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Botkyrka kommun är en naturlig och värdefull samarbetspartner 
 

Kortfakta som presenteras i årets verksamhets-
berättelse avser uppgifter för 2017 från  

Botkyrka Ridsällskap. Uppgift inom parentes i 
förekommande fall avser motsvarande  

siffra 2016. 
Texterna på omslagets sista sida är hämtade 

från föreningens verksamhetsidé. 
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Förord	
Nu är det dags att sammanfatta jubileumsåret 2017, 
året då BRS fyllde 50 år.  

Viktigast av allt som hänt måste ändå vara den nystart 
vi har haft i våra relationer med Botkyrka Kommun. 
Kommunstyrelsen har varit mycket behjälplig och till-
satt en speciell samordnare för BRS gentemot Kultur- 
och fritidsförvaltningen och Tekniska förvaltningen. 
Detta har resulterat i en lösning avseende underhållet 
av vår anläggning som ju varit eftersatt under en längre 
tid, trots gjorda ansträngningar från såväl oss själva 
som kommunens sida. Efter ett antal möten och ge-
nomgång av behov är resultatet att Kommunfullmäk-
tige i november beslutade om att avsätta 20 miljoner 
kronor under två år för upprustning av ridanläggning-
en på Skrävsta gård. Planering, prospektering och för-
hoppningsvis byggstart kommer ske under 2018, me-
dan merparten av arbetet kommer ske under 2019. 

Den löpande verksamheten, med ridskola, cafeteria, 
uppstallning av medlemshästar, stallfritids och tävling-
ar är en oerhört viktig bas i vår förening. Vi är glada att 
vi har så många positiva och engagerade personer som 
ställer upp på ett föredömligt sätt, både personal och 
ideellt aktiva. Bland de ideella hittar vi också BRS ung-
domssektion, BRUS, som har varit mycket aktiva un-
der året. BRUS har anordnat flera uppskattade evene-
mang för barnen och ungdomarna i vår förening som 
övernattningar, disco, Luciashow och en mycket fram-
gångsrik insamling till organisationen Ung Cancer. 

Efter ett skadedrabbat 2016 är vi glada att hästarna 
överlag hållit sig friskare i år. Det, samt ett omförhand-

lat avtal med vår veterinärklinik har inneburit att vår 
ekonomi, som var ansträngd förra året, nu har repat 
sig och vi visar återigen positiva siffror. Fyllnadsgraden 
i våra ridgrupper är fortsatt hög och vi har kö till grup-
per på vissa nivåer. Det är ett angenämt problem, för 
även om det är tråkigt att vi inte kan erbjuda plats åt 
alla så är det glädjande att vår ridskola är så pass attrak-
tiv. 

Det är tack vare våra ideella krafter som vi kan driva 
verksamheten på det sätt vi gör och samtidigt hålla 
priserna på en så pass låg nivå – en målsättning vi har i 
föreningen är att kunna erbjuda kvalitet till överkom-
ligt pris. Utan medlemmar som gör mycket av arbetet 
på anläggningen skulle vi tvingas ha fler anställda, och 
därmed behöva höja priserna. Vi är därför oerhört 
glada över de insatser som görs, stort tack! 

Under våren, sommaren och hösten har vi arrangerat 
ett antal välbesökta tävlingar i dressyr, hoppning och 
fälttävlan, på klubb-, lokal, regional och nationell nivå. 
Här har återigen våra ideellt arbetande medlemmar 
gjort en fantastisk insats. Det ligger mycket hårt arbete 
bakom varje tävling, och speciellt fälttävlan kräver 
många funktionärer. Snart är tävlingssäsongen 2018 
här, hoppas ni tyckte det var så roligt att ni vill vara 
med igen – och ni som missade det förra året får en ny 
chans! 

Styrelsen vill till slut framföra ett mycket stort tack till 
personalen för allt de gjort under året – utan dem hade 
vi inte haft en så väl fungerande häst- och ridverksam-
het här på Botkyrka Ridsällskap! 

 

 

 
Ponnyer på välförtjänt sommarvila. 



 6 

Föreningen	–	50	år	2017!	
Föreningen, som är medlem i Svenska Ridsportförbundet respektive Stockholms Läns Ridsportförbund, 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. 



Organisation	
Vår övergripande organisation framgår av schemat nedan. 

 

Medlemmar
Under 2017 hade Botkyrka Ridsällskap totalt 678 (693) medlemmar inklusive hedersmedlemmar. 

 Män Kvinnor Totalt 

Medlemmar 0–6 år 0 9 9 

Medlemmar 7–12 år 10 201 211 

Medlemmar 13–20 år 9 212 221 

Medlemmar 21–40 år 13 77 90 

Medlemmar > 40 år 23 108 131 

Hedersmedlemmar 11 5 16 

Okänt födelseår/kön   0 

Totalt 66 612 678 
 

Medlemsavgiften har under 2017 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. Ef-
tersom även en olycksfallsförsäkring ingår i med-
lemsavgiften måste alla som har en plats i någon av 
ridskolans 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: 

Lotta Gill, ordförande 
Kerstin Karlsson, vice ordförande 
Lars Osswald, sekreterare 
Mischa Johansson 
Bettina Krausbauer 
Lovisa Nilsson 
Torgny Wännström 
Linnea Widstrand, BRUS-representant 

Ulrica Goike Brattberg, 1:a suppleant 
Gunilla Jonson, 2:a suppleant 
Siw Andersson, 3:e suppleant 
Anton Synnerdahl, 4:e suppleant 
Dordi Falk Tegelström, 5:e suppleant 
Hanna Johansson, 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 sammanhåll-
ningen inom föreningen. Även andra intressenter 
såsom politiker och tjänstemän från kommunen 
bjuds in vid olika tillfällen. 

Vid ett tillfälle under våren hölls en styrelsedag då 
frågor som former för styrelsearbete, löpande för-
valtning och framtid och vision diskuterades. 

Det löpande styrelsearbetet sker till stor del i särskilt 
utsedda utskott, arbets- och projektgrupper. Arbetet 
och sammansättningen i dessa beskrivs nedan. Arbe-
tet i grupperna rapporteras löpande i styrelsen. 

Utskott	

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). 

Sedan 2017 hanterar VU även frågor som tidigare föll 
under Säkerhetsutskottets och IT-utskottets ansvars-
områden. 

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 Lotta Gill, Kerstin Karlsson, Lars 
Osswald, Mischa Johansson och Linda Holmqvist 
(verksamhetschef).

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 
frågor om personalutbildning och relationer mellan 
personal och medlemmar med uppstallade hästar. 

PU har under året bestått av Lotta Gill, Mischa Jo-
hansson, Gunilla Jonson och Linda Holmqvist (sam-
mankallande). 

Arbetsgrupper	

Anläggnings-	och	maskingrupp	
Anläggnings- och maskingruppen utsågs av styrelsen 
under våren 2017. Gruppens huvudsakliga syfte är att 
ta fram beslutsunderlag när det gäller frågor som rör 

anläggning och maskinpark. Vårt mål är också att ta 
fram en ”anläggningsbok” som beskriver anläggning-
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ens olika delar för att ge en överblick över åtgärder 
som är aktuella.  

I gruppen har Linda Englund, Anton Synnerdahl och 
Dordi Falk ingått under året. 

Kommunikationsgrupp	
Kommunikationsgruppen ska hantera frågor som rör 
såväl intern som extern kommunikation och mark-
nadsföring av Botkyrka Ridsällskap. Det kan t.ex. 
handla om hur vi kommunicerar via våra mediakon-
taktytor såsom hemsidan och BRS Facebooksida, 
men också hur vi marknadsför BRS på ett fördelakt-
igt sätt gentemot sponsorer och medier. 

Gruppen har under året haft tre möten där mål och 
uppgifter har diskuterats och arbete med BRS kom-
munikationsstrategi och utvärdering av den ändring 
av ridabonnemang som gäller från januari 2017 har 
påbörjats. 

Kommunikationsgruppen har under året bestått av 
Kerstin Karlsson, Anton Synnerdahl, Torgny Wänn-
ström, Bettina Krausbauer och Tine Blomberg. 

Kommunrelationsgrupp	
Kommunrelationsgruppens uppdrag är att 

• initiera och upprätthålla relationer med relevanta 
politiker och tjänstemän i Botkyrka kommun 

• företräda BRS i frågor rörande kommunen, t.ex. 
avtal, rättsfall, underhåll, bidrag och nyinvesteringar. 

Gruppen har som mål att 

• förbättra och upprätthålla BRS goda rykte hos 
kommunen och relationer med kommunens företrä-
dare 

• genom sina relationer och aktiviteter få till stånd ett 
bra klimat för BRS verksamhet och vidare utveckling. 

Under 2017 har gruppen aktivt verkat för en förbätt-
rad relation mellan BRS och Botkyrka kommun. 
Möte med kommunstyrelsens nya ordförande Ebba 
Östlin och hennes politiska sekreterare Johannes 
Svensson i början av året resulterade i att kommunen 
tillsatte en särskild kontaktperson, Ingela Jansson, 

vars roll är att koordinera alla mellanhavanden mellan 
BRS, Kultur- och fritidsnämnden och Tekniska 
nämnden. Avsikten har varit att vi ska komma till 
samförstånd vad gäller kommunens underhållsåta-
ganden på anläggningen, och att BRS hyresavtal ska 
omförhandlas så föreningen likabehandlas med alla 
andra idrottsföreningar i kommunen.  

Efter ett antal möten och stor vilja hos kommunsty-
relsen finns nu en av kommunfullmäktige beslutad 
investering i upprustning av anläggningen på 20 mil-
joner kronor, vilken i huvudsak kommer äga rum  
med projektering och upphandling under 2018 och 
genomförande huvudsakligen under 2019. Under 
2018 förväntar vi oss dessutom att arbetet med det 
nya hyresavtalet kommer att påbörjas. 

Kommunrelationsgruppen har under 2017 bestått av 
Lotta Gill, Mischa Johansson och Linda Holmqvist 
(verksamhetschef).

 

Sponsorgrupp	
Sponsorgruppen har fått i uppdrag av Botkyrka 
Ridsällskaps styrelse att ta ett samlat grepp över 
sponsring av föreningens aktiviteter, tävlingar och 
anläggning. 

Målet har varit att ta fram ett presentationsdokument 
där vi berättar om BRS och vad vi kan erbjuda före-
tagen om de väljer att sponsra oss. Dokumentet är 
även tänkt att informera t.ex. om vad det kostar att 

sätta upp en skylt i ridhuset och hur många år den får 
den sitta.  

Vi vill gärna få in fler sponsorer och om möjligt 
sponsring av större företag både till tävling och före-
ningsverksamhet. 

Sponsorgruppen har under 2017 bestått av Gunilla 
Jonsson, Siw Andersson, Ebba Asplund och Lovisa 
Nilsson. 

Projektgrupper	

Ekonomigrupp	
En arbetsgrupp har tillsats för att försöka skapa 
nyckeltal för ekonomisk uppföljning av föreningens 
olika verksamheter. Denna typ av uppföljning kan 
löpande innebära omfattande merarbete. Styrelsen 
behöver därför fatta beslut om vilka nyckeltal som 

ska tas fram. Arbetsgruppen återupptar sitt arbete när 
styrelsen fattat beslut. 

Ekonomigruppen har under 2017 bestått av Torgny 
Wännström och Linda Holmqvist. 
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Jubileumsgrupp	
Under 2016 tillsattes en grupp för att arbeta med 
förberedelserna inför uppmärksammandet av vårt 50-
årsjubileum. 

Det första arrangemanget gick av stapeln den 18 
februari i år då en jubileumsmiddag med ca 100 med-

lemmar avnjöts på Subtopia i Alby. En BRS-kör un-
derhöll mellan rätterna och efter middagen bjöds det 
upp till dans. 

Nästa större arrangemang var jubileumsshowen där 
vi hade teman från 1960-talet och fram till i dag. 

 

 
Festsalen på Subtopia i Alby står dukad inför 50-årsjubileumsmiddagen 

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, Yvonne Keskiaho och Monica Widstrand (sammankall-
ande).

BRUS	
BRUS verksamhetsberättelse för 2017 återfinns på sidorna 31–41. 

 
Under 2017 var 473 (489) av våra 678 (693) medlemmar mellan noll och 26 år  

och ingick således i BRUS. Det är dessa ungdomar som utgör BRS framtid! 
 



Samarbetspartners	och		
bidragsgivare	
Följande företag och organisationer har under 2017 på olika sätt bidragit till BRS verksamhet: 

Agria Djurförsäkringar 
Bakery & Spice 
Ballast AB 
Bonnierförlagen 
Botkyrka kommun  
DeLaval 
Equitop 
Evidensia Hästsjukhuset Stav 
Foderkammaren Stockholm 
Green hat People 
Hamra gård 
Happy Socks 
Hööks Hästsport, Kungens  
   Kurva 

Hööks Hästsport, Kungsgatan 
ICA Maxi Botkyrka 
IdrottOnline 
Idrottslyftet 
Andreas Larsson Hovslageri 
Lindt Choklad  
Live Nation 
K9 Horse 
McDonald’s Tumba 
Min Skola 
Mälaren Hästklinik 
Nordea 
Realgymnasiet 
Rydells blommor 

Sadeldoktorn 
Stockholms Läns Ridsport-
   förbund 
Svenska Ridsportförbundet 
Swedbank 
Södertörns Brandförsvars-
   förbund 
Södertörns Brandtjänst AB 
Tumba Gymnasium 
 
 
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 2017 inleddes nya omgångar i Ponnycupen i 
både hoppning och dressyr, Stockholmscup i dressyr 
och hoppning. 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. 

Under året har Arbetsmiljöverket haft inspektion, 
som medförde bl.a. mätning av kvartsdamm och 
kontroll av många små åtgärder som skiftliga beskriv-
ningar och riskbedömningar om arbetsmiljön. Under 

december fick vi ett glädjande besked om att vi upp-
fyller ställda krav så ärendet är avslutat. 

 

 
Glada elever och hästar under en lektion vid vattengraven.

	 	Under 2017 uppgick kostnaden för ridskolehästarnas hovvård till 389 000 (357 000) kronor. 
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Personal	
Ledning	
Linda Holmqvist, verksamhetschef 
Elisabeth (Bettan) Braun Ramnitz,  
   chefsinstruktör 
Linda Englund, stallchef

 

Ridinstruktörer,	fritidsledare,	stallarbete	m.fl.	
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 
Josefin Linder 
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. 

  

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

Hela personalgruppen var på konferens i Bryssel. 

Alla instruktörer hade under hösten fortbildning i 
WE – Working Equitation. 

Linda H, Linda E, Helena och Bettan deltog vid 
Agria Boost, Agrias inspirationsdagar för ridskolor, 
som handlade om ridskolehästens hälsa och hur man 
kan undvika hältor och svårigheten att hitta bra och 
hållbara ridskolehästar. Föreläsare var Axel Wallman.  

Linda E och Bettan har gått en kombinerad dressyr-
/hoppfortbildning för tränare med Marianne Esseen-
Söderberg och Daniel Svensson som ansvariga för 
denna kurs. 

Bettan, Birgitta, Helena och Linda E har deltagit i 
ridlärardagarna.  

Linda H har under året gått utbildningar i Systema-
tiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och Bättre arbetsmiljö 
(BAM) som är särskilt inriktade på hästverksamhet. 

 

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

Glenn Canion, Killberry Symfonie, Lucien och Mel-
win, Pinocchio och Randia 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 verk-

samheten. Dakota såldes tillbaka till försäljaren då 
hon inte passade in i verksamheten. 

Nya hästar och ponnyer för i år är Bounty, Brook 
Hill Sunny, Chick Flick, Daisy, Dristloge Dawn, Fal-
con Street, Maximo, Stella och Tores. 

Personalen kratsar cirka 40 000 hovar per år. 
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Under året har vi haft 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. 

Vi samarbetar även med Stall Matrix. Equiterapeuten 
Camilla Larson besöker oss reglerbundet för att i 
förebyggande syfte behandla våra hästar bl.a. med 
akupunktur, massage och laser. Camilla är godkänd 
och samarbetar med veterinärerna. Samarbetet med-
för en helhetssyn på behandlingen och sammanhäng-
ande vårdkedja. 

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 an-
dra lektionstyper jämnt över terminen. Vi arbetar 
också målmedvetet med att öka förståelsen för och 
kunskapen om hästarnas viktgränser. 

  
 

Ibland går det lite vilt till…

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

Hästar	
Aida 

Arosalinde 

Bahir II 

Ballinaclogh Paddy  

Boróka 

Chivas 

Daisy 

Dessauer 

Eden 

Filago 

Jurand 

Karina 

Maximo 

Sektor 

So Cool 

Stella 

Tores 

Uniquet Ellegaard 

Vanilia 

Winston 

Ponnyer
Anells Miracle 

Arda’s Green Spoot 

Ballinaclogh all that 
   Jazz 

Banjo 

Belle 

Bet Banagher 

Bounty 

Brook Hill Sunny 

Capitano 

Chick Flick 

Dristloge Dawn 

Falcon street 

Familia 

Flyleaf 

Ivanhoe 

Lindens Marvin 

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 före-
läsningar och clinics. Under hösten satsade vi på 
Working Equitation som uppskattades mycket av 
eleverna. 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 kurser i Working Equitation. 

Ridskolan erbjuder även hopp- och dressyrträningar 
för elever med egen häst.  
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Under året har Willemijn Kloos Fahlberg, Lars An-
dersson, Per Dahlgren, E-G Haking och Berit Nor-
berg regelbundet 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 167 kr 
Junior häst 188 kr 
Senior häst 216 kr 

Privathästlektioner	
Dressyr 
Hoppning, en timme 

193 kr 
235 kr 

Rehabiliteringsridning	
Per ridtillfälle 225 kr 

Specialgrupper	

Hästhoppning	
Junior, en timme 251 kr 
Senior, en timme  275 kr 

Ponnyhoppning	
Junior, sju elever, en timme 234 kr 

Hästdressyr	
Junior 226 kr 
Senior 240 kr 

Ponnydressyr	
Junior 208 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 18. 

 

Under 2017 uppgick veterinärkostnaderna till 488 000 (733 000) kronor.   
Vi fick 139 000 (250 000) kronor i försäkringsersättningar. Därmed är vi tillbaka på för  

verksamheten mer normala nivåer. 



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. 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 

Idrottslyftet	–	Working	Equitation	
Vi har på Botkyrka Ridsällskap under de fyra senaste 
åren, med hjälp av Idrottslyftet, genomfört olika pro-
jekt, bl.a. Talangsatsningen. Detta år gjorde vi ett helt 
nytt projekt och provade på Working Equitation 
(WE).  

Projektet började med att alla instruktörer fick ge-
nomgå en utbildning till häst med Ulrika Pernler som 
är både WE-tränare och WE-domare och själv tävlar 
aktivt inom disciplinen. Utöver detta så är hon också 
dressyrdomare/överdomare/tränare och ridlärare 
level II. 

Alla medlemmar fick chansen att delta i en clinic som 
handleddes också den av Ulrika. 

Samtliga ridskolegrupper har under lektionstid provat 
på olika WE-övningar med mycket gott resultat. Både 
elever och hästar har tyckt att det har varit roligt. 

Projektet avslutades med en julkurs i WE som var 
mycket populär. 

Tack till Idrottslyftet som har möjliggjort för oss att 
genomföra detta projekt! 

Anläggningsavgifter	

 
Röjning av ridstigar pågår… 

Anläggningsavgiften för privathäst var 1 100 kronor 
per termin eller 110 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 1 600 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 
utbildningar hos oss, i våras hade vi bl.a. banbyggar-
kurs.  

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

 

Under 2017 hade ridskolan 490 (509) aktiva elever och 22 400 (24 200) uppsittningar 
fördelade på 2 080 (2 200) lektioner – ridläger och kurser ej medräknade. 

 

15 
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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 en skötarkurs för att utbilda nya skötare. På 
söndagar har dessutom ansvariga under hela året haft 
skötarutbildning för att vidareutbilda de skötare som 
redan gått kursen. Ämnen som frisering, sjukvård och 
foder har tagits upp.  

Exempel på andra roliga aktiviteter vi genomfört 
under året är bakdag, pysseldagar, tårtjakt, filmkvällar 
och mycket mer.  

På både jubileumsshowen och julshowen var Stallfri-
tids med och visade upp bland annat en käpphästkad-
rilj och en trollkadrilj. 

Under 2017 har Sofi Väisänen och Sabina Melkerling 
arbetat med Stallfritids. 

 

 
Så gick det till förr! I dag tror man knappast att det är sant… 

 

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. 

Under året har Ungdomsfonden delat ut totalt 11 600 
kronor.  

 

 	

Under 2017 arrangerade Stallfritids 83 (70) olika aktiviteter  
och hundratals barn och unga deltog 
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Gymnasieverksamheter	
Tumba	gymnasium

 
BRS har sedan många år ett samarbete med Tumba 
gymnasium och dess Idrottsprofil. Här ges elever, 
utöver att antal andra idrotter, möjlighet att ha rid-
ning/hästkunskap som individuellt val. Kursen 
sträcker sig över två år då slutbetyg ges. 

Då det inte är nationell antagning så sker inga antag-
ningsprover utan samtliga elever med viss ridskun-
skap kan delta i profilen, vilket ibland kan innebära 
att de kan få lite skilda övningar att rida under ridpas-
sen. 

Ridningen anpassas med andra ord efter elevernas 
egen utbildningsståndpunkt och här varvas dressyr, 
hoppning och till viss del även terräng. 

Eleverna undervisas både teoretiskt och praktiskt och 
ska härigenom ges ökade kunskaper om hästar, deras 
skötsel samt ridning. Då eleverna endast har ett pass 
per vecka så innehåller den avsuttna verksamheten till 
stor del praktisk teori såsom longering/sitsträning, 
tömkörning och löshoppning. Teorin på sal består till 
stor del av ridlära så att eleverna enklare skall förstå 
hjälpgivning samt instruktion till häst. 

Deltagande elever får även prova på att ha stalltjänst. 

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

Ansvarig för denna verksamhet 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.  

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. Elva av elever-
na är/har varit elever på BRS. 

Under vårterminen hade vi totalt 37 elever måndag 
till fredag. Under höstterminen har vi haft 38 elever 
måndag till fredag. 

Eleverna har stalltjänst morgon och vid lunch mån-
dag, torsdag, fredag. I kurserna ingår ridundervisning, 
dressyr, markarbete, hoppning samt ridning ute. I de 
teoretiska kurserna läser eleverna exempelvis exteriör 
och anatomi, foder, ridlära, sjukdomslära, avel etc. 
Undervisningen följer kursplanen för Naturbruks-
programmet. Målet för årskurs tre-eleverna är att de 
ska klara yrkesprovet för diplomerad 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 2017 rapporterades 5 500 (5 500) ideellt arbetade timmar.  

Medlemmar med egen häst stod för 33 (33) 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 tolv elever fördelade på tre grupper. 
Grupperna har tre svårighetsgrader. På den enklaste 
nivån ligger fokus på olika typer av styr- och balans-
övningar, samt att eleverna på så självständigt sätt 
som möjligt ska kunna göra i ordning hästarna innan 
och efter ridning. När vädret tillåter är vi gärna ute i 

naturen vilket är mycket uppskattat av eleverna. I de 
ridstarkare grupperna 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. Vi har även börjat med enklare markarbetes- 
och hoppövningar. Målet för eleverna i dessa grupper 
är också att de så småningom ska kunna erbjudas 
platser i den ordinarie ridverksamheten. Eleverna i 
samtliga grupper hämtar själva in sina hästar från 
hagen. De borstar, visiterar och spolar benen vid 
behov. Eleverna har uppgifter i stallet i anslutning till 
ridningen. De hjälper till att göra höpåsar, rengöra 
vattenkoppar, mocka samt att borsta övriga hästar. 
Varje termin avslutas med en mycket uppskattad 
uppvisning för föräldrarna 

Ansvarig för Min Skola är Helena Johansson. 

Tävlingskommittén	
Med syfte att bedriva 2017 års tävlingsverksamhet har 
styrelsen tillsatt en tävlingskommitté. Kommittén har 
haft följande sammansättning under året: 

Sammankallande – Bettina Krausbauer 
Grenledare dressyr – Lisa Andersson 
Dressyr – Berit Norberg 
Grenledare hoppning – Elin Andersson 
Grenledare fälttävlan – Malgorzata (Gola) Dziurla 
Fälttävlan – Josse Johansson och Anton Synnerdahl 
Administration och ekonomi – Lena Niklasson 
Teknik – Kenneth Lynghaug och Ulf Gunninger 
Ekonomi/ridskola – Linda Holmqvist 
Sponsorer – Ebba Asplund 

Tävlingar	under	verksamhetsåret	
Med 17 tävlingsdagar och cirka 1 850 starter fortsatte 
BRS att vara en av klubbarna i distriktet som arrange-
rar 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 tävlingsverk-
samheten verka som reklam för BRS och sätta klub-
ben 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. 

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. Dessutom hade vi tre Pay & Ride under 
året. Tävlingarna hölls både inomhus och på Vallen 
och vi fortsätter att få bra kritik för våra väl genom-
förda tävlingar från deltagarna.  

Vi inledde året med vår uppskattade Trettondags-
dressyr för ponny och en hästdressyr i slutet av janu-
ari. Ponnyryttarna trotsade kylan och vi hade många 
startande trots tvåsiffriga minusgrader. Gulaschsop-
pan i cafeterian var uppskattad som aldrig förr. I april 
hade vi vår traditionella Påskdressyr med både häst- 
och ponnydressyr. Vi arrangerade även Div III för 
både ponny och häst och ponnyhemmalaget red till 
sig en fin tredje placering! Nationaldagsdressyren på 
Vallen blev väldigt uppskattad och året avslutades 
med Höstdressyren i oktober för häst och ponny. 
Flera duktiga BRS-ekipage var bland deltagarna och 
det blev ett antal placeringar på alla tävlingar. 

Hopptävlingar	
Året började med några Pay & Jumps och i mars var 
det dags för årets första hopptävling Marshoppet, 
med över 450 starter. Även i hoppning arrangerade vi 
en omgång av Div III för ponny och hemmalaget 
blev tvåa av 13 lag! Flera duktiga BRS-ekipage blev 
placerade. Efter några Pay & Jumps genomförde vi i 
november vårt Novemberhopp. Ridhuset var tradit-
ionsenligt utsmyckat i Halloweenanda och häxan var 
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på plats för att skrämma några ekipage. Vi hade 
många BRS-ekipage bland de startande och flera 
placerade sig. Sista tävlingen för året blev en Maske-
radhoppning den 31 januari där även kampen om 
årets nyårspokal avgjordes. Anna Davidsson som red 
på Anells Miracle tilldelades pokalen för bästa pre-
station 2017 och Anna Göransson vann maskerad-
hoppningen med Tores.  

Under året har vi investerat i en ny tidtagarutrustning 
som ger oss möjlighet att genomföra tävlingarna på 
ett ännu mer professionellt sätt. Vi investerade även i 
ljudanläggningar i båda ridhusen, vilket underlättar 
för båda ryttare och funktionärer på framridningen.  

Antalet Pay & Jumps utökades 2017 och vi lyckades 
att locka flera startande än föregående åren, bland 
annat 150 startande på Pay & Jump i oktober. 

Antalet BRS-ekipage inom hoppningen växer stadigt 
och under året var det många som bjöd på fina ritter 
och placeringar. 

Fälttävlan	
Året började med att vi genomförde tre stycken Pay 
& Cross på Vallen. Pay & Cross är ett uppskattat 
inslag i träningen i början av säsongen. Pay & Cros-
sen genomförs i mindre grupper med gemensam 
framridning och framhoppning innan man sedan får 
hoppa terrängbanan var för sig. Detta för att det ska 
vara utbildande och säkert för både häst och ryttare. 
Under vårens tre Pay & Cross deltog cirka 130 eki-
page. Under Pay & Crossen har vi flyttat ner ett visst 
utbud från cafeterian samt grillat korv, ett populärt 
inslag för många! 

Inför årets första tävling i slutet av maj – Jubileums-
fälttävlan – byggdes det ett antal nya hinder och 
många hinder behövde anpassas för nya säkerhetsreg-
ler. Bland annat utrustades flera hinder med det s.k. 
MIM-system som höjer säkerheten avsevärt i fall en 
häst fastnar i ett hinder. Vi jobbar kontinuerligt att 
förbättra banan för alla nivåer, både med nya hinder, 

men även röjning och städning runt Vallen och rid-
stigarna. 

Jubileumsfälttävlan i maj bjöd på många fina ritter, 
vädret var på vår sida igen och tävlingen var välbe-
sökt och återkopplingen från både ryttare och nya 
överdomaren blev väldigt positiv. Vi hade även besök 
från kommunstyrelsens ordförande, Ebba Östlin, 
som var prisutdelare. Flera hemmaekipage placerade 
sig i både H100- och H90-klassen! Det nya Ditch’n 
Wall var en utmaning för många ekipage i den en-
stjärniga klassen, men åskådarna kunde se många fina 
ritter. 
 

 
Vid jubileumsfälttävlan delade kommunstyrelsens  

ordförande Ebba Östlin ut priser 
 

Även på höstfälttävlan i september fick vi vädergu-
darna på vår sida till slut och det slutade regna lagom 
inför tävlingarna så att både förberedelserna och 
tävlingarna kunde genomföras med optimala förut-
sättningar.  

Fälttävlansgrenen inom föreningen växer stadigt och 
vi har många BRS-ekipage som deltar i våra tävlingar 
med fina prestationer och klättrar upp i klasserna. På 
höstfälttävlan startade även två BRS-ekipage med 
ridskoleponny, varav ett ekipage blev placerade i P70-
klassen.  

Externa	tävlingar	

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

28 januari Dressyr Häst Inne Regional  

11 mars Hoppning Ponny Inne Lokal/Div III 

12 mars Hoppning Häst Inne Lokal/Regional 

14 april Dressyr Ponny Inne Lokal/Div III 

16–17 april Dressyr Häst Inne Lokal/Regional/DivIII 

20–21 maj Fälttävlan Häst/Ponny Vallen Lokal/Nationell 

3–4 juni Dressyr Häst Vallen Lokal/Regional 
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30 oktober Fälttävlan Häst/Ponny Vallen Lokal/Regional 

7 oktober Dressyr Ponny Inne Lokal/Regional 

8 oktober Dressyr Häst Inne Lokal/Regional 

4 november Hoppning Ponny Inne Lokal/Regional 

5 november Hoppning Häst Inne Lokal/Regional 

	

	
Prisutdelning i Stora ridhuset 

	

Allsvenskan	
2017 hade vi lag i följande allsvenskor: 

• Div III ponnydressyr 
• Div III ponnyhoppning 
• Div III hästdressyr 
• Div II hästhoppning

 
• Div II hästhoppning 
• Div I hästdressyr 

Båda Div III-ponnylagen blev placerade i omgång 1 
och 2 men i finalen räckte det tyvärr inte helt till pla-
cering. 

 
Avsutten	verksamhet	och	träningar	
Året inleddes med en funktionärs- och ryttarträff för 
ryttare, funktionärer och föräldrar i Cafeterian. Under 
träffen berättade lagledarna om planer för kommande 
tävlingssäsong och gemensamma frågor inför täv-
lingssäsongen diskuterades. Vi åt en trevlig middag 
med frågesport och bara umgicks för att lära känna 
varandra bättre och ha trevligt. 

Målet för 2017 har varit att ha en aktivitet per gren 
och månad vilket vi lyckades att genomföra. Aktivite-
ter har varit allt från Yoga till hoppträningar eller 
grenträffar. Vi har vid flera tillfällen haft Yoga för 
ryttare, E-G Haking har haft flera helgkurser både i 
ridhuset och på Vallen. Berit Norberg höll en upp-

skattad föreläsning om ”Rid rätt – vinn lätt”. Vi an-
ordnade även flera programridningar under året. 

Även antalet externa terrängträningar har ökat stadigt, 
vilket gör att terrängbanan och hindarna utnyttjas i 
högre grad. 

Varje år arrangerar klubben en eller flera Grönt kort-
kurser för både BRS-medlemmar och externa. Grönt 
kort krävs för alla som vill tävla. Under året har Lena 
Niklasson hållit en Grönt kort-kurs som omfattade 
flera teorigenomgånger och två praktiska moment. 

Lena Niklasson har under året gått basutbildning 
samt repetitionskurser för domare respektive över-
domare. 

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 är ett viktigt bidrag.  

Under 2017 arrangerade BRS 17 externa 
tävlingar med cirka 1 850 starter. 
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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. Samarbetet är mycket viktigt för att vi ska kunna 
genomföra våra tävlingar. 

Vi vill också tacka alla våra tävlingsryttare som tävlar i 
föreningens namn runt om i regionen och represen-
terar BRS med fina prestationer och placeringar.

Klubbmästare	
Klubbmästerskap har genomförts i olika omgångar inom dressyr och hoppning. Dessa duktiga ryttare får uppmärk-
samhet under middagen som arrangeras efter årsmötet den 17 februari 2018. Vi gratulerar alla till framgången! 

Dressyr		

Lektionshästar,	seniorer	
Klubbmästerskapet i dressyr för seniorer på lektions-
häst hade inte avgjorts vid tiden för tryckningen av 
denna verksamhetsberättelse.  

Lektionsponnyer	
1. Sofia Lynghaug, Flyleaf 

2. Elin Sigemo, Arda’s Green Spoot

 

Privathästar	och	-ponnyer	
1. Sophie Johansson, Corinne II 

2. Linnea Widstrand, Lord Hector 

3. Frida Bergqvist, Herman 

3. Thessan Bärlund, Changer 

Hoppning

Lektionshästar	
1. Jenny Nygren, Vanilia 

2. Paulina Salonen, Jurand 

3. Amanda Emanuelsson, Uniquet Ellegaard 

Lektionsponnyer	
1. Louise Boander, Familia 

2. Wilma Widzém, Max 

2. Tilda Toresson, Mr Bean

 

Privathästar	
1. Frida Lindberg, Zinfandel’s Sally 

2. Ebba Asplund, Malva 

Privatponnyer	
1. Mathilda Ribbelöv, Wallarps Dosado 

2. Emelie Misiura, Arda’s Aramis 

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

Dressyr	
Häst: Annica Gleisner, Hero 

 

Hoppning	
Häst: Pontus Hjelm, Zerana 

Ponny: Fanny Fridén, Lotte 

 
 
 
 
 
 
 
 

Under 2017 utfärdade vi 91 (100) tävlingslicenser 
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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 öppethållandeti-
den på söndagar för att vi inte har så många besökare 
då. Det har gjort att vi har klarat söndags verksam-
heten med hjälp av halva grupper och då fått grupper 
som kunnat hjälpa till under hela tävlingsdagarna. 

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

Våra storsäljare under året har varit toast, grillade 
hamburgare, gulaschsoppa, panini och focaccia – och 
förstås kladdkaka. Med anledning av 50-årsjubiléet 
har vi också sålt uppskattade Jubileumsstrutar med 
godis. 

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

Administration och inköp har skötts av cafeteria-
gruppen.  

I cafeteriagruppen ingår Gunilla Enänger, Chricko 
Synnerdahl, Kerstin Ångman, Carina Ståleborg, Mo-
nica Danell, Tine Blomberg, Anita Jalkegård, Gunilla 
Medalen och Kamilla Brantskog. 

  

 
Vår trevliga cafeteria med ett fint utbud!

	

Inackordering	
På Botkyrka Ridsällskap har vi under 2017 haft fyra 
ponnyer och 23 hästar uppstallade. Vi har även under 
den första halvan av året haft två extrauppstallade 
hästar i utebox. 

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 lägger stor del av sin fritid här på anläggningen.  

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

här. Under 2017 gick flera hästägare ihop och be-
ställde hem Paddex som de spridde i sina hagar. 

Bland ägarna till de uppstallade hästarna på Skrävsta 
så hittar vi nu både grenledaren i hoppning samt 
sponsoransvarig, något vi är glada att de åtagit sig. 

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

Vid ett tillfälle i början av vårterminen samt ett i bör-
jan av höstterminen så hålls privathästägarmöten. Vid 

Under 2017 sålde cafeterian för drygt 357 000 (314 000) kronor. 
Årets jubileumsstrutar uppskattades särskilt! 
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dessa möten träffas alla inackorderingar och personal 
för att diskutera gemensamma frågor. 

Under sommaren 2017 infördes att privatuppstall-
ningarna, förutom kvällsfodringar, även fodrade ef-
termiddagar på helgerna. Detta gjorde att vi genom 
sparade personalkostnader kunde anlita externt före-
tag att ångtvätta samtliga stallar i stället för att själva 
högtryckstvätta dem. 

Inackorderingarna har kollektivt tagit ut veterinär för 
bl.a. tandkontroller. Ridskolans veterinär har nu även 
anlitats av flera privathästägare som även de inlett ett 
samarbete med samma veterinär. Man har även ge-
mensamt anlitat equiterapeut för kontroll och be-
handling av sina hästar. 

Alla privatuppstallade samt eventuella medryttare har 
bra möjlighet till kommunikation genom sin interna 
Facebookgrupp. Även en Facebookgrupp finns till-
gänglig där man kan ”anmäla” saker som behöver 
åtgärdas på anläggningen. 

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. 

 

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 fördelning av kommande arbeten 
göras mellan BRS och kommunen. Under året har 
omfattande åtgärder gjorts. 

Stallen	
Under 2017 ångtvättades samtliga stall för att få dem 
ordentligt desinficerade. Detta utfördes av ett externt 
företag som är specialiserade. Anticimex har varit här 

flertalet gånger för att försöka minska antalet möss på 
anläggningen. Lysrör och lampor har bytts kontinuer-
ligt under året. 

Stora	stallet	
I samband med den årliga tvätten av stallen så måla-
des hela stallet om invändigt. Stallet blev mycket 
ljusare med fler vita väggar. Även vissa innerdörrar 
målades om. Flera boxdörrar har åtgärdats av tillver-

karen, men även med hjälp av ideella krafter. Vatten-
koppar och låsen till boxdörrarna lagas främst av den 
ordinarie personalen. Ett fönstergaller har bytts ut.

Lilla	privatstallet	
I Lilla privatstallet har armaturerna bytts ut. Dessutom har medlemmarna i stallet renoverat sadelkammaren. 

Logenstallet	
En fläkt har satts in i sadelkammaren för att få bort 
fukt. Ny belysning har tillkommit så att man ser 
bättre inne i boxarna. Medlemmarna i detta stall har 

själva gjort iordning foderrummet med bl.a. nya hyl-
lor för att få bättre ordning och mer plats. 

Uteboxarna	
Även uteboxarna har ångtvättats under sommaren. 
Antalet armaturer har utökats för att förbättra belys-
ningen och säkerheten. 

	 	
Under 2017 köpte vi in och producerade foder för 699 000 (775 000) kronor. 
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Ridhusen	
Ett ständigt arbete sker med ridhusbottnarna så att de 
ska hålla för den hårda belastningen och samtidigt 
vara så skonsamma som möjligt för våra hästar. 
Harvning, vältning och vattning hör till de återkom-
mande uppgifterna.  

Under 2017 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. 

 

	

 
Arbete med att förbättra botten i Stora ridhuset 

Stora	ridhuset	

Bottnen i Stora ridhuset har planats och ny fibersand 
har fyllts på. 

En toalettstol på ena toaletten i cafeterian har bytts ut. 

Lilla	ridhuset	
Lilla Ridhuset har precis som stallen ångtvättats in-
vändigt av extern firma. I samband med detta måla-
des sargen vit och svart. Yttre väggplåtar på Lilla rid-
huset har popnitats fast sedan några blåste loss en 
stormig eftermiddag. 

 

Smedjan	
I Smedjan har garderober som kan vara till förfogande till hästar som står i utebox skruvats ihop och satts in. 

Vägar	
Samtliga grusvägar runt anläggningen har fyllts på 
med nytt grus. Vägen skrapas regelbundet och fylls 
på med grus vid behov. Det nya diket som grävdes av 
kommunen är tyvärr lite för litet och vägen blir 

snabbt förstörd av vattnet vid nederbörd. Dessutom 
sker tillrinning från en källa i backen ovanför vägen 
vid högt grundvattenstånd. 

Ridstigar	och	utebanor	
Utebanorna underhålls både av personal och ideellt. 
Ideella krafter har bl.a. sått in nytt gräs på stora gräs-
banan och fyllt på med grus på ridstigarna. 
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Hagar	

 
En av våra fina ridstigar i höstskrud!  

Samtliga hagar kontrolleras regelbundet av personal. 
Inackorderingarna har även visst eget ansvar att kon-
trollera ”sin” hage. Hjälp fås dock av personal när det 
gäller stolpbyten eller dragning av ny tråd. Respektive 
hästägare ansvarar för att hålla snyggt och röja runt 
den hage man för tillfället förfogar över. 

Gångarna mellan hagarna har fyllts på med Paddex 
för att slippa all lera och få ett fastare underlag. 
Paddex har även fyllts på i flera grindhål för att un-
derlätta utsläpp och intag av hästar. Flera privathästä-
gare har själva bekostat och lagt in Paddex på en 
större yta i respektive hage. 

Vi har nu väldigt få lediga hagar då många hästägare 
valt att ha sin häst i enskild hage. 

Sommarhagarnas stängsel har dragits om med ett av-
stånd emellan så att vi nu kan ha hästar i båda hagar-
na samtidigt. 

 

Maskiner	och	verktyg	
Underhåll på och reparationer av traktor, fyrhjuling, 
motor- och röjsågar samt gräsklippare har gjorts. En 
gräsklippare och en röjsåg var tyvärr inte i reparerbart 
skick utan fick kasseras. 

Reservdelar till harven köps regelbundet in, framför 
allt harvpinnar som regelbundet byts ut av personalen.

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 2017 satsade vi 718 000 (724 000) kronor på underhållsåtgärder. 
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Socialt	engagemang	

 
Rosa bandet-bakelser som såldes i cafeterian för att uppmärksamma  
insamlingen till Ung cancer  

Förutom vår kärnverksamhet arbetar vi med och 
uppmärksammar särskilda projekt, ofta av allmännyt-
tig karaktär. Under 2017 fortsatte vi att satsa på kam-
pen 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 cancerforskningen. 

I år har vi genom BRUS försorg samlat in pengar till 
ett hopphinder till förmån för Ung cancer. 

 

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 publicerar ibland notiser om 
vår verksamhet. 
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Policysamling	
Det är viktigt att en förening har skriftlig dokumen-
tation 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 drygt 60 policyer inom olika verk-
samhetsområden. Under året har flera policyer revi-
derats. 

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	
Redan 2014 lät Kultur- och fritidsförvaltningen en 
extern utredare se över ridsportens villkor och ut-
vecklingsbehov i Botkyrka kommun. BRS verksam-
het lyftes fram i mycket positiva ordalag i rapporten, 
men utredaren uppgav också att vår anläggning har 
renoveringsbehov och behöver uppgraderas för att 
uppfylla kommande myndighetskrav. 

Det har nu gått snart fyra år sedan den utredningen 
genomfördes, och vi är oerhört glada att under 2017 
ha tagit ett stort steg närmre den upprustning som 
Skrävsta Gårds ridanläggning så väldigt väl behöver. 
Under våren 2017 tillsatte Kommunstyrelsen en spe-
ciell samordnare för BRS gentemot Kultur- och fri-
tidsförvaltningen och Tekniska förvaltningen, vilket 

har underlättat kommunikationen markant. Efter ett 
antal möten och genomgång av anläggningens status 
och behov, är resultatet att Kommunfullmäktige i 
november beslutade om att avsätta 20 miljoner kro-
nor under två år för upprustning av ridanläggningen. 
Planering,  prospektering och förhoppningsvis bygg-
start kommer ske under 2018 medan merparten av 
arbetet kommer ske under 2019. 

Som ett resultat av detta kommer även BRS hyresav-
tal med kommunen att omförhandlas. Detta arbete 
kommer att påbörjas under 2018 och vi ser fram 
emot att fortsätta samarbetet i samma goda anda som 
under 2017. 

 
 
 
 
 
 
 

Under 2017 erhöll vi drygt 739 000 (737 000) 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 fyllde Botkyrka Ridsällskap femtio år!  
Detta uppmärksammades på olika sätt under året. 
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Undertecknande	
Verksamhetsberättelsen undertecknades på Skrävsta i januari 2018 
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