plats, efter gymnastik, 

sett till antal tävlings- och träningsaktiviteter 
bland kvinnor i åldern 7–70 år. 
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IT-utskott 

En verksamhet med den omfattning som BRS be-
driver kräver ett bra IT-stöd. Ett IT-utskott (ITU) 
finns vars uppgift är att på ett övergripande plan följa 
utvecklingen inom området och föreslå och genom-
föra förbättringar. 

Under året har nätverket utvidgats till att även om-
fatta Vita villan. Inom tävlingsverksamheten har re-
sultatdatabasprogrammet RS Pro bytts ut mot det 
modernare Equipe. 

ITU har bestått av Linda Holmqvist (verksamhetschef), 
Kenneth Lynghaug (adjungerad), Sanna Andersson 
(adjungerad) och Mischa Johansson (sammankallande). 
Gruppen har under året fått välkommet stöd av Ulf 
Gunninger. 

Arbete och beslut i ITU rapporteras i styrelsen. 

 

 

Personalutskott 

Personalutskottet (PU) fungerar bl.a. som stöd för 
verksamhetschefen i personalfrågor och har under 
året bl.a. behandlat frågor omkring tjänstledighet, 
vikariat och lönejustering. En policy om boxförmån 
för medarbetare har antagits. 

PU har under året bestått av Sonny Hellberg, Christer 
Lindberg, Mats Andersson, Mischa Johansson och 
Linda Holmqvist (sammankallande). 

Arbete och beslut i PU rapporteras i styrelsen. 

Revisorer 
Revisorer under verksamhetsåret har varit Monica 
Danell och Katariina Groth, auktoriserad revisor. 
Revisorssuppleanter har varit Anna Andersson och 
Rikard Moosberg, godkänd revisor. 

I slutet av året avslutade Katariina Groth sin anställ-
ning hos PWC och avsade sig i samband med detta 
sitt uppdrag hos BRS. Rikard Moosberg tog över 
ansvaret för revisionsarbetet efter kollegan. 

Valberedning 
Valberedningen har under året bestått av Carina Ståhl, Jenny Pettersson och Kerstin Ångman (sammankallande). 

Föräldragrupp 
Under året har en grupp bildats spontant av ett antal föräldrar som tillbringar mycket tid på anläggningen med sina 
barn och ungdomar. Gruppen har arrangerat sammankomster för andra föräldrar och man stöttar barnen med bl.a. 
framtagandet av de mössor och pannband med logga som har varit mycket uppskattade. Ett trevligt initiativ! 

BRUS

BRUS verksamhetsberättelse  
för 2013 återfinns på sidorna  
25–32. 

 

 

Ridsporten är 
Sveriges näst 
största ungdoms-
idrott, bara fot-
bollen är större. 
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Samarbetspartners och bidragsgivare 

Följande personer, företag och organisationer har under 2013 på olika sätt bidragit till BRS verksamhet: 

Agria Djurförsäkringar 
Alentec & Orion AB  
Amoena Sverige AB 
Biltema 
Boanders Svets & Entreprenad 
   Service AB 
Botkyrka kommun  

Bröderna Michael och Henrik 
   Petersson, Bergaholms gård 
   och Ladviks säteri 
DeLaval 
Fordonsmäklarna  
Gunnar Stockhaus,  
    Hammarby gård 
Hamra gård 
Hööks 

Johan & Nyström 
Lindt Choklad  
Philips 
Realgymnasiet 
Ridskolefoto AB 
Riksgälden Privatmarknad 
TF häst och fritid 
Tumba Gymnasium 
Twilfit 

Vi riktar ett varmt tack till alla! 

Ridskolan 

Under året har vi har vi haft en god fyllnadsgrad i alla 
våra grupper och drygt 700 uppsittningar per vecka. 
Sommaren fylldes med tio ridskoleläger och ett pri-
vathästläger. Alla ponnyer och hästar har haft fyra 
veckors semester då de bara har betat och vilat. 

Ridskoleekipage har tävlat både internt och externt 
med bra resultat. 

Hösten 2013 inleddes en ny omgång med Ponny- 
och Stockholmscuper i dressyr och hoppning. Det är 
utbytestävlingar mellan olika ridskolor i Stockholm. 
BRS vann Stockholmscupen i hoppning! 

Ridskolan arrangerar instruktörsledda träningstäv-
lingar i hoppning eller dressyr under lov. 

 

Personal 

Ledning 

Linda Holmqvist, verksamhetschef 

Elisabeth ”Bettan” Braun Ramnitz,  
   chefsinstruktör 

Linda Englund, stallchef 

Ridinstruktörer, fritidsledare, stallarbete m.m. 

Elin Andersson, fritidsgårdsansvarig 
Lisa Andersson 

Elisabeth ”Bettan” Braun Ramnitz 

Linda Englund 

Birgitta Gudmundsäter 

Mikaela Gustafsson 

Helena Johansson 

Timvikarier 

Josefin Linder 

Sabina Melkerling 

Monika Widstrand 

 
Som en del av vårt sociala ansvarstagande bereder vi 
även varje sommar plats för ett antal sommarjobbare. 

 
Personalutbildning 
Willemijn Kloos har kontinuerliga fortbildningar för 
alla instruktörer, såväl teoretiskt som praktiskt. Under 
hösten har instruktörerna även fått tillfälle att hoppa 
för Lotta Björe och Pontus Westergren. 

Birgitta Gudmundsäter, Helena Johansson och Bett-
an Braun Ramnitz deltog under våren på en dressyr-
clinic för Adelinde Cornelissen. 

Under Henrik von Eckermanns fortbildning som för-
bundet lagt hos oss var större delen av personalen 
med och deltog till fots eller till häst. 

Linda Englund har gått en fortbildning för C-tränare. 
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Hästar och ponnyer 
Under året har vi sålt Carat, Chivas H, Don Pedro 
och Nick som därmed har fått gå i välförtjänt pens-
ion. 

Lollipop, Pure Gold, Stella och Gitano har fått vand-
ra vidare till de evigt gröna ängarna. Nikita står på ett 
konvalescensstall då hon har en långvarig senskada. 
Vår förhoppning är att hon ska kunna komma in i 
verksamheten i mitten av 2014. 

Vi har under 2013 inlett ett samarbete med Sofia 
Stenberg, en veterinär som kommer ut till oss cirka 
två gånger i månaden och dessutom vid akuta fall. 
Sofia har en mobil klinik med bl.a. röntgen och ult-
raljud vilket gör att hästarna och ponnyerna kan be-
handlas i sin hemmamiljö. 

Nya hästar och ponnyer för i år är Fenja, Unik, 
Donna, Marwin, Randia, Jurand, Uno, Chivas och 
Baltazar. 

Hästarna utbildas fortlöpande av våra instruktörer. 

För att ge hästarna en allsidig träning och därigenom 
öka deras hållbarhet och välmående har vi en sche-
maplanering som sprider hoppning, uteritter och 
andra lektionstyper jämnt över terminen. Vi arbetar 
också målmedvetet med att öka förståelsen för och 
kunskapen om hästarnas viktgränser. 

 
De flesta hästar uppskattar även ett bad... 

 

 

 

Vid årets slut var följande hästar och ponnyer verksamma inom ridskolan: 

Hästar 

Aida 
Algebra 
Arsenals Silver 
Bahir II 
Balthazar 
 

Baylie 
Cenna 
Chivas 
Donna 

Glenn Canion 
 

Hasisas 
Jurand 
Lolita 
Miramis Jum Jum 
Nixe 

Pinocchio 
Queen of Halloween 
Randia 
Unick de Roty 

Uno (Uniquet  
   Ellegaard)

Ponnyer

Arabella 

Arda’s Green Spot 

Ballinaclogh all that 
   Jazz 

Banjo 

Belle 

Capitano 

Comeragh Silus 

Fenja 

Ivanhoe 

Killberry Symfonie 

Lindens Marvin 

Lucien 

Max 

Mr Bean 

Mr Grey 

Nikita 

Nova af Öhrlings 
   PriceWaterhouse- 
   Coopers 

Saga 

Spirit’s Friend 

 

Utbildningsutbudet 
Ridutbildningen omfattar teori, skolridning, hopp-
ning, terränghoppning och ridning ute i terräng. Vi 
har i viss utsträckning under året även kunnat erbjuda 
privatlektioner på våra ridskolehästar och -ponnyer. 

Under  vårterminen ersätts en teorilektion med före-
läsningar och clinics. I år var dessa clinics spridda 
över terminen i stället för endast under en vecka. 

Utöver ordinarie ridskolelektioner tillhandahåller vi 
utbildning i specialgrupper med begränsat antal elever. 

Cirka 9 500 av landets hästar, varav 
runt 60 procent ponnyer, var i tjänst på 
landets ridskolor 2011. 

9



Därtill kommer kurser med specialträning, t.ex. kan-
darkurser och terrängkurser. 

Ridskolan erbjuder även hopp- och dressyrträningar 
för privathästekipage. 

Under året har vi haft Per Dahlgren och Annsofie 
Oscarsson som har hållit helgkurser i hoppning för 
privathästar. Willemijn Kloos, Lars Andersson och 
Berit Norberg har regelbundet dressyrträningar på 
anläggningen. 

Förbundet har lagt flera kurser för hela distriktet hos 
oss. 

Efterfrågan är stor på häst och vi skulle med lätthet 
kunna fylla ett antal nya ridgrupper. Tyvärr har vi nått 
taket vad gäller framför allt hästkapaciteten. När det 
gäller ponny har vi en väntelista vilket tyder på att 
efterfrågan återigen har ökat. 

 
Verksamheten omfattar inte enbart ridning... 

 

Ridavgifter 
Vi tillämpar terminsavgifter. Vårterminens faktura är uppdelad i två delar varav den första delen på 1 000 kronor 
ska vara BRS tillhanda den sista december och resterande del den sista januari. Höstens ridplats måste bokas senast 
sista maj med en bokningsavgift på 1 000 kronor. Resterande del ska vara BRS till handa den sista augusti. 

Alla lektioner är på 45 minuter, där inget annat anges. 

Ridskolelektioner 

Junior ponny 150 kr
Junior häst 168 kr
Senior häst 194 kr

Privathästlektioner 

Dressyr 
Hoppning, en timme 

174 kr 
212 kr

Rehabiliteringsridning 

Per ridtillfälle 220 kr

 

 
Halloween 

Specialgrupper 

HÄSTHOPPNING 

Junior, en timme 235 kr
Senior, en timme 246 kr

PONNYHOPPNING 

Junior, sju elever, en timme 211 kr
Junior, åtta elever, en timme 205 kr

HÄSTDRESSYR  

Junior 203 kr
Senior 215 kr

PONNYDRESSYR 

Junior 186 kr

I Sverige fanns det 907 klubbar 
2012. Drygt 450 av dessa drev  
ridskola. 

Nästan hälften av alla ridskolor 
erbjuder verksamhet för ryttare med 
funktionsnedsättning. 
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Rehabiliteringsridning 
Ridningen hjälper ryttarna att bygga upp kondition 
och styrka samtidigt som det är väldigt trevligt att 
umgås med hästarna och med varandra. Övningarna 
går mycket ut på avslappning, att skapa balans och 
förbättra sin kroppskontroll. 

Vi har under året även haft en grupp med barn med 
grava funktionshinder som har fått rida och umgås 
med hästarna för att träna upp balans och få ett ökat 
självförtroende. 

Det ställs stora krav på hästarna som deltar i den här 
typen av verksamhet – de ska vara lugna och lätta för 

hjälperna. Detta åstadkoms genom träning, beröm 
och massor av godis. 

 

 

   

 
 

 

Kommunens LSS-verksamhet 
Även Botkyrka kommun bedriver daglig verksamhet 
på anläggningen. LSS1-personalen rensar ogräs, klip-
per gräs, röjer sly m.m. Dessutom sopar de alla läk-
tare, tömmer gödseltunnorna från ridhusen, skottar 

framför ingångar, tar ner hö från loftet och rensar i 
spolspiltan. Det är mycket glädjande för oss att kunna 
delta i detta projekt. 
1 LSS = Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 

Anläggningsavgifter 
Anläggningsavgiften för privathäst var 1 050 kronor 
per termin eller 100 kronor per gång, där var sjätte 
gång är gratis. Avgiften avser medlemmar med hästar 
som inte är uppstallade på Skrefsta men som utnyttjar 

BRS ridanläggning. För privathästar uppstallade på 
Skrefsta ingår avgiften i inackorderingsavgiften. 

Ickemedlemmar betalar 1 500 kronor per termin eller 
150 kronor per gång i anläggningsavgift. 

Godkännande av Hästnäringens  
Yrkesnämnd 
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN), är en samarbets-
organisation som företräder arbetslivet inom svensk 
hästsektor. BRS är godkänd som praktikvärd av dessa 
vilket innebär att vi får ta emot praktikanter som 
behöver praktik för att gå t ex Hippologen, samt 
elever som redan går en hästutbildning och skall göra 
arbetsinriktad praktik under sin utbildning. 

För att bli HYN-godkända skall man uppfylla många 
kvalitetsmässiga kriterier, t.ex. ha god hästhållning, 
minst två medarbetare ska vara utbildad på lägst level 
II (inneha kvalitetsskyltarna samt tilläggsskylten ”Rid-
skola”) samt därutöver ha en medarbetare, med lägst 
level II, som har genomgått deras interna praktik-
värdsutbildning. 

Externa aktiviteter 
Den 22 oktober hade vi äran att få bjuda på en clinic 
i samarbete med Stockholms läns ridsportförbund. 
Henrik von Eckerman delade med sig av sina erfa-
renheter för ca 300 besökare. 

Under året har Stockholms läns ridsportförbund även 
lagt ett antal föreläsningar/utbildningar hos oss; do-
marutbildning, tävlingsledarutbildning och banbyg-
garkurs. 

Årsta Runstens sportryttare har haft en kick off med 
Magnus Gällerdal för deras fälttävlansryttare. 

Under sommaren hade vi hundutställning i Stora 
ridhuset, och i Lilla ridhuset har det varit agility och 
lydnadskurser för hundar. 

Vi har en fin anläggning och det är mycket tillfreds-
ställande att kunna visa den och utnyttja den även till 
denna typ av arrangemang. 

Fritidsgården – öppen för alla! 

Varje dag hela året om är fritidsgården i stallet öppen. 
Fritidsgården besöks av cirka hundra barn och ung-
domar varje dag. De kommer hit för att hänga med 

sina kompisar, pyssla med sin favorithäst eller bara 
för att få koppla av. För många blir stallet som ett 
andra hem. 2013 har präglats av ett sammansvetsat 

I Sverige finns det 125 000 motions- 
och lektionsryttare. Dessutom 4 000 
ryttare med funktionsnedsättning. 
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gäng och väldigt bra stämning i stallet. Vi tar hand 
om varandra och respekterar varandras olikheter. 

Fritidsgårdens mål är att aktivera, engagera och finnas 
till för barn och ungdomar i stallet. Vi ska visa re-
spekt för varandra oavsett bakgrund och kunskap, 
hos oss är alla lika viktiga och alla får vara med. Fri-
tidsgården har som mål att arrangera minst två aktivi-
teter i veckan. 

Under året har Fritidsgården tillsammans med ung-
domsledarna anordnat flera skötarkurser. Det är en 
kurs för dem som vill börja sköta en ridskolehäst eller 
för dem som bara vill lära sig mer om hästar. Skötar-
kurserna är alltid populära. Det är roligt att så många 
barn och ungdomar vill lära sig mer om hur man tar 
hand om en häst, och det känns fint att vi kan an-
ordna en sådan kurs utan att behöva ta betalt. 
Skötarkurserna är väldigt populär och bli fulla väldigt 
snabbt, vilket tyder på att vi har unga medlemmar 
som vill lära sig att bli bra hästmänniskor. 

För skötarna har året varit fullspäckat med utbild-
ningar och aktiviteter. Varje termin har vi två skötar-
möten, en skötarträff och tre till sex utbildningstill-
fällen för skötarna att gå på. Det är viktigt att konti-
nuerligt träffa skötarna och ha ett bra samarbete med 
barnen och ungdomarna, för det är faktiskt de som 
vistas i stallet och vet vad som behövs för att vi ska 
kunna bli ännu bättre. Skötarna är vår viktigaste länk 
till att nå ut i stallet. 

Under skötarmötena så får alla anonymt komma med 
synpunkter på hur man trivs i stallet, följande kom 
upp: 

• Det finns alltid en kompis att vara med. 
• Bra stämning. 
• Vi välkomnar nya till vår gemenskap. 
• Alla är snälla och hjälpsamma mot varandra. 
• Man får nya vänner i stallet. 
• Åldern spelar ingen roll utan man är kompis och 

hänger med alla. 

 

Vi kom också gemensamt överens om att följande 
regler gäller för fritidsgården: 

• Man hälsar på alla, även de man inte känner. 
• Låter alla vara med, ingen ska behöva vara ensam 

i stallet. 
• Tänk glatt! 
• Behandla andra som du själv vill bli behandlad. 
• Alla är viktiga och lika mycket värda. 
• Vi är snälla och hjälpsamma. 
• Vi bryr oss om varandra och våra hästar. 
• Alla är välkomna, vi stänger ingen ute. 
• Vi accepterar alla precis som man är. 
• Vi säger bara trevliga saker till varandra. 

Under året har det varje tisdag arrangerats läxhjälp, 
vilket har varit positivt tycker både barn och föräldrar. 

Under loven arrangeras det extra mycket aktiviteter, 
minst en om dagen. Då har man bl.a. möjlighet att 
prova på hur det är att jobba i stallet. Fritidsgården 
har även haft Cafeterian öppen under vissa lov för att 
kunna erbjuda mat och möjlighet att få komma in 
och värma sig och spela ett spel. 

Under sommaren påbörjades ett arbete med att frä-
scha upp Smedjan. Hela övervåningen rensades ut så 
att vi nu kan gå vidare med att göra det lite trevligare 
där uppe. 

Andra aktiviteter som vi har haft under året är bl.a. 
rykttävling, maskeradtävling där hästarna blev ut-
klädda, godisjakt, tårtbakartävlingar i alla dess former, 
grillkväll, biokväll, bajsbingo, betessläpp, skötaröver-
nattning, stalldisco, äggjakt, julpyssel, åkt och badat, 
besökt Globen Horse Show och mycket mer! Barnen 
och ungdomarna är självklart med och påverkar vilka 
aktiviteter som genomförs under året. Fritidsgården 
försöker att alltid ha en bredd i sina aktiviteter så att 
de ska passa så många som möjligt och att man inte 
ska fastna i samma mönster. Det är även viktigt att 
göra saker som inte är hästrelaterade då alla barn och 
ungdomar tar olika mycket plats i olika sammanhang, 
så dessa roller är bra att flytta runt på då och då. 

En av de största aktiviteterna vi genomförda under 
året var när vi i början av sommarlovet åkte till 
Gröna Lund. Nästan 20 ungdomar deltog och det 
blev en lång men otroligt rolig dag! 

En av de mest önskade aktiviteterna är övernattning-
ar, så några försöker vi hinna med varje år. Den mest 
lyckade var sommaravslutningsövernattningen då vi 
var nästan 30 barn som sov över en lördag i cafete-
rian. Det var allt från lekar, grillning, bad i Aspen och 
film. Dagen efter fortsatte vi att umgås till sena kväl-
len så det blev en riktig helhelgs aktivitet! 

Under våren hade vi en härlig uteritt då vi var nästan 
20 stycken, så alla ponnyer som fanns i stallet gick åt 
och lite till. Vi hade även en spännande långritt till 
Flottsbro där vi badade med hästarna, även då var vi 
nästan 20 stycken. 
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Under somrarna arrangeras det ridläger dagtid för 
barn och ungdomar, och en höjdpunkt är när man får 
sova över i stallet en natt. Då är det lekar i ridhuset, 
brännboll, grillning, spökhistorier och sedan film 
innan alla till slut somnar. 

 
En hyllning från tårtbakartävlingen! 

Vi vill passa på att tacka alla duktiga stallvärdar som 
hjälpt till under året. Varje dag finns det flitiga stall-
värdar på plats i stallet som hjälper till att fodra, sopa, 
ta in och ut hästar och göra i ordning hästar för lekt-
ion. Som tack för hjälpen anordnar vi en stallvärdsak-
tivitet en gång i månaden, och det kan vara allt från 
en god middag till ridning och tömkörning. 

Under våren hade alla som ville möjligheten att samla 
på sig stjärnor till Stjärnjakten. En stjärna får man till 
exempel genom att städa Smedjan eller att hjälpa till 
på en nybörjarlektion. När man har samlat på sig tio 
stjärnor får man vara med på Stjärnjaktens aktivitet. 
Denna var i år en uteritt där man samlade ledtrådar 
på olika stationer – mycket populärt och helt plötsligt 
slåss alla om att få städa Smedjan. 

Under våren delade Fritidsgården ut en tröja till alla 
barn och ungdomar i stallet där det stod: ”Jag är Bot-
kyrka Ridsällskaps framtid”. Detta var en mycket 
uppskattad present! 

Varje år arrangerar fritidsgården Majshowen tillsam-
mans med alla ungdomar i stallet. Detta är den 
största aktivitet vi har under året. Inför Majshowen 
har vi ungefär trettio träningstillfällen. 

I år ingick följande nummer i showen: 

• Sagospel – Pippi Långstrump 
• Gladiatorerna 
• Stallvärdskadrilj som var ett gäng galna ryska tan-

ter 
• Fartfyllt hoppnummer 

För att kunna arrangera så pass många aktiviteter 
som är gratis är vi beroende av att få LOK-stöd1. 
Stödet är en förutsättning för att vi ska kunna fort-
sätta med vår verksamhet där vi vill att alla ska ha 
möjlighet att få vara med. 

Under 2013 har Elin Andersson varit ansvarig för 
Fritidsgården och jobbat ihop med Mikaela Gustafs-
son, Josefin Linder, Monica Widstrand och Lisa An-
dersson. 
1 LOK = Statligt lokalt aktivitetsstöd 

 

 

Ungdomsfonden 

Ungdomsfondens ändamål är att stödja unga BRS-
ryttare som vill tävla eller träna på hemmaplan eller 
vid andra till Svenska Ridsportförbundet anslutna 
klubbar. 

I första hand ska unga satsande ryttare stödjas oavsett 
om de har egen häst eller inte. Berättigade att söka 
bidrag ur fonden är medlemmar i BRS t.o.m. det år 
man fyller 21. 

Fonden finansieras genom att 50 öre per lektionstill-
fälle tillfaller fonden. 

Vi har även i år givit ett kollektivt bidrag till alla un-
der 21 år som deltagit i Ponnycup eller Stockholms-
cup. Bidraget har gjort det möjligt för fler att kunna 

delta. Vi vill här passa på att tacka Alentec & Orion 
AB och Boanders Svets & Entreprenadservice AB 
som gett sitt stöd till ponnycuperna med enhetliga 
jackor. 

Det individuella stödet delas ut en gång per termin 
och det söks på särskild blankett. Hur stort stöd man 
beviljas beror på de personliga meriterna, vad man 
har för planerad träning och tävling samt den moti-
vering som finns i ansökan. 

Under året har ungdomsfonden delat ut totalt 33 700 
kronor (27 650 kronor 2012). 
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Gymnasieverksamheter 

Tumba Gymnasium 
BRS har sedan flera år ett samarbete med Tumba 
gymnasium, där eleverna har förmånen att kunna 
välja specialidrott/individuellt val. Eleverna kommer 
från olika program och har ridprofilen som tillval. 

Under våren 2013 var två årskullar aktiva, årskurs två 
och tre, med totalt elva elever. Under höstterminen 
2013 valde Tumba gymnasium att avsluta samarbetet 
med oss, men kommer återigen förlägga sin ridprofil 
här från höstterminen 2014. 

Eleverna undervisas både teoretiskt och praktiskt och 
ska härigenom ges fördjupade kunskaper om hästar, 
deras skötsel och ridning. Den teoretiska delen är 
ganska fördjupande med exempelvis foderstatsberäk-
ning och sjukdomslära, men innehåller även praktiska 

bitar såsom löshoppning, tömkörning och häst vid 
hand.  

Ridningen anpassas efter elevernas egen utbildnings-
ståndpunkt och här varvas dressyr, hoppning och 
terräng.  

Samarbetet med Tumba gymnasium möjliggör att vi 
kan utöka antalet ridtillfällen dagtid och utnyttja vår 
anläggning mer effektivt. 

 

 

 

 

Realgymnasiet 
BRS har sedan den 1 augusti 2011 ett samarbete med 
Realgymnasiet. Eleverna på Realgymnasiet läser Na-
turbruksprogrammet med inriktning hästhållning. De 
har sina profildagar där de läser kurser i ridning och 
hästkunskap förlagda till BRS. De elever som läser 
tillval specialidrott hoppning och dressyr har också 
sin ridning och teori en dag i veckan var hos oss. 

Vi har elever ur alla tre årskurser. Realgymnasiet sam-
arbetar med två olika ridskolor i Stockholmsområdet 
då klasserna är uppdelade i mindre grupper för att ge 
särskilt hög kvalitet i undervisningen. Eleverna kom-
mer främst från Stockholmsområdet men även från 
andra delar av landet. Fyra av eleverna är/har varit 
elever på BRS. 

Under vårterminen hade vi totalt 41 elever måndag 
till torsdag. Under höstterminen har vi haft 51 elever 
måndag till fredag. 

Eleverna har stalltjänst morgon och ibland även 
lunch måndag, torsdag, fredag. I kurserna ingår rid-
undervisning, dressyr, markarbete, hoppning samt 
ridning ute. I de teoretiska kurserna läser eleverna 
exempelvis exteriör och anatomi, foder, ridlära, sjuk-
domslära, avel etc. Undervisningen följer kursplanen 
för Naturbruksprogrammet. Målet för årskurs tre-
eleverna är att de ska klara yrkesprovet för diplome-
rad hästskötare. 

Annica Gleisner undervisar eleverna på Realgymna-
siet och är anställd av Realgymnasiet på heltid. 

Samarbetet med Realgymnasiet gör att BRS kan ut-
nyttja anläggningen och hästarna på dagtid då de 
annars inte används. Det ger också god reklam för 
vår verksamhet då många elever, som kommer från 
andra klubbar, kommer hit och rider i gymnasieverk-
samheten. Dessutom framhålls BRS i Realgymnasiets 
marknadsföring. 

 

Tävlingskommittén 

Med syfte att bedriva 2013 års tävlingsverksamhet har 
styrelsen tillsatt en tävlingskommitté. Kommittén har 
haft följande sammansättning under året: 

Sammankallande – Anton Synnerdahl  

Grenledare dressyr – Berit Norberg 

Grenledare hoppning – Anette Lundström och Carolina 
Röhrl 

Grenledare fälttävlan – Anton Synnerdahl 

Ansvarig för administration och ekonomi – Lena Niklasson 

Teknik – Kenneth Lynghaug 

Säkerhet – Anton Synnerdahl 

Ridskolans representant – Linda Holmqvist 

Information/hemsida – Sanna Andersson har haft vän-
ligheten att stötta TK på distans med denna funktion. 

  

Cirka 5 miljoner ridtimmar genomfördes på 
landets ridskolor 2011. 
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Verksamhetsåret 
2013 har kommit till sitt slut, ett år som för oss inne-
burit stora, såväl som små, framgångar. 

Inte bara har vi som förening åstadkommit fram-
gångar ute på tävlingsbanorna, vi har också under 
året arrangerat ett stort antal tävlingar som varit 
mycket uppskattade. 

Den största, och viktigaste faktorn i allt detta är våra 
otroliga medlemmar, som ställt upp i vått som torrt 
för att arbeta ideellt med allt från att vara parkerings-
vakter tidiga och frostbitna morgnar, till att servera 
hungrig publik hamburgare och korv i gassande sol-
sken. 

Vi vill rikta vårt uppriktiga tack till alla och envar som 
under året bidragit med sin tid, och sitt kunnande, 
som på så vis fått tävlingsverksamheten att fungera 
under 2013. 

Tillsammans har vi på så sätt genomfört 16 hela täv-
lingsdagar, och möjliggjort ca 2 000 starter inom 
hoppning, dressyr och fälttävlan, vilket motsvarar 
nästan 7 % av alla starter som genomförs i Stock-
holmsdistriktet! 

En stor del av arbetet med att sköta vår anläggning 
görs ideellt och inför tävlingar är det många som 
hjälps åt att röja i rabatter, plocka skräp och putsa 
fönster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förutom det lite mer vardagliga omhändertagandet 
har medlemmarna tillsammans även genomfört di-
verse förbättringar på anläggningen. Uteboxarnas tak 
bakom Stora privatstallet/Logenstallet har renoverats, 
ridstigar grusats och sly röjts runt våra ridstigar för 
ökad säkerhet och framkomlighet. Terrängbanan har 
blivit restaurerad så att den nu håller en hög standard 
upp till CNC*1 nivå. Grushoppbanan på Vallen har 
utvidgats så att den nu har en tillräcklig storlek att 
bygga upp två dressyr- eller hoppbanor på upp till 
Grand Prix-nivå! 

1 Enstjärnig fälttävlan. 

Dressyr
Dressyråret 2013 har minst sagt varit framgångsrikt. 
Som andra år har vi arrangerat dressyrtävlingar på ett 
flertal olika nivåer. Årets nykomling i tävlingstermi-
nen blev en ponnydressyr redan på trettondagen, 
något som uppskattades otroligt mycket från de täv-
landes sida. 

Framgångarna ute på tävlingsbanorna har inte låtit 
vänta på sig heller, då BRS vann Allsvenskans divis-
ion III och slutade i Allsvenskans division II på en 
hedrande andraplats. 

2013 arrangerades tävlingar i dressyr enligt följande: 

6 januari  Lokal och regional ponnydressyr 

3 februari Lokal hästdressyr 

31 mars– 
1 april  Regional och lokal hästdressyr 

8–9 juni  Lokal och regional hästdressyr 

5 oktober Lokal och regional ponnydressyr 

6 oktober Lokal och Regional hästdressyr 

 

Fälttävlan 
Fälttävlanssäsongen 2013 började tidigt på BRS. Re-
dan i mars månad arrangerade vi en Pay and Cross 
inomhus, den första någonsin i Stockholmsdistriktet! 

Försöket blev omåttligt populärt, trots att det sam-
manföll tidsmässigt med en viss musikfestival. Så 
pass populär att vi fick utöka maxantalet starter med 
17, från tänkta 20 till 37 startande! 

Säsongen fortsatte med diverse träningar, bl.a. i ett 
samarbete med Årsta-Runstens Sportryttare kunde vi 
erbjuda en helgkurs för OS-ryttaren Magnus Gäller-
dal. 
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Trots att våren blev ovanligt sen i år, så kom våra 
ekipage ut på tävlingar och började visa sig i resultat-
listorna. BRS-ekipage har under året vart represente-
rade i prislistor från P70-klasser upp till och med 
vinster i CNC*. 

2013 arrangerade vi vår årliga fälttävlan den tredje 
helgen i september. I år fortsatte tävlingen att växa, 
då vi i år för första gången på länge passerade hund-
rastarterssträcket! Och inte nog med det, vi arrange-
rade för första gången på många år CNC* klass och 
stod som arrangör för Distriktsmästerskapet i fälttäv-
lan! 

Ett särskilt tack till Gunnar Stockhaus som lånade ut 
sin mark, vilket möjliggjorde bästa tänkbara ban-
sträckningar. 

Terrängbanorna blev finare än någonsin, och tävling-
en otroligt uppskattad! 

 
Ekipage på väg över hinder 

Hopptävlingar 

Marshoppet 

Genomfördes helgen 16–17 mars med ca 390 starter 
vilket är något lägre än normalt. Flera BRS-ekipage 
placerade sig under denna tävling. 

 
Uppskattad servering av hamburgare i höstrusket 

Vallenhoppet  

Vårt årliga vårevenemang för hoppryttare genomför-
des 18–19 maj under utmärkta väderleksförhållanden. 
Lördagen ägnades åt ponnyer med klasser upp till 
1.20 och söndagen åt hästhoppning med klasser upp 
till 1.40.  

Under båda dagarna fick vi se många fina ekipage 
och ritter där många BRS-ekipage finns med på pla-
cering i resultatlistorna.  

Novemberhoppet  

Traditionsenligt genomfördes under Allhelgonahel-
gen hopptävling för ponny och häst inomhus. Vid 
tävlingen deltog ett stort antal deltagare och våra 
BRS-ekipage tog många fina placeringar. 

 

Avsutten verksamhet 

Licensträff 

Året började med en licensträff i Cafeterian i Stora 
ridhuset för alla medlemmar. 

Grönt kort-kurser 

Som förberedelse inför en tävlingskarriär anordnar vi 
återkommande Grönt kort-kurser. Kursen omfattar 
bl.a. genomgång av TR (tävlingsreglementen) och 

praktiska moment såsom visning av häst vid hand 
och lastning. 

Under året har Lena Niklasson hållit en kurs omfat-
tande sex teorigenomgångar och en praktisk genom-
gång. För att få hålla dessa kurser måste handledaren 
ha genomgått en särskild utbildning. 

Även en Grönt kort light-kurs har arrangerats för att 
ge dem som ännu inte kan gå, eller som känner sig 
utan behov av hela kursen. 
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Allsvenskan 

Dressyr 

BRS har haft lag i division I, II (hedrande andraplats) 
och III (förstaplats) på häst och division II och III på 
ponny.   

 

Hoppning 

Ponnyallsvenskans hoppning i division II och III 
genomfördes med individuella placeringar i förklasser, 
men tyvärr inga lagplaceringar. 

 

Klubbmästare 
Klubbmästerskap har genomförts i olika omgångar inom  
dressyr och hoppning. Dessa duktiga ryttare får uppmärk- 
samhet under årsmötet då prisutdelning hålls! 

Hoppning 

Lektionshästar 
1. Anna Gissler, Aida 

2. Kajsa Niklasson, Cenna 

3. Carolina Röhrl, Nixe 

Lektionsponnyer 
1. Tilda Toresson, Saga 

2. Emelie Eriksson, Saga 

Privathäst 
1. Marina Furukvist, Amaretto 

2. Elin Andersson, Zarah 

2. Clara Ellmqvist, Alice 

Privatponnyer 
1. Elin Sönnerfors, Parillo 

2. Elin Gustafsson, Tookwino 

Dressyr 

Lektionshäst, seniorer 
1. Ann-Louise Andersson 

Lektionsponnyer 
1. Amanda Ourang 

Privathäst 
1. Kelly Ståhl, Al Capone 

2. Anna Fors, Lillbullen xx 

3. Helen Walfridsson, Maszcoup 

Privatponny 
1. Elin Gustafsson, Tookwino 

 

Vi gratulerar alla till framgången! 

 

Nyårspokalen 
Under 2011 instiftades ett vandringspris, Nyårspoka-
len, som tilldelas en ryttare som oavsett nivå genom-
för en god prestation under tävlingen Nyårshoppet. 

Detta pris tilldelades 2013 Ulf Gunninger. 

 

 

 

 

Tack 
Tävlingskommittén vill framföra ett särskilt tack till 
våra externa funktionärer såsom domare, överdomare, 
banbyggare och veterinärer som hjälpt oss genomföra 
årets tävlingar.  

Ett stort tack, både från kommittén och från alla 
ryttare, riktas samtidigt till alla våra samarbetspartner 
under året. Ert samarbete är mycket viktigt för att vi 
skall kunna genomföra alla tävlingar. 

Ridsporten är femte mest populära publik-
sporten vid tävlingar, räknat på åskådare i 
åldern 7–70 år.  

17



Cafeterian 

Cafeterian i Stora ridhuset har varit öppen under 
terminerna på lördagar och söndagar mellan klockan 
10 och 16 samt under alla tävlingsdagar. 

Verksamheten har även detta år skötts av ideella 
krafter i cafeteriagruppen samt av ryttare och föräld-
rar från våra ridgrupper. Ridgrupperna har ställt upp 
en dag per ridtillfälle och termin. Vi fortsätter att 
tilldela alla ryttare/föräldrar en personlig tid att be-
manna cafeterian eftersom det har haft god effekt på 
antalet dagar som cafeterian har hållits öppen.  

Vid utomhus tävlingar flyttas verksamheten ner till 
Vallen. Grillarna som har köpts in har även detta år 
givit god förtjänst under utesäsongen då grillade 
hamburgare är ett omtyckt lunchalternativ. 

Under verksamhetsåret har cafeteriagruppen träffats 
ett par gånger per termin för att planera verksamhet-
en och inköp samt storstäda. För att göra cafeterian 
trivsammare har hästbilder köpts in som ska sättas 
upp på vikväggen och på toaletterna. 

Under året har Panini, Foccacia och toast varit stor-
säljare.  

Cafeteriagruppen har bestått av Gunilla Enänger, 
Chricko Synnerdahl, Kerstin Ångman, Carina Ståle-
borg, Monica Danell, Jeanette Berner, Malin Lund-
berg och Tine Blomberg. 

 
Cafeteriapersonal i full mundering 

Cafeterian har under året bidragit med ett välkommet ekonomiskt överskott till klubben. Dessutom gör cafeteria-
verksamheten att vi har en mysig samlingspunkt för klubbens alla medlemmar under helgerna! 

Inackordering 

På Botkyrka Ridsällskap står 23 privathästar och fyra 
privatponnyer uppstallade. Det har under året till-
kommit en ny uppstallning då en hästägare sålde en 
av sina hästar. Utöver dessa så hade vi under vår 
privatlägervecka sammanlagt 12 extra hästar uppstal-
lade. 

Privathästägarna fyller en stor funktion i den ideella 
verksamheten. Förutom stalltjänst cirka fyra gånger 
per år och 40 timmars ”arbetsplikt” så är det många 
som lägger stor del av sin fritid här på anläggningen. 
Privathästägarna samlas två gånger per år för att dis-
kutera gemensamma frågor tillsammans med per-
sonalen. 

Vi har haft en gemensam miljödag då vi städat, röjt 
och målat på anläggningen. Flera av privathästägarna 
har dessutom varit behjälpliga vid renovering av do-

martorn vid dressyrbanan samt vid uppfräschning av 
terrängbanan. 

Flera tränare engageras av privathästägare och dessa 
återkommer regelbundet till Skrefsta för att utbilda i 
olika discipliner. Flera av privathästägarna deltar även 
i av ridskolan anordnade träningar för privathästar. 

Under året har gemensamma vaccinationer genomförts 
och vi har även utfört ett gemensamt träckprov vilket 
generellt visade bra värden. De hästar som påvisade 
större maskförekomst fick göra ett nytt träckprov på 
hösten. 

Inackorderingarna har även erbjudits årlig tandkontroll 
av gemensamt inkallad veterinär. 

  
Värdet av det ideella arbetet inom ridsporten 
uppskattades 2012 till 280 miljoner kronor. 
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Anläggningen 

Enligt vårt hyresavtal ska fastighetsägaren, dvs. Bot-
kyrka kommun, varje år göra en besiktning av an-
läggningen vilken ska resultera i underhållsplaner. 
Kommunen gjorde under 2012 med hjälp av externa 
konsulter en omfattande underhållsrevision vilken 
resulterade i en åtgärdsplan som sträcker sig flera år 
framåt. En motsvarande revision gjordes senast 2007. 

Varje år görs en uppdatering av planen och en för-
delning av kommande arbeten görs mellan BRS och 
kommunen. Under året har omfattande åtgärder 
gjorts vilket även syns i den ekonomiska redovisning-
en. 

Stort fokus kommer att ligga på underhåll även under 
de kommande åren. 

Stallarna  
Löpande renovering och underhåll säkrar anläggningens 
skick. 

Alla stallar har på sedvanligt sätt tvättats med högtryck 
under sommaruppehållet. 

Kommunen har påbörjat ett stort arbete med att få upp 
åskskydd på alla byggnader. Överspänningsskydd har in-
stallerats i samtliga byggnader. Dessutom har arbete med 
utbyte av skjutdörrar på Stora stallets kortsida pågått. 

Vi har själva och med hjälp av en inhyrd konsult betat av 
många mindre arbeten runt om på hela anläggningen. 
Efter dessa arbeten ligger vi väl till i den treårsplan som vi 
tillsammans med kommunen har tagit fram. 

Elsäkerhetsverket har gjort en kontroll på anläggningen. 

Under hösten har vi röjt i alla utrymmen vilket innebär att 
vi har fått mer ordning och reda. Flera containers med 
skräp fraktades bort! 

En ny orienteringsskylt över anläggningen har kommit 
upp vid infarten till Stora ridhuset. 

 

 
Ibland blir det lite trångt när kompisar vill dela spilta! 

 

 
En hel del gammalt material schaktades ut innan botten planades och det  
tillfördes nytt material 

Ridhusen 
Löpande underhåll har skett i både Lilla och Stora 
ridhuset. 

Botten i Stora ridhuset har under hösten jämnats ut 
med hjälp av laser och fått påfyllnad med Geo-Gum-
Tex Premium Elit, en grusblandning som även inne-
håller filt. 

I samband med detta har vi även renoverat sargen 
som buktat in vid ena kortsidan. 

Ett ständigt arbete sker med ridhusbottnarna så att de 
ska hålla för den hårda belastningen. Harvning, vält-
ning och vattning hör till de återkommande uppgif-
terna. 

Våra lokaler upplåts emellanåt till externa evenemang 
och verksamheter. Stora lektionssalen har under året 
utnyttjas t.ex. vid barnkalas, olika föreläsningar och 
Hågelby stallförening håller sina styrelsemöten här. 

I damernas omklädningsrum har kommunen renove-
rat duscharna och i ventilationsrummet har en mögel-
angripen vägg bytts ut. 
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Fritidsgården Smedjan 

Smedjan 
Efter en vattenläcka i städskrubben som sträckte sig ut 
i köket har vi renoverat den skadade väggen emellan 
och samtidigt gjort om gamla duschen till en större 
städskrubb. Vi har gått igenom och säkrat all el i 
Smedjan. Kommunen har installerat en luftvärme-
pump vilket kommer att leda till minskad energiför-
brukning. 

 

 

Vita villan 
Under året har en luftvärmepump installerats vilken kom-
mer att minska energiförbrukningen.  

Badrummet renoverats efter en gammal fuktskada och 
avloppsproblem åtgärdats. 

Under året har personalmöten och styrelsemöten hållits i 
Vita villan. Personalen använder också Vita villan till raster 
och kontorsarbete. 

På ovanvåningen finns kontor, ett övernattningsrum och 
föreningens arkiv. 

 

 
Köket i Vita villan används som personalmatsal 

  

 
Ett flitigt gäng vid röjning inför fälttävlan 

Ridstigar och utebanor 
Ridstigarna röjs regelbundet för att framkomligheten 
ska vara god och det ska vara säkert att rida på dessa. 
Under året har även underlagen förbättrats med sand 
och grus. 

Ridbanorna vattnas, harvas och skottas efter behov. 
LSS-personalen hjälper till att hålla gräsmattorna fina 
och ogräset borta. 

Gräsbanan är jämn och fin med mycket gräs. 

Vi har breddat grusbanan nere vid Vallen så man får 
plats med två dressyrbanor. 
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Hagar 
Vi försöker hela tiden att förbättra hästhållningen och en 
viktig del är att möjliggöra en rejäl utevistelse – vi vill 
med råge överstiga rekommendationerna. 

Vi har under året fraktat bort högar med gammal rid-
husbotten och därmed kunnat utöka antalet rasthagar 
med två stycken. 

Elljushagen har använts som en sjukhage med vind-
skydd. 

Vi har bytt ut en hel del elband och isolatorer och köpt 
ett nytt elaggregat till våra hagar. 

Ridskoleponnyerna och -hästarna har under sommaren 
gått och betat på våra marker runt anläggningen och i 
Lilla dalen. Hästarna och ponnyerna kunde i år dessutom 
beta på Sjöängen (hagen öster som Stora ridhuset), vilket 
har möjliggjort längre hagvistelse än normalt för dem. 

Skrefsta gård sedd från ovan 

Miljö 
Allt huvudfoder köps in närodlat av Hamra gård, 
Bergaholms gård respektive Ladviks säteri för att 
värna om miljön och för att det håller en god kvalitet. 

Byggmaterial till olika byggprojekt har levererats av 
lokala företag. Det har varit prisvärt och transporter-
na begränsade. Dessutom blir spillet minimalt ef-

tersom det lätt går att komplettera med material vart-
efter det behövs. 

Vinterns plogning och sandning har skötts av Hamra. 

Vi väljer gärna lokala leverantörer så långt det är möj-
ligt! 

Tillstånd för hästhållning 
Under 2013 ansökte vi enligt regelverket om förnyat 
tillstånd för hästhållning. Länsstyrensen gjorde en 
besiktning av anläggningen och beviljade tillstånd för 
verksamheten förutom avseende Stora privatstallet 
där takhöjden ansågs för låg och dörröppningarna för 
små för de hästar som hålls där. Vidare ansågs venti-
lationen otillräcklig.  

Styrelsen har under hösten fört samtal med kommu-
nen om lämpliga åtgärder och kommit fram till att en 
ombyggnation är nödvändig. I samband med denna 
kommer stallet även bl.a. att få en luftigare layout, ny 
inredning och nya el-, vatten- och larminstallationer.  

För att kunna inhysa befintliga sju hästar under om-
byggnadstiden har styrelsen även tagit fram planer för 
uppförande av nya uteboxar bakom Stora privatstal-
let/Logenstallet. 

En del av arbetet består i att söka nödvändiga till-
stånd och dispens för de sju hästarna för byggnadsti-
den. Vi har när verksamhetsberättelsen går i tryck 
erhållit dispens samt muntliga besked om godkän-
nande av våra planer. 

 

Utmärkt förening-certifiering 

Botkyrka Ridsällskap är den första föreningen av ca 
100 i Botkyrka kommun att certifieras enligt alla fyra 
steg i projektet Utmärkt förening. Som Utmärkt före-
ning får man ett intyg och en symbol som kan an-
vändas i marknadsföring. 
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Certifiering av Utmärkt förening genomfördes till-
sammans med ABF, Studieförbundet Vuxenskolan 
och SISU – Idrottsutbildarna. 

Arbetet med Utmärkt förening har bestått av sex 
olika fokusområden 

• Alkohol och droger 
• Lika förutsättningar, bland annat omkring jäm-

ställdhet och funktionsnedsatta 
• Medvetet ledarskap – frågor om allas lika värde, 

kränkningar, attityder och föreningens sociala an-
svar 

• Säkerhet, trygghet och skadeförebyggande arbete 
• Ungas delaktighet och inflytande – ungt ledarskap 

och ung representation 
• Föreningskunskap – juridik, ekonomi, organisa-

tion, information. 

 
BRS ordförande Sonny Hellberg tar emot diplom av Mattias Gökinan, 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande 

Information 

Information om vår verksamhet anslås på anslags-
tavlorna i Stora stallet och i Stora ridhuset. 

På hemsidan, www.brs.nu, läggs information löpande 
ut om aktuella händelser och evenemang, inte minst 
tävlingsinformation. Här finns också mer allmän och 
historisk information om föreningen och verksam-
heten. 

Utöver hemsidan utgör sociala medier som Facebook 
en viktig informationskanal och möjliggör även miljö-
mässiga besparingar. Vi når dessutom snabbt ut med 
information; ett Facebook-meddelande till medlem-
mar och andra intressenter är betydligt effektivare än 
t.ex. traditionella e-postutskick. 

Våra evenemang ligger med i Botkyrka kommuns 
evenemangsdatabas och en del av dem publiceras 
även i Mitt i Botkyrka. Några evenemang får också 
särskild uppmärksamhet när de publiceras på infor-
mationstavlorna ute vid E4. 

Det är viktigt att en förening har en skriftlig historia 
att kunna gå tillbaka till. Arbetet med att teckna ner 
fattade beslut och riktlinjer i s.k. policyer fortsätter. 
Avsikten är bl.a. att göra det enklare att finna inform-
ationen för såväl alla intressenter som kommande 
styrelser. Under året har nya policyer bl.a. omkring 

transportparkering, hästfond, boxförmån, kontant-
hantering och hästpass tagits fram. Dessutom har 
befintliga policyer om bl.a. träningsverksamhet, in-
ackorderingsavtal och abonnemang för gruppridning 
uppdaterats. I många fall är det myndigheters beslut 
och nya och ändrade regelverk som är orsak till nya 
och ändrade policyer. Policysamlingen finns på hem-
sidan under Föreningen > Policysamling. 

 

 
Vår Facebook-sida 

 

Kommunens planer 

Länsstyrelsen upphävde i mars 2013, kommunfull-
mäktiges beslut från 2012 att anta detaljplan för del 
av familjeparken Hågelby. Kommunen omarbetade 
detaljplaneförslaget under året med stöd av länssty-

relsens beslut att upphäva strandskyddet vilket dock 
regeringen, efter bl.a. vårt överklagande, sa nej till. 
Kommunen har nu återigen arbetat fram ett förslag 
till detaljplan för beslut i mars 2014. 
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Styrelsen har nu under sju år delgivit kommunen 
ridsällskapets synpunkter. De senaste åren i form av 
överklaganden av kommunens beslut. Motiv för våra 
yrkanden är huvudsakligen familjeparkens förväntade 
skadeverkningar på vår verksamhet och på områdets 
natur- och kulturvärden. 

Potentiell skada kan ha uppstått genom uppsägning 
av Hågelby stallförening och ridsällskapet därigenom 
förlorar medlemmar – hästägande familjer och nyck-
elpersoner. 

 

 

 

 
En god djurhållning kräver rejäla ytor. Här betar hästarna på Sjöängen som sedan 2011 ingår i vårt arrendeavtal. Bilden är sedan länge återkommande på  
omslagen till våra officiella skrivelser och uttalanden omkring den planerade nöjesparken. 

Kontaktuppgifter 

Adress 
Botkyrka Ridsällskap 
Skrefsta Gård 
147 43 Tumba 

E-post 
info@brs.nu 
 

Telefonnummer 
08-530 391 44 Stallkontoret 
08-530 367 03 Administrationen 
08-534 004 69 Tävlingskommittén 
072-361 93 18 Avbokning (SMS) 

Hemsida 
www.brs.nu 

Bankgiro (OCR) 
5318-7415 

PlusGiro 
69 83 45-6 

Organisationsnummer 
812800-1024 
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