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Kortfakta som presenteras i årets verksamhets-
berättelse avser uppgifter för 2016 från  

Botkyrka Ridsällskap. Uppgift inom parentes i 
förekommande fall avser motsvarande  

siffra 2015. 
Texterna på omslagets sista sida är hämtade 

från föreningens verksamhetsidé. 
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Under hösten utbildades Botkyrkas ambassadör Dogge Doggelito i hoppning hos oss inför deltagandet i  

Stjärnhoppningen på Friends Arena under Sweden International Horse Show. 	
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Förord	
Under 2016 har styrelsen försökt arbeta vidare med 
BRS framtidsfråga, möjlighet till långsiktig utveckling 
på Skrävsta, och vi har med tillfredsställelse tidigare 
noterat att Botkyrka kommun, i sin avsiktsförklaring 
om utveckling av ridverksamheten i kommunen, ser 
vår verksamhet som ett mycket värdefullt inslag i ut-
budet av fritidsverksamheter för framför allt barn och 
ungdomar. Kommunen vill inte bara värna om vår 
nuvarande verksamhet utan också ge möjlighet till en 
utveckling och därigenom stärka förutsättningarna för 
flickors idrottsutövande. Under året har Kultur- och 
fritidsnämnden presenterat ett första förslag och un-
derlag till bygginvesteringsprojekt ”Ridanläggning 
Skrävsta”.  

Vår löpande verksamhet med ridskola, fritidsgård, 
tävlingar, privathästuppstallning, cafeteria och sam-
verkan med gymnasieskolor m.fl. har fungerat väl,  
mycket beroende på inblandade personers utmärkta 
insatser. Ungdomssektionen, som lämnar egen verk-
samhetsberättelse (se sidorna 29–37), har genom sina 
aktiviteter ökat samhörigheten mellan ridsällskapets 
ungdomar. 

Hästarna har även detta år mer än vanligt drabbats av 
skador och sjukdomar vilket framtvingat inställda 

ridtillfällen och, tillsammans med ökade behandlings-
kostnader, skapat ett sämre ekonomiskt resultat jäm-
fört med plan. För första gången på många år presen-
terar vi ett minusresultat, vilket naturligtvis inte är 
tillfredsställande. 

Hästläget stabiliserades dock något mot slutet av året. 
Positivt är att ridgruppernas fyllnadsgrad varit hög 
och tävlingsarrangemangen eftertraktade.  

Det ideella arbetet, som många medlemmar och deras 
närstående utför för BRS, är av stort värde och hjäl-
per föreningen att genomföra verksamheten till lägre 
kostnad vilket bl.a. återspeglas i våra priser. Till detta 
ska läggas den gemenskap och glädje som känneteck-
nar en väl fungerande 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 
utveckling.

 

 

 

 

 
Ponnyer på välförtjänt sommarvila i Lilla dalen.  
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Föreningen	
Föreningen, som är medlem i Svenska Ridsportförbundet, grundades 1967 och driver verksamhet på Skrävsta gård i 
Botkyrka kommun. Vi är bl.a. certifierade enligt Botkyrka kommuns program Utmärkt förening. 

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 fri-
tidsgård och bred barn- och ungdomsverksamhet. 

Föreningsidé	
Föreningen ska driva en av Svenska Ridsportförbun-
det kvalitetsmärkt ridsportanläggning och ridskola, 
belägen i det vackra naturområdet kring Skrävsta gård 
och sjön Aspen. 

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

Värdegrund	
Botkyrka Ridsällskap 

• erbjuder aktiviteter så att alla kan hitta en tilltalan-
de 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 

 

 
Anläggningen sedd från ovan. 

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 Skrävsta. 

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 2016 hade Botkyrka Ridsällskap totalt 693 medlemmar inklusive hedersmedlemmar. 

 Män Kvinnor Totalt 

Medlemmar 0–6 år 0 8 8 

Medlemmar 7–12 år 12 206 218 

Medlemmar 13–20 år 11 209 220 

Medlemmar 21–40 år 8 76 84 

Medlemmar > 40 år 23 124 147 

Hedersmedlemmar 11 5 16 

Okänt födelseår/kön   0 

Totalt 65 628 693 
 

En del av medlemstappet som uppstod som en direkt 
konsekvens av nedläggningen av Hågelbystallet för 
några år sedan har återhämtats. 

Medlemsavgiften har under 2016 varit 300 kronor för 
juniorer och 400 kronor för seniorer. Årsmötet 2015 
beslutade om borttagande av familjemedlemskapet 
fr.o.m. 2016. 

I medlemskapet får man förutom en fin gemenskap i 
klubben, tidningen Häst & Ryttare utgiven av Rid-
sportförbundet, möjlighet att tävla för föreningen 
och medverka vid olika arrangemang vid BRS. Efter-
som även en olycksfallsförsäkring ingår i medlemsav-
giften måste alla som har en plats i någon av ridsko-
lans ridgrupper vara medlem. 

Sedan 2005 faktureras alla medlemsavgifter till de 
aktiva ridskoleeleverna i samband med ridavgifterna 
för vårterminen. Medlemmar som inte rider på rid-
skolan uppmanas att lösa medlemskap på stallkon-
toret eller via PlusGiro. 
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Hedersmedlemmar
Jane Blomberg 
Göran Carlberg 
Monica Carlberg 
Gunilla Enänger

Sonny Hellberg 
Mischa Johansson 
Bertil Kersfelt 
Christer Lindberg 

Kenneth Lynghaug 
Lena Niklasson 
Anna Rydén 
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 
Kerstin Karlsson, vice ordförande 
Mischa Johansson, sekreterare 
Mats Andersson 
Bettina Krausbauer 
Ulrica Sundin 
Anna Ullman 
Sofia Lynghaug, BRUS-representant 

Therese Kristensen, 1:a suppleant 
Maria Månsson, 2:a suppleant 
Susanne Irme, 3:e suppleant 
Lars Osswald, 4:e suppleant 
Ulrica Goike Brattberg, 5:e suppleant 
Mikaela Gustafsson, 6:e suppleant 
Linnea Widstrand, BRUS-suppleant 
Linda Holmqvist, verksamhetschef, adjungerad

Styrelsen har som målsättning att löpande bjuda in representanter från verksamhetens olika delar, t.ex. Cafeterian. 
Syftet med dessa ”temainbjudningar” är bl.a. att främja informationsutbytet och sammanhållningen inom förening-
en. 

I tillägg till ordinarie styrelsemöten har det hållits ett antal verkställande utskotts-, personalutskotts-, säkerhets-
utskotts 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 exempel på ärenden som har 

hanterats av VU under året är boxuthyrningar och 
prislista. 

VU har bestått av Sonny Hellberg, Kerstin Karlsson, 
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 (policyer) 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 brandsläck-
ningsutrustning. 

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 bl.a. vid genomgång av en 
mycket omfattande checklista, speciellt framtagen för 
ridskolor av fackförbundet Kommunal. 

SU har bestått av Mischa Johansson och Linda  
Holmqvist. 

Arbete och beslut i SU rapporteras i styrelsen. 

	 	

8



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. 

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

Arbete och beslut i ITU rapporteras i styrelsen. 

Personalutskott	
Personalutskottet (PU) utses av styrelsen och syftar 
till att hantera personalrelaterade frågor på ett enklare 
och snabbare sätt.  

Arbetet i PU består i löpande stöd och rådgivning till 
verksamhetschefen och beslut i frågor där verksam-
hetschefen inte har delegation att själv fatta beslut, 
t.ex. anställningsärenden. Under året har PU hanterat 

frågan om hur en tjänstledig medarbetare skulle ersät-
tas samt utformning av friskvårdsbidrag för de an-
ställda.   

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

Arbete och beslut i PU rapporteras i styrelsen. 

Revisorer	
Revisorer under verksamhetsåret har varit Mario 
Hayek, auktoriserad revisor hos PwC och Monica 
Danell. Revisorssuppleanter har varit Rikard Moos-

berg, auktoriserad revisor hos PwC och Anna An-
dersson. 

Valberedning	
Valberedningen har under året bestått av Elin Andersson, Monika Persson och Kerstin Ångman (sammankallande). 

  

 

BRUS	
  

BRUS verksamhetsberättelse för 2016 återfinns på 
sidorna 29–37. 

 

 

 

 

 	Under 2016 var 489 av våra 693 medlemmar mellan noll och 26 år och ingick således i BRUS.  
Det är dessa ungdomar som utgör BRS framtid! 

 

Medlemmarna i BRUS utgör BRS framtid! 
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Samarbetspartners	och		
bidragsgivare	
Följande företag och organisationer har under 2016 på olika sätt bidragit till BRS verksamhet:  

Agria Djurförsäkringar 
Ballast AB 
Bonnierförlagen 
Botkyrka kommun  
Castellum AB 
Coop Nära Nävekvarn 
DeLaval 
Evidensia Hästsjukhuset Stav 
Foderkammaren Stockholm 
Green hat People 
Hamra gård 
Hööks Hästsport 

ICA Maxi Botkyrka 
ICA Maxi Flemingsberg 
IdrottOnline 
Idrottslyftet 
Andreas Larsson Hovslageri 
Lindt Choklad  
Live Nation 
McDonald’s Tumba 
Min Skola 
Mälaren Hästklinik 
Ranaverken AB 
Realgymnasiet 

Rydells 
Stockholms Läns Ridsport-
   förbund 
Svenska Ridsportförbundet 
Swedbank 
Södertörns Brandförsvars-
   förbund 
Södertörns Brandtjänst AB 
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. 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 2016 inleddes nya omgångar med Ponnycup i 
hoppning respektive Stockholmscup i dressyr. Det är 
utbytestävlingar mellan olika ridskolor i Stockholm. 

Ridskolan arrangerar instruktörsledda träningstävling-
ar i hoppning eller dressyr under lov. 

Vi innehar erforderligt tillstånd för hästverksamhet. 
Tillståendet förnyades senast 2014 och gäller fem år i 
taget. 

 
Glada ponnyer under årets första lektion utomhus.

Personal	
Ledning	
Linda Holmqvist, verksamhetschef 

Elisabeth ”Bettan” Braun Ramnitz,  
   chefsinstruktör 

Linda Englund, stallchef

 

 	

Under otursåret 2016 uppgick veterinär- 
kostnaderna till 733 000 (443 000) kronor.  

Vi fick 250 000 (142 000) kronor  
i försäkringsersättningar. 
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Ridinstruktörer,	fritidsledare,	stallarbete	m.m.	
Lisa Andersson 
Elisabeth ”Bettan” Braun Ramnitz 
Linda Englund 
Birgitta Gudmundsäter 

Helena Johansson 
Sabina Melkerling 
Amanda Robertsdotter 
Sofi Väisänen 

	
Timvikarier	
Ebba Asplund 

Julia Holmqvist 

Kajsa Niklasson 

Elin Sönnerfors 

Monika Widstrand 
 

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

Periodvis tar vi även emot praktikanter, t.ex. från 
skolan när eleverna under någon tid ska prova på 
yrkeslivet. Under hösten hade vi även en praktikant 
från Norge i sex veckor. 
 

Personalutbildning	
Willemijn Kloos Fahlberg, välmeriterad dressyrrytta-
rinna och -tränare, har kontinuerliga fortbildningar 
för alla instruktörer, såväl teoretiskt som praktiskt.  

Hela personalgruppen deltog vid en brandutbildning 
på Södertörns brandstation. 

Linda H och Bettan deltog vid Agria Boost, Agrias in-
spirationsdagar för ridskolor, som handlade om rid-

skolehästens hållbarhet och svårigheten att hitta bra 
och hållbara ridskolehästar. 

Bettan och Linda E har gått en fortbildning i dressyr 
för C-tränare, Lisa och Sabina har gått kursen Hitta 
ungdomarnas självkänsla. Sabina och Sofi blev nomine-
rade och antagna till Folksam Ledarcamp som hölls på 
Gotland. 

Hästar	och	ponnyer	
Under året har det skett en del förändringar i stallet. 

Cosmos, Fenja, For Fun, Hassias, Nixe, Puma och 
Silus har fått vandra vidare till de evigt gröna ängarna. 
Vi har även bytt ut en del hästar under prövotiden 
som inte har passat in i verksamheten. Arabella och 
Mr Grey har pensionerats och Dacoma såldes som 
avelssto – hon är i dag dräktig. 

Nya hästar och ponnyer för i år är Anells Miracle, 
Aroselinde, Borocka, Dakota, Karina, Lady May, 
Melvin, Paddy och Prixe. 

Under året inledde vi ett samarbete med Mälaren 
Hästklinik som kommer ut till oss cirka två gånger i 
månaden och i bland vid akuta fall. Kliniken har en 
mobil klinik med bl.a. röntgen och ultraljud vilket gör 
att hästarna och ponnyerna kan undersökas och be-
handlas i sin hemmiljö, utan onödig stress som en 
transport kan medföra. 

Hästarna utbildas fortlöpande av våra instruktörer. 
Under 2016 har vi dock haft ett tufft hästläge så 
tidsmässigt har vi mest jobbat med konvalescenter.  

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

 
Glenn och Chivas delar gärna hink… 
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Vid årets slut var följande hästar och ponnyer verksamma inom ridskolan: 

Hästar	
Aida 

Aroselinde 

Bahir II 

Borocka 

Chivas 

Dakota 

Dessauer 

Eden 

Filago 

Glenn Canion 

Jurand 

Karina 

Melvin 

Paddy  

Pinocchio 

Randia 

Sektor 

So Cool 

Uniquet Ellegaard 

Vanilia 

Winston 

Ponnyer
Anells Miracle 

Arda’s Green Spot 

Ballinaclogh all that 
   Jazz 

Banjo 

Belle 

Bet Banagher 

Capitano 

Flyleaf 

Ivanhoe 

Killberry Symfonie 

Lady May 

Lindens Marvin 

Lucien 

Max 

Mr Bean 

Prixe 

Saga 

Spirit’s Friend 

 

Utbildningsutbudet	
Ridutbildningen omfattar teori, skolridning, hopp-
ning, terränghoppning och ridning ute i terräng. 
Under vårterminen ersätts en teorilektion med 
föreläsningar 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. 
Därtill kommer kurser med specialträning, t.ex. kan-
darkurser och terrängkurser. 

Ridskolan erbjuder även hopp- och dressyrträningar 
för medlemmar med egen häst.  

Under året har Willemijn Kloos Fahlberg, Lars 
Andersson, Per Dahlgren och Berit Norberg regel-
bundet haft träningar på anläggningen. 

Förbundet har lagt flera kurser för hela distriktet hos 
oss. 

Efterfrågan är stor på både häst och ponny och vi 
skulle med lätthet kunna fylla ett antal nya ridgrupper. 
Tyvärr har vi nått taket vad gäller framför allt häst-
kapaciteten. Detta är något vi arbetar med för att på 
sikt kunna lösa. 

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, 
och redovisas nedan per lektion för jämförbarhetens 
skull. 

	

Ridskolelektioner	
Junior ponny 161 kr 
Junior häst 181 kr 
Senior häst 208 kr 

Privathästlektioner	
Dressyr 
Hoppning, en timme 

189 kr 
231 kr 

Rehabiliteringsridning	
Per ridtillfälle 225 kr 

	 	Under 2016 uppgick kostnaden för ridskolehästarnas hovvård till 357 000 (336 000) kronor 
 

12



Specialgrupper	

Hästhoppning	
Junior, en timme 252 kr 
Senior, en timme 264 kr 

Ponnyhoppning	
Junior, sju elever, en timme 225 kr 

Hästdressyr	
Junior 217 kr 
Senior 231 kr 

Ponnydressyr	
Junior 200 kr 

	

	

	

Rehabiliteringsridning	
Ridningen hjälper eleverna 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 och leder även tveklöst 
till 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. 

Rehabiliteringsridningen har under året skett inom 
verksamheten för Min Skola, se vidare på sidan 17. 

	
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. Under vintern har de även målat bommar 
från hinderparken. Det är mycket glädjande för oss 
att kunna delta i detta projekt. 
1 LSS = Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

	

Talangsatsningen	

 
Talangsatsningen på fyspass. 

Vi har på Botkyrka Ridsällskap under de tre senaste 
åren, med hjälp av Idrottslyftet, genomfört ett projekt 
som vi kallat Talangsatsningen. Deltagare har varit både 
lektionsryttare och ryttare med egen ponny eller häst. 
Deltagarna år ett och två har varit olika, medan flera 
av de som deltog under de första två åren även fick 
chans att vara med 2016. 

Projektets huvudsyfte har varit att lyfta fram de med-
lemmar, i åldersgruppen 13–20 år, som dels generellt 
visat ett stort ideellt intresse och engagemang för 
föreningen, dels med god talang för vidareutveckling. 
Det har även funnits en strävan att behålla dessa 
ungdomar i föreningen och genom projektet öka 
intresset för att sprida kunskap vidare. Vi har också 
haft som mål att öka kontakten mellan ridskole- och 
privatryttare. 

Under 2016 hade ridskolan 490 (509) aktiva elever och 22 400 (24 200) uppsittningar 
fördelade på 2 080 (2 200) lektioner – ridläger och kurser ej medräknade 
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Under åren har vi haft uppsuttna ridpass varje vecka, 
hoppning eller dressyr, för två av ridskolans egna 
ridlärare som förutom sin ridlärarutbildning även är 
utbildade C-tränare i dressyr respektive hoppning. 

Teoripass i form av praktisk teori, t.ex. tömkörning, 
samt tävlingsteori och ridteori har också ingått i 
undervisningen. Externa föreläsare inom såväl kost 
som mental träning har undervisat eleverna. 

Eleverna har även fått chansen att träna för externa 
tränare, där vi bl.a. har tagit hjälp av Pontus Wester-
gren, Willemijn Kloos och Martin Ågewall. 

Deltagarna har ungefär en gång per månad haft 
fyspass i form av spinning, body pump, core och 
poweryoga. Träningarna har hållits på närliggande 
gym med utbildad fystränare, detta för att skapa för-
ståelse hos eleverna för vikten av egen fysträning. 

Vi har varit på studiebesök på ett par olika anlägg-
ningar. Strömsholm med rundvandring och Volks-
wagen Cup blev de mest givande. 

Vi upplever att projektet har varit lyckat, framför allt 
har vi åstadkommit en större gemenskap och sam-
manhållning mellan våra tävlande lektions- och pri-
vathästryttare, vilket vi hoppas kommer att sprida 
ringar på vattnet! 

Linda Englund har varit projektledare. 

Tack till Idrottslyftet som givit oss möjligheten att 
genomföra projektet! 

 
 

Anläggningsavgifter	

 
Grillplatsen väster om Stora ridhuset. 

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 Skrävsta men som utnytt-
jar BRS ridanläggning. För medlemsägda hästar upp-
stallade på Skrävsta ingår anläggningsavgiften i inack-
orderingsavgiften. 

Ickemedlemmar som väljer att lösa anläggningskort 
betalar 1 500 kronor per termin eller 150 kronor per 
gång alternativt 200 kronor per gång för terrängba-
nan som i år har genererat många anläggningsavgifter. 

Externa	aktiviteter	
Under året har Stockholms läns ridsportförbund lagt 
ett antal föreläsningar och utbildningar hos oss, bl.a. 
domarutbildning, tävlingsledarutbildning, banbyggar-
kurs och en ungdomsdag för hela distriktet med 
många clinics.  

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

 
I november arrangerade Stockholms Läns Ridsportförbund en utbildnings-

dag hos oss för unga medlemmar. Temat för dagen var hästen i centrum. 
(Fotografiet taget av och publicerat med tillstånd från  

Stockholms Läns Ridsportförbund.)
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Stallfritids	–	öppen	för	alla!	
Varje dag nästan hela året om är Stallfritids på Skräv-
sta öppen. Hit kan man komma även om man inte 
ska rida lektion utan bara vill mysa med hästarna eller 
träffa kompisar.  

Under året har vi haft många roliga och spännande 
aktiviteter. Bland annat har vi i samarbete med BRUS 
anordnat två populära skötarkurser för att utbilda nya 
skötare. Sabina Melkerling har dessutom under var-
annan söndag hela året haft skötarutbildning för att 
vidareutbilda de skötare som redan gått kursen.  

Utbildningarna har detta år bl.a. handlat om hästens 
delar, lastning och frisering. Under året har vi sett ett 
stort uppsving med antalet skötare vilket är jätteroligt! 

Varje termin har vi två möten där vi samlar skötarna 
för att gå igenom gemensamma frågor. 

Exempel på andra roliga aktiviteter vi genomfört 
under året är bakdag, övernattning, tårtjakt, tipspro-
menad, julpyntning och julpyssel, stallrally, skötar-
KM och besök på Sweden International Horse Show. 

Under 2016 har Lisa Andersson, Sabina Melkerling 
och Sofi Väisänen jobbat med Stallfritids. 

 
Våra hästar är tålmodiga! Här är det Spirit som fungerar  
som material under en teorilektion om hästens olika delar. 

 

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 en krona per lektions-
tillfälle avsätts till fonden. 

För att kunna utnyttja ungdomsfonden bättre har vi i 
år givit ett gemensamt bidrag till alla under 21 år som 

har deltagit i Ponnycup eller Stockholmscup. Bidraget 
har gjort det möjligt att hålla en kick off-dag.  

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

Nytt sedan höstterminen 2014 är att medel från Ung-
domsfonden delas ut i efterskott. 

Under året har Ungdomsfonden delat ut totalt 13 800 
kronor.  

 

 	Under 2016 arrangerade Stallfritids 83 (70) olika aktiviteter  
och hundratals barn och unga deltog 
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Gymnasieverksamheter	
Tumba	gymnasium

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

I dag finns totalt sju elever, med flest elever i årskurs 
ett. Eleverna undervisas både teoretiskt och praktiskt 
och ska härigenom ges fördjupade kunskaper om 
hästar, deras skötsel samt ridning. Då eleverna endast 

har ett pass per vecka så innehåller den avsuttna 
verksamheten mestadels praktisk teori såsom longe-
ring/sitsträning, tömkörning och löshoppning. Teori 
i form av ridlära genomförs och visas mestadels till 
häst och under ridlektionstid för att möjlighet att visa 
och prova även skall kunna ges vid samma tillfälle. 

Några ridprov genomförs inte, så ridpassen anpassas 
efter elevernas egen utbildningsståndpunkt och här 
varvas framför allt dressyr och hoppning, men även 
viss terrängridning för de elever som har tillräcklig 
riderfarenhet. 

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

Ansvarig för verksamheten är Linda Englund. 

 

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 en dag i veckan 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. Sju av eleverna 
är eller har varit elever på BRS. 

Under vårterminen hade vi totalt 44 elever måndag 
till fredag. Under höstterminen har vi haft 48 elever 
måndag till fredag. 

Eleverna har stalltjänst på morgonen och vid lunch 
måndag, torsdag och fredag. I kurserna ingår ridun-
dervisning, dressyr, markarbete, hoppning samt rid-
ning ute. I de teoretiska kurserna läser eleverna ex-
empelvis exteriör och anatomi, foderlära, ridlära, 
sjukdomslära och avel. Undervisningen följer kurs-
planen för Naturbruksprogrammet. Målet för årskurs 
tre-eleverna är att de ska klara yrkesprovet för diplo-
merad hästskötare. 

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. 

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

 

 	
Under 2016 rapporterades 5 500 (6 300) ideellt arbetade timmar.  

Medlemmar med egen häst stod för 33 (36) procent av dessa 
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Min	Skola

 
I början av 2014 inledde BRS ett samarbete med Min 
Skola. Min Skola är en gymnasieskola för elever med 
funktionsnedsättning, med inriktning mot häst och 
sällskapsdjur. Skolan bedriver sin ridundervisning på 
BRS. Vi har tio elever fördelade på två grupper. En 
ridstarkare grupp där undervisningen sker i alla gång-
arter samt en lättare grupp där undervisningen sker 
mestadels i skritt och trav. I den lättare gruppen lig-
ger fokus på att eleverna på ett så självständigt sätt 

som möjligt ska kunna göra i ordning sina hästar 
innan och efter ridning. Under ridpassen jobbar vi 
med olika typer av styr- och balansövningar. När 
vädret tillåter är vi gärna ute i naturen vilket är myck-
et uppskattat av ekipagen. I den ridstarkare gruppen 
ligger fokus på att förstå och utföra övningarna på ett 
korrekt sätt. Vi bygger upp övningarna från skritt och 
när det fungerar bra går vi vidare. Eleverna har också 
uppgifter i stallet i anslutning till ridningen. De hjäl-
per till att göra höpåsar, rengöra vattenkoppar samt 
att borsta hästarna. Eleverna i båda grupperna hämtar 
själva in sina hästar från hagen och spolar benen vid 
behov. Varje termin avslutas med en mycket uppskat-
tad uppvisning för föräldrarna.  

Ansvarig för Min Skola är Helena Johansson. 

Tävlingskommittén	
Med syfte att bedriva 2016 års tävlingsverksamhet har 
styrelsen tillsatt en tävlingskommitté. Kommittén har 
haft följande sammansättning under året: 

Sammankallande – Anton Synnerdahl (t. o. m. mars), 
Bettina Krausbauer (fr.o.m. april) 

Grenledare dressyr – Berit Norberg 

Grenledare fälttävlan – Anton Synnerdahl 

Ansvarig för administration och ekonomi – Lena Niklasson 

Teknik – Kenneth Lynghaug och Ulf Gunninger 

Adjungerad verksamhetschef – Linda Holmqvist

Tävlingar	under	verksamhetsåret
Även 2016 fortsatte BRS att vara en av klubbarna i 
distriktet som arrangerar flest tävlingar. Vår ambition 
är att arrangera väl genomförda tävlingar på olika 
nivåer som gör det möjligt för tävlingsryttarna såväl 
som ridskoleryttare att tävla på hemmaplan. Samtidigt 
ska tävlingsverksamheten verka som reklam för BRS 
och sätta klubben på kartan bland alla andra klubbar i 
distriktet.  

Under året var BRS representerade i flera av All-
svenskorna, som arrangeras av distriktet, med fina 
prestationer. Vårt dressyrlag i division tre på häst 
vann hela serien och ponnylaget i division två vann 
första omgången på Mälarhöjden.  

Dressyrtävlingar	
Vi fortsätter att vara länets förening med flest antal 
tävlingar och tävlingsdagar inom dressyren. Vi ge-
nomförde sju externa tävlingar med hela nio täv-
lingsdagar. Tävlingarna hölls både inom- och utom-
hus på Vallen och vi får alltid bra feedback för väl 
genomförda tävlingar från deltagarna. Vi inledde året 
med vår uppskattade Trettondagsdressyr för ponny 
och en hästdressyr i slutet av januari. I mars hade vi 
vår traditionella Påskdressyr med både häst- och 
ponnydressyr. Nationaldagsdressyren på Vallen blev 
väldigt uppskattade och året avslutades med höst-
dressyren i oktober för häst och ponny. Flera duktiga 
BRS-ekipage var bland deltagarna och det blev ett 

antal placeringar på alla tävlingar. Vi anordnade även 
flera Pay & Ride och programridningar under året. 

 
Dacoma – numera såld som avlessto – på dressyrbanan. 
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Hopptävlingar	

 
Hoppbanan klar inför tävling i Stora ridhuset. 

Året inleddes med några träningstävlingar och i mars 
var det dags för årets första hopptävling, Marshoppet, 
med över 400 starter. Flera duktiga BRS-ekipage blev 
placerade. Efter några träningstävlingar och Pay & 
Jumps genomförde vi i november det traditionsenliga 
Novemberhoppet. Häxan, vår traditionella hallo-
weendekoration, var på plats och flera BRS-ekipage 
placerade sig. Sista tävlingen för året blev en Pay & 
Jump annandag jul där även kampen om årets nyårs-
pokal avgjordes. 2016 tilldelades priset Tilda Toreson 
som red en fin runda på ridskoleponnyn Capitano i 
hans första LB. 

  

 

Fälttävlan	
Året inleddes med en Pay & Cross inomhus som för 
många är en uppskattad första möjlighet att träna på 
terränghinder efter vinteruppehållet.  Den andra täv-
lingen för året, en Pay & Cross på Vallen, utökades i 
år med en ”minicafeteria” som var väldigt uppskattad. 
Vädret var fint och vi fick många positiva kommenta-
rer från deltagarna.  

Inför första ”riktiga” fälttävlan i slutet av maj bygg-
des ett nytt vattenhinder som gav vår fina terräng-
bana ytterligare ett lyft. Terrängbanan utnyttjas flitigt 
vid många terrängträningar både internt och externt 
och även många ridskoleryttare har fått prova på att 
hoppa terräng. Vi jobbar kontinuerligt med att för-
bättra banan på alla nivåer, både med nya hinder, 
men även med röjning och städning runt Vallen och 
ridstigarna.  

Under sommaren lades mycket tid på att renovera, 
riva och bygga om flertalet terränghinder. Det hand-
lade om att byta ut hinder som börjat bli gamla och 
ruttna och hinder som inte längre ställde rätt frågor 
till ekipagen ute i terrängen. I dagens fälttävlan är det 
viktig att alla hinder ger ekipagen bra utmaningar 
förutom att de ska vara byggda på ett sådant sätt att 
de inbjuder hästen att hoppa bra och säkert. Bland 
annat så har ”bikakebanken” rivits och där står nu i 
stället hinderkomplexet ”Ekbacken” som har fått 
inspiration från hindret ”Shogun Hollow” på Bad-
mintons fyrstjärniga terrängbana. 

 
Vy över landskapet. 

Vårfälttävlan i maj bjöd på många fina ritter, vädret 
var på vår sida och tävlingen var välbesökt och fick 
bra feedback från både deltagarna och överdomaren.  

 
Ett tilltalande grönsakshinder. 

Även under höstfälttävlan i september hade vi vä-
dergudarna på vår sida och solen tittade fram. Antalet 
deltagarna var lite färre än normalt pga. att andra 
tävlingar som Nordiska Mästerskapen låg väldigt nära 
i tid. Under höstfälttävlan arrangerade vi också di-
striktsmästerskapen för Stockholmsregionen.  

Fälttävlansgrenen inom föreningen växer stadigt och 
vi har många ekipage som deltar i våra tävlingar med 
fina prestationer och som klättrar upp i klasserna. 

Under 2016 arrangerade BRS cirka  
30 tävlingsdagar med drygt 2 000 starter 
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Externa	tävlingar	–	tabell	

Datum	 Gren	 Häst/Ponny	 Plats	 Typ	
6 januari Dressyr Ponny Inne Lokal/Regional 

31 januari Dressyr Häst Inne Regional  

5 mars Hoppning Ponny Inne Lokal/Regional 

6 mars Hoppning Häst Inne Lokal/Regional 

25 mars Dressyr Ponny Inne Lokal 

27–28 mars Dressyr Häst Inne Lokal/Regional 

21–22 maj Fälttävlan Häst/Ponny Vallen Lokal/Regional 

5–6 juni Dressyr Häst Vallen Lokal/Regional 

24–25 september Fälttävlan Häst/Ponny Vallen Lokal/Regional 

8 oktober Dressyr Ponny Inne Lokal/Regional 

9 oktober Dressyr Häst Inne Lokal/Regional 

5 november Hoppning Ponny Inne Lokal/Regional 

6 november Hoppning Häst Inne Lokal/Regional 

 

Interntävlingar	–	tabell	

Datum	 Gren	 Plats	 Typ	
6 januari Dressyr Inne Klubbmästerskap omgång 2, häst, Ridskolan 

17 januari Dressyr Inne Klubbmästerskap omgång 2, ponny, Ridskolan 

7 februari Hoppning Inne Pay & Jump 

28 februari Dressyr Inne 

13 mars Terräng Inne Pay & Cross 

31 mars Hoppning Inne Pay & Jump 

9 april Terräng Vallen Pay & Cross 

18 september Dressyr  Pay & Ride 

23 oktober Hoppning Inne Pay & Jump 

20 november Hoppning Inne Pay & Jump + Klubbmästerskap 

26 december Hoppning Inne Nyårspokalen 

 

 
Fixardag på Vallen inför fälttävlan avslutades med trevlig grillkväll. 
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Avsutten	verksamhet	
Året inleddes med en licensträff i Cafeterian, för 
ryttare, funktionärer och föräldrar. Under träffen 
diskuterades gemensamma frågor inför tävlingssä-
songen, vi åt en god middag och bara umgicks för att 
lära känna varandra bättre och ha trevligt. 

Varje år arrangerar klubben en eller flera Grönt kort-
kurser. Grönt kort krävs för alla som vill tävla. Under 
kursen går man igenom allt från hur ridsporten är 
uppbyggd och organiserad till vad du behöver ha 
med dig på tävling. Mycket fokus läggs på ridsportens 
ledstjärnor, sportmanship och horsemanship. I kursen in-

går även ett praktiskt prov bl.a. bestående av visning 
av häst vid hand samt lastning. 

Under året har Lena Niklasson hållit två Grönt kort-
kurser som omfattade flera teorigenomgångar och två 
praktiska moment. 

Vid två tillfällen har vi arrangerat grund- och repetit-
ionskurser för hinderdomare i fälttävlan som har varit 
väldigt uppskattade. 

 

 

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

Dressyr	

Lektionshästar,	seniorer	
1. Cheryl Martin, Dessauer 

2. Carina Pettersson, Uniquet Ellegaard 

 

Lektionsponnyer	
1. Hanna Johansson, Arda’s Green Spot 

Klubbmästerskapen på privathästar respektive privat-
ponnyer i dressyr var inte avgjorda vid tiden för pub-
liceringen av verksamhetsberättelsen. 

Hoppning	

Lektionshästar	
1. Kajsa Niklasson, Winston 

2. Paulina Salonen, Dessauer 

3. Anna Göransson, Chivas 

Lektionsponnyer	
1. Katarina Widstrand, Max 

2. Tilda Toresson, Capitano 

Privathästar	
1. Josefine Adnell, Corleen H 

2. Disa Silver, Olivia av J 

Privatponnyer	
1. Fanny Fridén, Lotte 

2. Mathilda Ribbelöv, Heaven’s Alex 

Championatssegrare	
Följande ekipage har under året förtjänat championatstecken. Vi gratulerar alla till detta!

Dressyr	
Häst: Berit Norberg, Conman 

Ponny: Julia Holmqvist, Prinzessin 

Hoppning	
Häst: Josefin Adnell, Coleen 

Ponny: Martha Baker, Sundae Girl 

 	

Under 2016 utfärdade vi 100 (92) tävlingslicenser 
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Tävlingskommitténs	tack	
Att kunna bedriva en tävlingsverksamhet med så 
många tävlingsdagar kräver ett stort engagemang från 
klubbens medlemmar som lägger ner många ideella 
timmar. Tävlingskommittén vill rikta ett stort tack till 
alla som gör det möjligt att genomföra våra fina täv-
lingar. Utan er skulle det inte vara möjligt! Intäkterna 
från våra tävlingar och cafeterian under tävlingsda-
garna ger ett viktigt bidrag till föreningens ekonomi 
som inte skulle vara möjligt utan medlemmarnas 
ideella insatser.  

Tävlingskommittén vill också framföra ett tack till 
våra externa funktionärer såsom domare, överdomare, 

banbyggare och veterinärer som hjälpt oss att genom-
föra våra tävlingar.  

Ett stort tack även till våra samarbetspartners under 
året. Era bidrag är mycket viktiga för att vi ska kunna 
genomföra våra tävlingar. 

Vi vill avslutningsvis tacka alla våra tävlingsryttare 
som tävlar i föreningens namn runt om i regionen 
och representerar BRS med fina prestationer och 
placeringar.

Cafeterian	
Cafeterian i Stora ridhuset har varit öppen under 
terminerna på lördagar 10.00–16.00 och söndagar 
10.00–14.00 samt 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 har fortsatt att tilldela alla ryttare/föräldrar en 
personlig tid att bemanna cafeterian eftersom det har 
haft god effekt på antalet dagar som cafeterian har 
hållits öppen.  

Under året har vi fortsatt att minska öppethållande-
tiden på söndagar eftersom vi inte har så många be-
sökare då. Det har gjort att vi har klarat söndagsverk-
samheten med hjälp av halva grupper och då fått 
grupper som kunnat hjälpa till under hela tävlingsda-
garna i stället. 

Cafeteriaverksamheten har under året bidragit med 
ett ekonomiskt överskott till klubben. 

Under året har insatser gjorts för att göra cafeterian 
trivsammare: bilder är uppsatta på vikväggen och 
insynsskydd är uppsatta för fönstren i handikapptoa-
letten. 

En ny diskmaskin och två nya grillar har köpts in. 

Under verksamhetsåret har cafeteriagruppen träffats 
ett par gånger per termin för att planera verksamhet-
en och storstäda.  

Administration och inköp har skötts löpande av cafe-
teriagruppen. 

Gruppen har bestått av Gunilla Enänger, Chricko 
Synnerdahl, Kerstin Ångman, Carina Ståleborg, Mo-
nica Danell och Tine Blomberg. 

Cafeteriagruppen vill i år särskild uppmärksamma Siw 
Andersson på Coop Nära Nävekvarn som har bidra-
git med många goda bullar, munkar och lussebullar 
till Lucia. Stort tack!  

 

 
Vår trevliga cafeteria med tjänstvilliga medlemmar!

 	Under 2016 sålde cafeterian för drygt 314 000 (320 000) kronor. 
Panini var en av de absoluta favoriterna! 
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Inackordering	
På Botkyrka Ridsällskap har vi under 2016 haft tre 
ponnyer och 23 hästar uppstallade. Vi har även under 
en stor del av året haft en extrauppstallad ponny i 
utebox. En ordinarie box har under en väsentlig del 
av året stått tom och i slutet av året fick den extra-
uppstallade ponnyn denna som en fast stallplats. 

Privathästägarna fyller en stor funktion i den ideella 
verksamheten. Förutom stalltjänst tre till fyra gånger 
per år och 40 timmars ”arbetsplikt” så är det många 
som spenderar stor del av sin fritid här på anlägg-
ningen.  

Flera privathästägare tar stort ansvar för att hjälpa till 
att hålla anläggningen och då framför allt terrängba-
nan i fint skick och lägger ner många ideella timmar 
här. 

Bland ägarna till de uppstallade hästarna på Skrävsta 
så hittar vi nu grenledarna i hoppning och dressyr 
samt även den sponsoransvariga, något vi är glada att 
de åtagit sig. 

Flera boxplatsinnehavare tar ett stort ansvar vid både 
arrangerande av tävlingar, såsom arrangerande och 
deltagande i shower. 

Under årets högtryckstvättning av stallarna valde flera 
privathästägare att skura sina boxar lite extra fina. I 
ett av inackorderingsstallen valde hästägarna att ut-
föra hela stalltvätten själva, något som uppskattades 
mycket av sommarpersonalen. 

Vid ett tillfälle i början av vårterminen samt ett i bör-
jan av höstterminen hålls privathästägarmöte. Vid 
dessa möten träffas alla boxplatsinnehavare och per-
sonal för att diskutera gemensamma frågor. 

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

Under året har gemensamma vaccinationer genom-
förts och vi har även utfört gemensamma träckprov 
vilka generellt visade lite varierande värden. Inackor-
deringarna har kollektivt tagit ut veterinär för bl.a. 
tandkontroller. 

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

Varje år ska en uppdatering av planen och en fördel-
ning av kommande arbeten göras mellan BRS och 

kommunen. Under året har omfattande åtgärder 
gjorts vilket även syns i den ekonomiska redovisning-
en. Merparten av åtgärderna har avsett utbyte av 
gamla elinstallationer. Syftet har dels varit att öka 
säkerheten, dels att minska energiförbrukningen. 

Under första halvan av 2016 så hade vi en inhyrd 
personal som enbart arbetade på anläggningssidan. 
Han arbetade framför allt med löpande underhåll. 

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

Stallen	
Alla stall har högtrycktvättats under sommaren och i samband med detta gjordes även mindre reparationer. 

Stora	stallet	
I Stora stallet har förutom vanligt, löpande underhåll 
flera spiltväggar bytts ut. Två väggar har även byggts 
högre så att höjden är tillräcklig för en stor häst. Flera 
boxdörrar har åtgärdats av tillverkaren. Ett par vat-

tenkoppar har bytts ut och toaletterna har fått lite ny 
inredning. 

Gummimattor har lagts in i de åtta boxar som finns 
på spiltsidan. 

 

Under 2016 köpte vi in och producerade foder för 775 000 (638 000) kronor. 
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En dag på anläggningen är aldrig den andra lik. Ibland går strömmen… 

 
… och ibland uppstår en vattenläcka. 

Lilla	privatstallet	
I Lilla privatstallet har löpande underhåll samt lagning av en befintlig boxvägg gjorts. En ny trappa har byggts upp 
till loftet. 

Ridhusen	
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. Under 2016 har löpande underhåll gjorts. 

Våra lokaler upplåts emellanåt till externa evenemang 
och verksamheter. Stora lektionssalen har under året 

utnyttjats t.ex. vid olika föreläsningar, möten och 
övernattningar. Stockholms läns ridsportförbund har 
hyrt lokalen för olika träffar och utbildningar. 

 

	

Stora	ridhuset	

 
Stora ridhuset används ibland också till annat än ridning… 

Mot slutet av 2015 igångsattes en omfattande takre-
novering på Stora ridhuset. Arbetena slutfördes un-
der 2016. 

Under 2016 förbrukade vi drygt  
360 000 (350 000) liter vatten. 
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Smedjan	
I Smedjan har hela övervåningen fräschats till av två duktiga praoelever som bl.a. har målat samtliga väggar och tak. 
Nytt handfat och blandare installerades på toaletten efter att de slagits sönder vid ett inbrott. 

Vägen	
Vägen har fyllts på med grus och skrapats vid behov. 

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. 

Ett nytt, fint vattenhinder på övre Vallen har byggts 
med hjälp av ideella krafter. 

 
Nytt vattenhinder på övre Vallen. 

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 sommaren i sedvanlig ordning bytt ut 
många stolpar, elband och isolatorer i rasthagarna. 
En frivillig arbetsdag för de uppstallade anordnades 
för att ytterligare förbättra hagarna. 

En bro över diket mellan hagar och grusväg har 
byggts för att förenkla transport mellan dessa samt 

mellan sommarvattenuttaget och hagarna utanför 
Stora ridhuset. 

Ridskoleponnyerna och -hästarna har under somma-
ren gått och betat på våra marker runt anläggningen 
och i Lilla dalen. Ponnyerna kunde i år dessutom beta 
på Sjöängen (hagen sydost som Stora ridhuset) längre 
än vanlig tack vare den milda hösten. 

Maskiner	och	verktyg	
Underhåll på och reparationer av traktor, fyrhjuling, motor- och röjsågar samt gräsklippare har gjorts. Det har inve-
sterats i en ny ridhusharv till Lilla ridhuset. 

Miljö	
Allt huvudfoder köps in närodlat av Hamra gård, 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 på ett 
utmärkt sätt av Hamra. 

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

 	
Under 2016 satsade vi 724 000 (564 000) kronor på underhållsåtgärder. 
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Socialt	engagemang	

 
Rosa hösilagebalar var en vanlig syn på åkrar runt om i landet under 2015. 
Under 2016 var det i jämlikhetens namn dags för blå. 

Förutom vår kärnverksamhet arbetar vi med och 
uppmärksammar vi särskilda projekt, ofta av allmän-
nyttig karaktär. Under 2016 fortsatte vi att satsa på 
kampen mot cancer genom att vi producerat respektive 
köpt in foder som plastas i rosa respektive blå plast. 
En del av kostnaden för plasten går till cancerforsk-
ningen. 

Även under 2016 engagerade vi oss i Musikhjälpen 
genom BRUS försorg. Engagemanget utgjorde ett av 
årets cirka 312 000 olika vilka resulterade i drygt  
49 000 000 insamlade kronor. Pengarna ska säker-
ställa barns i krigsdrabbade områden rätt att gå i skola. 

Under 2016 erbjöd vi ensamkommande flyktingbarn 
inom kommunen en dag i stallet. De fick prova på 
ridning, skötsel och att bara umgås med hästarna. 
Detta var mycket uppskattat! 

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

 
Vår hemsida ger en snabb ingång till nyheter och information. 

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. 

 

 
Vår Facebooksida används flitigt för snabb kommunikation. 

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 och i Tullinge. 

Tidningen Södra Sidan har publicerat en artikel om 
Luciashowen. 

 

Under 2016 förbrukade vi cirka 500 000 (560 000) kWh el.  
Besparingen beror främst på byte av gamla armaturer till effektiv LED-belysning.  
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Policysamling	
Det är viktigt att en förening har skriftlig doku-
mentation som vägledning för sin verksamhet. 

Vi har tagit fram ett antal policyer som vägledande 
stöd och riktlinjer i vår strävan mot hög kvalitet i 
BRS verksamhet. Vår målsättning är att varje policy 
ska gås igenom någorlunda regelbundet, t.ex. en gång 
per år. Vi har i dag 60 policyer inom olika verksam-
hetsområden. Under året har två policyer reviderats. 

BRS policysamling har fått stor uppmärksamhet och 
uppskattning bland andra ridklubbar som efterfrågat 
om de får använda sig av vårt material för att skriva 
egna policyer. Vi delar gärna med oss, om man re-
spekterar upphovsrättsskyddet och anger BRS som 
källa när delar av vårt material används eller citeras. 

Policysamlingen finns på hemsidan under Föreningen > 
Policysamling.  

Säkerhet	och	försäkringar	
Vi arbetar kontinuerligt med säkerhetsfrågor, både på 
styrelsenivå och operativt. Som hjälp på vägen för 
medlemmar och besökare har vi bl.a. publicerat ett 
antal länkar på vår hemsida menyn Säkerhet vilka 
leder till matnyttig information.  

Försäkringsskyddet ses kontinuerligt över och in-
formation om försäkringarna finns publicerad på 
hemsidan under menyn Föreningen > Försäkringar. 

 
Vi har ett återkommande utbyte med Södertörns Brandförsvarsförbund. Vi deltar i 

utbildningar av olika slag och brandmännen övar utrymning med häst.

Kommunens	planer	
Under 2014 lät Kultur- och fritidsförvaltningen en 
extern utredare se över ridsportens villkor och ut-
vecklingsbehov i Botkyrka. Rapportens resultat visar 
att den ridverksamhet som finns i Botkyrka håller 
hög kvalitet, särskilt lyfts BRS fram. Dock anges att 
antalet aktiva inom ridsporten är betydligt lägre i 
Botkyrka än i andra jämförbara kommuner. Orsaken 
anges vara att kapaciteten är låg. Utredaren anger 
vidare att vår anläggning har renoveringsbehov och 
behöver uppgraderas för att uppfylla kommande 
myndighetskrav. 

Kultur- och fritidsnämnden har nu presenterat sitt 
förslag och underlag till bygginvesteringsprojekt ”Ri-

danläggning Skrävsta”. Kommunstyrelsen ska till-
sammans med Kultur- och fritidsnämnden göra en 
djupare analys av investeringsprojektet som nu finns 
upptaget i kommunens förslag till investeringsplan 
2018–2020. Redovisning ska lämnas till kommunsty-
relsen den 6 mars 2017. 

Kommunens övriga relationer med BRS är reglerade i 
hyresavtal med tilläggsavtal och i mötesbeslut. Ansva-
ret för kommunens åtaganden åligger Tekniska för-
valtningen och vi har under året kunnat konstatera att 
man inte fullföljt sina åtaganden vilket belastat såväl 
avslutat verksamhetsår som kommande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Under 2016 erhöll vi drygt 737 000 (630 000) kronor i olika bidrag,  
bl.a. kommunalt och statligt LOK-stöd och Idrottslyftet 
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En god djurhållning kräver förutom bra lokaler och rutiner även rejäla ytor. Här betar hästarna på Sjöängen som sedan 2010 ingår i vårt hyresavtal.  

Bilden är sedan länge återkommande på omslagen till våra officiella skrivelser och uttalanden om kommunens planer kring områdets framtid. 

Kontaktuppgifter	
Adress 
Botkyrka Ridsällskap 
Skrävsta Gård 
147 43 Tumba 

E-post 
info@brs.nu 
styrelse@brs.nu 

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

Hemsida 
www.brs.nu 

Bankgiro (OCR) 
5318-7415 

PlusGiro 
69 83 45-6 

Organisationsnummer 
812800-1024 

 

Fler kontaktuppgifter återfinns på vår hemsida, www.brs.nu. 

  

Under 2017 fyller Botkyrka Ridsällskap femtio år.  
Detta kommer att uppmärksammas på olika sätt under året! 
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Undertecknande	
Verksamhetsberättelsen undertecknades på Skrävsta i februari 2017 
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Förord	
Åter	igen	har	ett	helt	år	hunnit	gått	med	BRUS	och	jag	
är	väldigt	tacksam	för	att	jag	fått	sitta	som	ordförande	
i	ungdomssektionen	för	andra	året	i	rad.	Det	har	varit	
ett	roligt	år	med	både	ledsna	och	glada	stunder	i	
stallet	för	oss	alla,	med	allt	från	fantastiska	ridpass	på	
alla	våra	fina	ridskolehästar,	till	såväl	ofrivilliga	
avsittningar.		
Året	som	gått	har	till	stor	del	inneburit	en	massa	
framgångar	hos	oss	i	BRUS	styrelse.	Vi	har	under	detta	
år	satsat	extra	mycket	på	att	stärka	gemenskapen	
mellan	alla	BRUS	medlemmar	–	d.v.s.	alla	BRS	
medlemmar	under	26	år.	Vilket	är	något	vi	tycker	är	
bland	det	viktigaste	i	ett	stall	för	att	alla	ska	känna	sig	
välkomna	då	stallet	är	en	plats	många	ungdomar	
spenderar	hela	sin	vardag.	Detta	har	vi	gjort	med	
hjälpt	av	alla	aktiviteter	som	ägt	rum	under	hela	2016	
med	allt	ifrån	tårtbakartävling,	där	lagandan	står	på	
spel,	till	den	läskiga	halloweenövernattningen	där	
man	måste	lära	sig	och	lita	på	varandra.		Men	vi	har	
även,	precis	som	förra	året,	lagt	en	hel	del	fokus	på	
att	så	mycket	som	möjligt	av	de	pengarna	vi	får	in	
direkt	ska	gå	tillbaka	till	BRUS	medlemmar	genom	
exempelvis	flera	aktiviteter	och	liknande.		
Efter	detta	år,	med	många	nya	ungdomar	och	barn	
som	hittat	till	våra	aktiviteter,	vill	jag	bara	påminna	

alla	om	att	våran	dörr	alltid	står	öppen	för	frågor	och	
funderingar.	Alla	är	alltid	välkomna	när	som	helst.	Det	
är	med	eran	hjälp	vi	kan	öka	gemenskapen	och	
engagemanget	för	oss	unga	i	klubben.		
När	hösten	var	som	mörkast	stod	den	årliga	
luciashowen	på	spel	och	det	var	dags	att	visa	vad	vi	i	
BRUS	styrelse	går	för,	efter	en	stor	satsning	från	
många	av	oss	i	styrelsen	blev	de	tillslut	en	fantastisk	
show.	Det	är	sådant	engagemang	som	behövs	för	att	
kunna	utöva	de	aktiviteter	som	BRUS	arrangerar.	Den	
typen	av	engagemang	påbörjas	redan	i	ung	ålder	och	
det	är	något	vi	kan	locka	fram	genom	att	låta	barnen	
och	ungdomarna	utöva	sina	vingar	i	stallet.		
Jag	själv	är	väldigt			glad		över	att	ha	blivit	
förtroendevald	till	att	sitta	med	i	styrelsen	och	
framförallt	som	ordförande	i	nu	två	år.	Det	har	varit	
otroligt	lärorikt	och	roligt,	men	känner	att	det	nu	är	
dags	för	nästa	person	att	få	den	chansen	att	bli	
ordförande.	Jag	tror	och	hoppas	att	vi	tillsammans	kan	
fortsätt	utvecklas	och	att	ni	barn	och	ungdomar	som	
idag	kommer	på	våra	aktiviteter,	själva	kan	stå	här	en	
dag.	

	 	 	 	 	 Sofia	Lynghaug	
	 	 	 	 	 BRUS	ordförande	under	2015/2016	
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Vad	är	BRUS	
BRUS	är	en	förkortning	av	Botkyrka	Ridsällskaps	Ungdoms	Sektion	och	till	den	hör	automatiskt	alla	
som	är	under	26	år.		
BRUS	–	Styrelse	är	en	vald	styrelse	som	blivit	utsedd	under	årsmötet	som	uppgift	har	att:	

• Skapa	kamratskap	mellan	barn	och	ungdomarna	i	stallet.	
• Bereda	alla	ungdomars	möjlighet	att	utöka	sina	kunskaper	om	hästen	genom	att	anordna	kurser	och	

andra	aktiviteter.	
• Anordna	aktiviteter,	minst	1	varje	månad.	
• Låta	barnen	komma	med	egna	förslag	till	aktiviteter.		
• Ge	medlemmarna	möjlighet	till	kurser	både	på,	med	och	utan	häst	för	att	öka	kunskapen	och	känslan	

för	hästen.	
• Att	utbilda	och	motivera	de	yngre	medlemmarna	till	att	överta	ansvaret	när	de	äldre	slutar.	

BRUS	bildades	1969	i	syfte	att	engagera	ungdomarna	i	klubben.	Från	början	drevs	BRUS	av	en	
informell	styrelse,	dock	med	protokollförda	sammanträden.	Från	1985	har	BRUS	blivit	en	
ungdomssektion	med	egna	stadgar.		
	
Detta	innebär	bland	annat	att:			
BRUS	skall	drivas	av	en	vald	styrelse,	som	skall	hålla	protokollförda	möten.		
Ungdomssektionen	ska	ha	en	egen	kassa	(dvs.	egen	ekonomisk	förvaltning),	men	redovisar	inom	
BRS.	
Varje	år	ska	BRUS	hålla	årsmöte,	där	ordförande	och	övriga	ledamöter	väljs	på	ett	eller	två	år.	
Styrelsen	ska	då	också	avlägga	sin	ekonomiska	rapport,	samt	redovisa	sin	årsberättelse.	
Under	årsmötet	har	samtliga	under	26	rösträtt.	
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Aktiviteter	
Maskeraddisco:	
Under	detta	år	har	vi	haft	2	st	maskerad	discon,	ett	
under	sportlovet	och	ett	på	höstlovet	under	
halloween.	Det	var	riktigt	roligt	med	en	massa	dans	
och	coola	utklädningar.	Under	kvällen	bjöds	det	på	en	
massa	snacks	och	såklart	pris	till	snyggast	utklädnad.		
Mums	mums	ätar	tävling	med	en	twist:	
Vi	började	med	att	ha	en	rykttävling	i	stallet	där	de	
fyra	duktigaste	gick	vidare	till	en	mums	mums	ätar	
tävling.	Tävlingen	gick	ut	på	att	vara	först	med	att	äta	
upp	ett	helt	paket	med	mums	mums.	Det	blev	mycket	
skratt	med	mums	mums	överallt(!!).		
Påskövernattning:	
Påskövernattningen	var	väldigt	lyckad	enligt	både	
deltagare	och	ansvariga.	Det	arrangerades	en	runda	
där	deltagarna	fick	samla	ihop	bokstäver	för	att	bilda	
ett	hemligt	ord	där	vinnaren	fick	ett	välförtjänt	
påskägg.	På	kvällen	bjöds	det	sedan	på	den	
efterlängtade	tacon	och	en	massa	roliga	lekar.		
Höjdhoppning:	
Efter	att	vi	sätt	fler	och	fler	barn	och	ungdomar	som	
börjat	hoppa	med	såväl	käpphästar	som	utan,	så	
bestämde	vi	i	styrelsen	oss	för	att	ha	en	
höjdhoppning.	Den	blev	väldigt	populär.	När	det	väl	
var	dags	blev	vi	otroligt	imponerade	över	hur	duktiga	
alla	var,	det	blev	jämt	in	till	de	sista	och	tog	lång	tid	
innan	vi	kunde	utse	en	vinnare.		
Husdjursagility:	
I	slutet	av	vårterminen	hade	vi	en	husdjursagility	med	
både	kaniner	och	hundar.	Den	hölls	i	lilla	ridhuset	där	
höga	höjder	och	långa	banor	fick	sätta	deltagarnas	
samarbete	på	prov,	tillslut	var	både	djur	och	ägare	
väldigt	nöjda	efter	dagen!	
Saftbrännboll:	
Vi	samlades	nere	i	beteshagen	för	brännbollspel	med	
en	massa	saft.	Efter	att	ha	tömt	ett	antal	saftskålar	var	
ett	par	kisspauser	en	stor	nödvändighet	för	att	
undvika	olyckor!		

Fångarna	på	Skrevsta:	
Deltagarna	fick	i	lag	samla	på	sig	hovkratsar	på	varje	
station	för	att	sen	komma	på	ett	hemligt	ord	med	
hjälp	av	olika	bokstäver.		
Tårtbakartävling:	
Barnens	fantasi	sattes	på	ett	verkligt	prov	när	alla	
deltagare	fick	uppgiften	att	baka	en	tårta.	Efter	
mycket	om	och	men	lyckades	deltagarna	skapa	väldigt	
goda	och	kreativa	tårtor	som	juryn	uppskattade.		
Käpphästbygge:	
Innan	käpphästövernattningen	hade	vi	ett	roligt	
käpphästbygge	där	men	fick	med	hjälp	av	sin	egen	
fantasi	skapa	sig	en	egen	käpphäst.		
Käpphästövernattningen:	
Återigen	var	denna	övernattning	en	av	de	populäraste	
aktiviteterna	under	året.	En	dag	med	dressyr	och	
hoppning	och	en	dag	med	fälttävlan	var	väldigt	
uppskattat.		
Halloweenövernattning:	
I	år	var	den	årliga	spökrundan	flyttad	och	hölls	till	viss	
del	inomhus.	Det	var	en	väldigt	rolig	kväll	med	massor	
av	tacos,	lekar,	skräckfilm	och	godis.		
Käpphäst	DM:	
I	år	stod	en	lite	speciell	aktivitet	på	schemat,	nämligen	
käpphäst	DM.	Det	gick	ut	på	att	vi	tillsammans	
skrapade	ihop	ett	lag	och	åkte	iväg	och	tävlade	på	en	
annan	ridklubb	med	en	tävling	som	var	anordnad	av	
DUS.	Som	bonus	på	de	tog	även	BRS	hem	en	första	
plats	i	lagtävlingen.		
Pepparkaksbak:	
För	att	hälsa	julen	och	lucia	välkommen	bakade	vi	
pepparkakor	under	genrepet	som	vi	sedan	sålde	på	
luciashowen	för	att	mätta	allas	sötsug	i	publik.	
Pulkarace:	
När	snön	väl	landat	tog	vi	i	BRUS	chansen	och	hade	ett	
pulka	race.	Det	var	väldigt	kul	och	vi	tävlade	om	vem	
som	kom	snabbast	ner	för	backen.	

33



Julshow	2016	

	
Årets	Julshow	blev	ännu	en	gång	väldigt	lyckad.	Det	bjöds	på	allt	från	den	fartfyllda	ride	´n	driven,	till	
käpphästar	som	visade	upp	sig	i	en	kadrilj,	uppvisning	med	eld,	och	inte	minst	stjärnornas	hoppning	
där	det	bland	annat	dök	upp	en	riktig	stjärna.		
	
Pegasus:	
Först	ut	var	Sophie	Johansson	och	ridskoleponnyn	Ivanhoe	som	välkomnade	publiken	med	att	
galoppera	runt	i	ridhuset	föreställande	Pegasus.		
	
Luciatåg:	
Sedan	var	det	dags	för	det	årliga	luciatåget	där	ridskolehästen	Uno	tog	täten	tillsammans	med	årets	
Lucia	Katarina	Widstrand,	tätt	därpå	kom	de	många	tärnorna	och	tomtarna	på	ridskolans	ponnysar	
och	hästar.	Det	var	ett	stämningsfullt	luciatåg	som	bjöd	på	sång	och	satte	in	publiken	i	julstämning.	
	
Tömkörningsuppvisning:	
Bettan	och	hennes	häst	Bonja	intog	manegen	i	mörker	med	endast	några	marschaller	tända	i	
ridhuset.	Bonja	var	iklädd	ljusslingor	och	visade	stolt	upp	sig	när	hon	sprang	över	en	pressening	och	
mellan	eld	helt	obekymrad	när	Bettan	styrde	med	hjälp	av	tömmarna.		
	
Ride	´n	Drive:	
Som	vanligt	måste	julshowen	innehålla	ett	fartfyllt	nummer,	och	i	år	stod	ride	´n	driven	för	det.	
Tävlingen	gick	ut	på	att	en	person	skulle	hoppa	en	bana	på	så	snabb	tid	som	möjligt	och	sedan	hoppa	
av	sin	häst,	hoppa	i	skottkärran	som	dennes	medhjälpare	kör	igenom	en	bana.	Den	som	sedan	gjorde	
detta	snabbast	vann.	Men	såklart	kan	man	inte	komma	som	till	en	vanlig	ridlektion	utan	här	skulle	
man	vara	utklädd!	I	de	två	lagen	hade	vi	Elin	Andersson	på	Hector	och	Anton	Synnerdahl	med	
skottkärran	utklädda	till	Simba	och	Pumba	i	lejonkungen	och	dom	mötte	Ebba	Asplund	på	Malva	och	
Sofi	Väisinen	med	skottkärran	utklädda	till	Barbie.	Det	blev	en	tuff	match	och	i	slutändan	stod	team	
Lejonkungen	som	segrare.		

	
Årets:	

Utses	genom	en	omröstning	i	stallet.	
Ponny:	Banjo	
Häst:	Jurand	

Privathäst:	Malva	
Hund:	Moltas	(ägs	av	familjen	Holmqvist)	

Anders	Minne:	Elin	Andersson	
Skötare:	Amanda	Hällbom	

Pynt:	Lussans	spilta	
Lucia:	Katarina	Widstrand	

	
BRUS-nummer:	
Årets	BRUS-nummer	blev	en	uppföljare	på	föregående	års,	nämligen	Stjärnornas	hoppning.	Som	
alltså	går	ut	på	att	rida	en	bana	under	en	viss	tid,	snabbast	felfria	vinner.	De	Brusare	som	valde	att	
ställa	upp	i	denna	tuffa	tävling	var	Hanna	Johansson	på	sin	ponny	Cocotroll	utklädd	till	Trolls,	Matilda	
Davidsson	på	Max	utklädd	till	Magnus	Uggla,	Wilma	Sjöberg	på	Marvin	utklädd	till	Shrek	och	Caroline	
Brattberg	på	Prixie	utklädd	till	Pippi	samt	Tilda	Toresson	på	Capitano	utklädd	till	Dogge	Doggelito.		
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När	Brusarna	sedan	ridit	klart	kom	den	sista	deltagaren	in,	nämligen	den	riktiga	Dogge	Doggelito	som	
med	hjälp	av	Pinocchio	red	banan	felfritt	och	slutade	som	segrare.		
	
Käpphästkadrilj:	
Sedan	var	det	dags	att	lugna	ner	tempot	lite	med	en	käpphästkadrilj.	Här	visade	de	små	
tomtenissarna	upp	sig	själva	och	deras	käpphästar	i	en	kadrilj	alltså	en	spegelritt.		
	
Under	Julshowen	sålde	vi	även	lotter	till	vårt	choklad-,	Agria-	och	vuxenlotteri	där	det	fanns	fina	
priser	för	alla	åldrar.		
Vi	i	BRUS	hade	även	en	insamlingsbössa	till	Musikhjälpen	som	är	ett	insamlingsevent	där	P3	och	svt	
play	sänder	direkt	dygnet	runt	från	en	glasbur	där	3	programledare	blir	inlåsta	i	en	vecka	där	de	
tillsammans	med	Radiohjälpen	uppmärksammar	och	på	olika	sätt	samlar	in	pengar	till	en	
undangömd	humanitär	katastrof	med	olika	tema	varje	år.		
Årets	tema	var	"barn	i	krig	har	rätt	att	gå	i	skolan".	Vi	i	BRUS	kände	att	vi	på	något	sätt	ville	hjälpa	till	
och	hade	därför	en	digital	insamlingsbössa	där	man	kunde	skicka	in	pengar,	samt	att	vi	hade	fysiska	
bössor	under	julshowen.	Och	tillsammans	lyckades	vi	samla	in	2	833	kr.	Vi	vill	tacka	alla	er	som	
hjälpte	till	och	skänkte,	och	hoppas	att	vi	nästa	år	även	då	kan	hjälpa	till.	
	
Vi	i	BRUS	vill	skicka	ett	stort	tack	till	alla	er	barn,	föräldrar	och	deltagare	som	var	med	och	deltog	
eller	hjälpte	till,	vi	vill	också	tacka	Dogge	Doggelito	som	ställde	upp	under	vårt	BRUS-nummer,	ett	
stort	tack	till	all	publik	som	ville	komma	och	kolla	och	såklart	även	ett	stort	tack	till	våran	
konferencier	Ulrica	Goike	Brattberg	som	dessutom	klädde	ut	sig	till	julgran!	
Vi	hoppas	att	vi	ses	nästa	år	igen!	
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Löften	inför	2017	
	
- Att	alla	i	BRUS	blir	mer	aktiva.	Inte	vänta	på	att	andra	ska	göra	alla	uppgifter.	
- Försöka	göra	planscherna	finare	och	lägga	ner	mer	tid	på	att	göra	dem.	
- BRUS	styrelse	måste	få	bättre	koll	på	alla	utskickade	protokoll.		
- Få	fler	sponsorer	till	våra	priser.	
- Bli	bättre	på	att	tidsplanera.	
- Tänka	på	att	umgås	mer	med	barnen	under	övernattningarna.		
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A7 ret	som	gått	
Året	började	med	att	vi	alla	i	styrelsen	valt	att	sitta	kvar	ytterligare	ett	år.	Det	kändes	skönt	då	vi	
redan	på	en	gång	kunde	köra	på	och	fortsätta	på	samma	sätt	som	vi	jobbat	tidigare.		Samma	dag	
som	årsmötet	hölls	hade	vi	vårat	första	möte	där	vi	tillsammans	valde	nya	poster	att	ha	under	det	
nya	året,	samt	gjorde	en	snabb	planering	på	hur	i	ville	att	vårterminens	början	skulle	se	ut.		
Vi	åkte	där	efter	på	en	kick-off	där	i	bowlade	och	sov	över	tillsammans	i	stallet.		
	
När	DUS	hade	årsmötet	representerades	BRS	och	BRUS	av	flera	från	styrelsen.	Där	fick	vi	veta	mer	
om	DUS,	hur	deras	år	hade	varit	och	vi	fick	inspiration	till	vår	egen	styrelse	även	en	efterlängtad	taco.		
	
Som	en	aktivitet	hjälpte	BRUS	ridskolan	att	bättra	på	färgen	på	många	av	bommarna	så	att	de	skulle	
se	nya	och	fina	ut	inför	vårens	lokala	och	regionala	hopptävlingar.	Ett	stort	tack	till	alla	som	hjälpte	
till!	Vi	fortsatte	med	att	ha	möten	var	3:e	vecka	där	vi	planerade	en	massa	roliga	aktiviteter.	På	
sport-	och	påsklovet	hade	BRUS	tillsammans	med	ridskolan	några	roliga	aktiviteter	för	de	barn	och	
ungdomar	som	var	hemma.	Under	påsklovet	arrangerades	självklart	den	årliga	påskövernattningen	
där	vi	anordnade	en	runda	med	tävlingar	där	man	kunde	vinna	ett	stort	påskägg	fullt	med	godis.	Som	
vanligt	var	övernattningarna	i	år	de	mest	populära	aktiviteterna.			
	
När	höstterminen	drog	igång	hade	vi	en	käpphäst-fälttävlans-övernattning	som	många	barn	och	
ungdomar		var	med	på,	och	tyckte	de	var	väldigt	rolig!	Även	flera	andra	roliga	aktiviteter,	som	
höjdhoppning	och	pulkarace	arrangerades	under	hösten.	Några	från	oss	i	styrelsen	tog	med	oss	
några	barn	och	åkte	till	käpphäst	DM.	Det	var	en	väldigt	roligt	och	spännande	dag	som	slutade	med	
vinst	för	laget	i	laghoppningen,	även	en	individuell	placering	från	en	av	deltagarna	ifrån	BRS.		
	
En	av	årets	största	aktiviteter	infaller	på	hösten,	nämligen	den	läskiga	halloweenövernattningen.	
Efter	den	goda	tacon,	lekar	och	skräckfilm	så	började	den	läskigaste	delen	av	natten.	Klockan	var	
halv	12	på	natten	och	vi	samlades	nere	i	det	kolsvarta	ridhuset	för	att	berätta	kusliga	historier.	Strax	
därefter	skickade	vi	iväg	barnen	två	och	två	ut	runt	stallet.	Vi	hade	skrämmare	utplacerade	runt	hela	
stallet,	som	hade	koll	på	barnen	och	gjord	de,	till	deras	läskigaste	natt	någonsin.	Vi	vill	återigen	ge	ett	
extra	stort	tack	till	alla	de	skrämmare	som	ställde	upp	och	gjorde	denna	kväll	möjlig.		
	
Sist	men	inte	minst	var	det	dags	för	en	julshow	som	i	år	slog	publik	rekord.	Det	var	mycket	planering	
som	gav	bra	resultat.	Vi	hade	ett	stort	utval	av	nummer.	Ett	utav	de	mest	uppskattade	numret	var	i	
år	stjärnornas	hoppning	som	framfördes	av	oss	i	styrelsen,	och	som	en	twist	på	de	hela	överraskades	
publiken	med	ett	besök	utav	Dogge	Doggelito.	Ett	extra	stort	tack	till	alla	funktionärer!	
	
	Tack	för	det	här	året	och	vi	ser	fram	emot	ett	nytt	spännande	2017!	
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Botkyrka	Ridsällskap	erbjuder	
kommunens	invånare	idrotts-,	

motions-	och	fritidsaktiviteter	med	
bred	inriktning.	Verksamheten	ska	

attrahera	såväl	nybörjare	som	
tävlingsryttare. 

Vi	erbjuder	praktisk	och	teoretisk	
ridutbildning	av	god	kvalitet	till	ett		
rimligt	pris.	

 

	

	

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

	

 

Vi	bedriver	tävlingsverksamhet	av	hög	
kvalitet	som	erbjuder	tävlingsmöjligheter	
både	för	tävlingsryttare	och	ridskoleelever.	

	




