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Verksamhetsberättelse 2017	
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Förord	
Plötsligt	står	vi	inför	det	nya	året,	vilket	innebär	att	ytterligare	ett	år	med	BRUS	har	
passerat.	Det	här	året	har	gått	med	en	rasande	fart,	vilket	jag	tror	att	hela	styrelsen	kan	
hålla	med	om.	Som	ny	ordförande	i	denna	styrelse	tog	det	ett	tag	att	få	allting	på	plats	
men	jag	tycker	att	året	har	varit	helt	fantastiskt	med	alla	aktiviteter	och	även	alla	
tillfällen	vi	fått	träffa	alla	fantastiska	ungdomar	i	stallet.		
				BRUS	styrelse	finns	till	för	att	främja	gemenskapen	i	stallet	och	under	året	har	vi	lagt	
extra	fokus	på	bättre	relationer	över	generationsgränserna.	För	trots	att	vi	har	en	riktigt,	
riktigt	bra	gemenskap	i	stallet	finns	alltid	saker	att	förbättra	för	att	alla	ska	trivas.	Vi	
tycker	att	de	är	viktigt	att	alla	kan	känna	sig	trygga	i	stallet	och	att	barn	och	ungdomar	
litar	på	oss	som	ledare.	Därför	har	vi	under	möten	tagit	upp	just	frågor	kring	kamratskap	
och	den	sociala	miljön	i	stallet,	hur	det	är	i	stallet	för	tillfället.	Eftersom	att	många	i	
styrelsen	ofta	hänger	i	stallet	och	är	med	barnen	även	utanför	aktiviteter,	får	vi	en	
väldigt	bra	blick	över	hur	läget	är	och	ser	till	att	finnas	där	för	alla.		
				Under	året	som	gått	har	väldigt	många	barn	inte	bara	klivit	över	tröskeln	till	stallet,	
utan	också	varit	med	på	många	av	våra	aktiviteter.	Alla	tycker	olika	saker	är	roligast,	
vissa	uppskattar	tävlingarna	mest,	övernattningar	eller	shower,	medan	andra	kommer	
för	gemenskapen,	men	en	sak	har	vi	alla	gemensamt	–	kärleken	till	hästarna.	Detta	år	
har	vi	haft	många	nya	ansikten	på	våra	aktiviteter	vilket	är	superroligt	och	även	många	
fler	deltagare	än	vad	vi	haft	tidigare	år.	Så	jag	hoppas	att	alla	känner	sig	trygga	med	
BRUS	vid	sin	sida	och	att	vi	unga	i	föreningen	fortsätter	ha	så	roligt	tillsammans.	

Mvh	Linnea	Widstrand		
Brus	ordförande	2017	
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Vad	är	BRUS	
BRUS är en förkortning av Botkyrka Ridsällskaps UngdomsSektion 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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Jul	Show	
Årets Lucia Show blev återigen lyckad och bjöd på allt ifrån ett chokladlotteri till kändisar. 
Med hjälp från stallets alla ungdomar och barn rodde vi iland detta evenemang med ett leende 
på läpparna. 
 
Inledningsnummer: 
Pegasus som öppnade showen och välkomnade alla i publiken. Pegasus var vår fina ponny 
Ivan som reds av Sophie Johansson. 
Lucia Tåg: 
In på årets lucia häst, Uniquet Ellegaard 
, kom lucian och blev krönt av botkyrkaridsällskaps egna vice ordförande Kerstin Karlsson. 
Efter det fick vi höra fin sång från årliga luciatåget med barn och ungdomar från stallet.  
5-kamp 
En spännande 5-kamp mellan vår egen styrelse BRUS och 6 personer ifrån publiken. Ett 
mycket uppskattat nummer där det fanns 5 olika grenar:  
1. Passa vidare ägget: lagen spred ut sig, fick en varsin sked och skulle skicka ägget mellan 
personerna och första laget som blev klar vann 
2. Drag-kamp: De två lagen möttes i en mycket spännande drag-kamp 
3. Skottkärrerace: Två personer från varje lag skulle sätta sig i varsin skottkärra, resten av 
laget skulle köra runt 4 koner på kortast tid.  
4. Irländskjulafton: Där varje lag skulle spring 10 varv runt ett ridspö som var nerstucket i en 
kon och sedan springa till andra sidan av ridhuset.  
5. Balansgång: där hela laget skulle ta sig över en planka som låg väldigt ostabilt på två 
sockerbitar.  
Segrade gjorde….. PUBLIKEN!  
Käpphästkadrilj:  
En käpphästkadrilj som anordnades av Sofi Väisänen. Där hon hade träningar med barnen i 
stallet. I täten såg vi Sofi själv och även Therese Kristensen. En mycket fin uppvisning där 
alla var klädda i röda fina jul klänningar och vita strumpbyxor och självklart tomteluvor.  
Årets: 
Ponny: Banjo 
Häst: Uniquet Ellegaard 
Privathäst: Lord Hector 
Hund: Jisse 
Skötare: Linnea Wallman 
Anders minne: Josefin Linder  
Julpynt: Wilma Svensson som pyntat åt ponnyn Jazz 
Lucia: Linnea Wallman  
Bettan och Lisas Ridskola:  
En parodi av Sofi Väisänen och Amanda Robertsdotter där vi fick lära oss hur man rider lätt 
och fick även se dem rida utan träns på hästen! Ett mycket lyckat nummer med mycket skratt 
från publiken.  
Maskeradhoppning: 
Årets BRUS-nummer innehöll en fartfylld Maskeradhoppning. Med olika figurer:  
Pippi Långstrump (Caroline Brattberg på Prixie)  
Emil i Lönneberga (Kattis Widstrand på Grynet)  
Bamse och Skalman (Tilda Toresson på Capitano och Matilda Davidsson på Banjo)  
Mimmi Pigg (Hanna Johannson på sin ponny Cocotroll)  
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Askungen (Wilma Sjöberg på Bettan)  
Där det gällde att rida så snabbt som möjligt. Vann gjorde Hanna Johannson eller ja Mimmi 
Pigg på snabbast tid, men bäst utklädd var Caroline Brattberg (Pippi Långstrump) som 
publiken fick avgöra.  
Paraden:  
Som vanligt avslutades showen med den fantastiska paraden där alla i showen deltog. I täten 
fick vi se Wilma Sjöberg på Uniquet Ellegaard.  
 
Vi vill tacka alla som hjälpte oss att genomföra jul Showen, ett extra tack till Anna Rydén 
som traditionsenligt ställde upp som konferencier! Och även Hööks, Agria och Lindts choklad 
som sponsrade med priser till lotteriet. Tack till alla funktionärer, utan er skulle det inte bli 
någon show.   
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Aktiviteter	2017	
Rykttävling: Rykttävlingen är en rolig aktivitet för alla men uppskattas framförallt av våra 
hästar och ponnyer. Barnen och ungdomarna som medverkar får varsin häst att borsta och 
fläta. Därefter går en domare igenom alla hästar för att utesluta en vinnare.  

Skötarskurs: Skötarkurs är en kurs man går för att lära sig mer om hästens beteende och hur 
man tar hand om ett så stort djur. Det är inte alltid lätt att ta hand om en häst helt själv, därför 
är det viktigt att man får tillgång till att gå på en sådan här kurs för att dels komma närmare 
djuren men också få tips på olika säkerhetstänk och regler här i stallet. När man gått 
skötarkursen får man även chansen att bli skötare på någon av våra fantastiska 
ridskoleponnysar eller ridskolehästar. Skötarkursen är till för alla och den hålls både på vår- 
och höstterminen. Vill man inte bli skötare kan man alltid gå den för att få lära känna massa 
nya kompisar. 

Påsk övernattning: Under påsklovet hade vi vår berömda påsk övernattning. Där barnen i lag 
fick gå den årliga påskrundan runt om i stallet och klara olika stationer för att vinna ledtrådar 
och ta hem det stora påskägget med godis. Efter det åt vi middag och självklart stod Tacos på 
menyn. Därefter lekte vi lekar och sedan kollade film och åt snacks! En mycket lyckad 
aktivitet.  

Påskäggsjakt: I påskäggsjakten var det många som deltog. Där barnen fick springa runt ner 
på̊ vallen och leta efter det stora påskägget fyllt med godis! Dem fick olika ledtrådar för att 
hitta det stora påskägget.  

Käpphästfälttävlansövernattning: Käpphästfälttävlan är en tvådagars fälttävlan för dig och 
din käpphäst. Vi började med dressyren på eftermiddagen när alla kommit. En vecka innan 
har alla deltagare fått ett program skrivet av BRUSarna som de tränat lite extra på innan 
tävlingen. Efter dressyren så var det lite lekar och därefter middag. Efter middagen så var det 
dags för banhoppningen. Alla gick banan och hoppa fram. Sedan var det dags för tävlingen 
där alla fått välja höjd själva, men ändå tävlar i en och samma klass. Efter att BRUS räknat 
lite resultaten så var det dags för prisutdelning i både hoppningen och dressyr. Dagen där på 
var det terrängen där alla hoppade fasta hinder i skogen. Alla var jätteduktiga, och sprang och 
hoppade som vildar. Sedan var det prisutdelning från det sammanfattade resultaten. Ett stort 
grattis till alla prisdeltagare.  

Tacokväll: Tacokvällen var en mysig eftermiddag för alla. Vi åt tacos, pratade massa, kollade 
på film och lekte såklart massa lekar. Den aktivitet som vi fick över 30 barn på, vilket var 
riktigt kul.  

Husdjurshoppning: Husdjurshoppningen är en uppskattad aktivitet. Det kommer framförallt 
kaniner och hundar på husdjurshoppningarna. När alla har kommit så börjar vi med att bygga 
och att gå banan. Efter det så börjar den fartfyllda hoppningen! När alla har hoppat 
grundomgången så får alla felfria hoppa en omhoppning, nu gäller det att vara snabb! 
Snabbaste ekipaget tar hem första placering och får sig ett fint pris.  

Sommar avslutning: Grillen tändes nere vid grillplatsen och doften av grillad korv spred sig 
över anläggningen. Vi började med att köra en 5-kamp sedan var det dags för mat och 
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avslutades med brännboll. En mycket lyckad aktivitet där det var extremt många som kom 
vilket är jätte kul! Det var blandade åldrar bland barn och ungdomar, även många föräldrar 
som följde med och även några kända ansikten ifrån BRS styrelse. Riktigt roligt tycker vi att 
det blev så himla lyckat! Finns inget bättre sätt att avsluta terminen på och inleda sommaren.  

Halloweenövernattning: När höstlovet väl startat var det dags för den läskigaste och mest 
spännande aktiviteten på hela året, Halloweenövernattningen! Vi började med att äta middag 
som återigen bestod av tacos. Redan då hade spänningen börjat med kuslig miljö i 
bakgrunden. Efter mycket skratt och mätta magar var det dags för att packaupp och göra 
mysigt inför skräckfilm. När en massa lekar var avklarade och skräckfilmen var slut hade vi 
en liten paus innan det var dags för spökhistorier… I år berättades spökhistorierna på 
övervåningen i smedjan. När alla ungdomar var väl uppskrämda var det dags för den 
efterlängtade spökrundan. Två och två gav de sig ut i skogen för att se vad som väntade 
bakom vartenda hörn. Väl tillbaka var spökandet slut och alla satt tillsammans och pratade av 
skräcken innan de tryckt kunde gå och lägga sig under täckena.  

Halloweendisco: Halloweendiscot var en aktivitet främst riktat mot de något mindre barnen 
som inte fick komma på halloweenövernattnigen. Efter att vi i styrelsen pyntat i ordning 
lektionssalen med ett riktigt halloweentema släppte vi in alla barn. Tillsammans dansade vi 
och lekte lekar i flera timmar.  

Tårtjakt: Tårtjakten är en väldigt populär aktivitet som uppskattas av alla. Under tårtjakten 
letar man efter ingredienser som är gömda någonstans på BRS. Allt går på tid. När man har 
hittat tillräckligt med ingredienser skyndar man sig tillbaka för att visa sina bak-kunskaper. 
Alla som medverkade lyckades tillverka otroligt goda och fina tårtor.  
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Löften	inför	2018	
- Genomföra	fler	roliga	aktiviteter	
- Bättre	kommunikation	med	Fritidsgården	för	att	undvika	att	aktiviteter	krockar	
- Fortsätta	vårt	arbete	med	ekonomin,	och	där	också	vår	insamling	till	Ung	cancer	
- Satsa	på	att	utbilda	fler	inom	styrelsen,	som	ungdomsedare	
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	Ungdomsledarkurs 	
I år har två personer i BRUS styrelse deltagit i Ungdomsledarkursen (ULK), anordnad av 
Ridsportförbundet. De som fick chansen att gå den här gången var Sandra Niva Kjellvinger 
och Ebba Frösslund. Under totalt tre helger har de varit ute på Lillsved på Värmdö 
tillsammans med deltagare från andra klubbar runt om i Stockholm. Under kursen fick de 
extra utbildning i ledarskap men också chansen att träffa folk från andra klubbar och ge 
varandra tips och idéer på nya roliga aktiviteter. Under helgerna fick de göra allt från att 
redovisa om hur anläggningen på BRS såg ut till att vara i en stor idrottshall och leda 
aktiviteter för varandra. Under kursen redovisades också om hur vi jobbar i BRUS, och även 
höra hur andra styrelser i Stockholm jobbar i sina ungdomssektioner, vilket var mycket 
lärorikt. På kurser som den här får man väldigt bra kontakt med ungdomar från andra klubbar, 
vilket är bra för framtiden om man kanske skulle vilja göra någon aktivitet tillsammans.  

ULK:en är en kurs som handlar mycket om samarbete inom föreningen. Man får syn på hur 
mycket bättre allt kan bli med bra gemenskap. Som exempel kan nämnas att gruppen av 
deltagare utvecklade detta tillsammans, man la märke till att första helgen så satt alla endast 
med sin kompis från klubben, och sen sista helgen satt alla tillsammans och det kändes att det 
var vänner man verkligen lärt känna.  

Ett annat perspektiv är att man fick se hur olika personer är, alla olikheter som ändå har det 
gemensamma i hästintresset. Något som också lärs ut handlar om att det finns olika sätt att 
lära ut på. Vissa vill ha saker visat medan andra vill läsa på en lapp och därefter utföra. Det är 
även beroende på i vilken ålder de man lär ut till är, ju yngre desto mer rörelser behöver den 
som lär ut ha och ju äldre ungdomarna är så kan de behöva mer teoretiskt innehåll. 
Ungdomsledarkursen är något som vi i BRUS verkligen uppskattar och vill fortsätta satsa på 
att skicka deltagare till. 
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Året	som	gått	
Vi startade året med en taco-kväll för alla som ville komma och äta BRUSarnas leka och även komma 
med idéer till aktiviteter vi kunde ha under året. Det blev en lyckad kväll med skratt och nya idéer till 
det nya året. Sedan hade BRUS en kickoff som bestod av en mysig middag på Pinchos för att prata 
ihop oss och som sedan enligt tradition en övernattning i stallet.  
 
Vi höll sedan i en omtyckt tårtjakt innan det var dags för en av våra större aktiviteter under året 
nämligen påskövernattningen. Aktiviteten började med påskäggsjakten där deltagarna i grupp fick tag 
i ledtrådar genom att gå en runda i skogen och klara av olika svårigheter som gåtor eller den gamla 
hederliga äpple i vatten, godis i mjöl. Och efter det var det såklart dags för tacos, en film och sedan lite 
sömn.  
 
Vi började även vår insamling till ett nytt hinder till föreningen, men det är inte 
vilket hinder hinder som helst utan ett hinder som gjorde skillnad, pengarna vi 
samlade in skulle nämligen delvis gå till ung cancer. Så under året som gått har vi 
tack vare sponsorer kunnat sälja lotter under klubbens tävlingar där pengarna gått till 
vår insamling, samt att vi under vår årliga julshow lyckades få in 10 000 direkt till 

vår insamling.  
 
När solen började komma fram och värma lite mer hade vi en 
Husdjurshoppning, samt att vi hade en liten pysselhörna under fälttävlan på 
vallen. Dit kunde man komma och bara hänga, snacka eller rita med oss. 
Sedan avslutade vi vårterminen med en sommaravslutning med grillning och 
5-kamp där både unga och gamla fick vara med!  
 
När höstterminen sedan drog igång var vi i BRUS på käpphäst 
DM som hölls på runsten. Det blev en lyckad dag där vi tog 
med oss en individuell 2:a placering. Med DM som 

uppvärmning var det sedan dags för ännu en stor aktivitet, käpphästfälttävlan med 
övernattning. Där tävlas det precis som i riktig fälttävlan i både dressyr, hoppning och en 
terrängritt. Och såklart lite tacos till middag innan sovdags.  
 

Sedan var det dags för ännu en stor aktivitet och även 
många BRUSares favorit, nämligen halloween 
övernattningen. Med massor av skrik och läskigheter tack vare våra 
”skrämmare” blev det en lyckad aktivitet som vanligt!  
 
Vi höll i en till tårtjakt, och dessutom skickade vi under hösten iväg 
Ebba och Sandra på ungdomsledarkurs så nu har vi två inspirerade 
ungdomsledare med färska idéer. Dessutom hjälpte vi i styrelsen 
även i år till med Agrias ponnyklubb under SIHS. Det gjorde att vi 
fick med oss massor av saker från Agria som vi kan använda som 

priser till våra tävlingar under 2018.  
 
Och sist men inte minst var det dags för julshowen som vi i BRUS får slita som djur 
inför för att allt ska gå ihop och för att vi ska ha tillräckligt med nummer och 
underhållning. Tack vare fantastiska funktionärer som ställde upp, alla deltagande 
samt all publik lyckades vi även i år få ihop en otroligt lyckad julshow. 
Så med det går vi in i ett nytt år, spända och peppade inför ett nytt roligt år med 
BRUS! 
 
 


