
BRS Ridskoleenkät 2018 

Genomförd våren 2018 med ryttare och målsmän till ridande inom Botkyrka Ridsällskaps 

ridskoleverksamhet. Enkäten nåddes av 467 personer varav 210 svarade, vilket innebär en 

svarsfrekvens på 45%. 

 

 

  



 

Skriv gärna mer om vad du tycker: 

Det borde finnas ett bredare hästutbud, med lite fler trygga och välutbildade hästar. Trots 
att det är roligt att rida hästar på olika utbildningsnivå så passar det inte alla och jag har 
hört många som tycker att många av hästarna känns otrygga och svåra att rida på. Relativt 
många av hästarna är under utbildning och då är det i stor mån vi elev som utbildar dem, 
ibland vill man rida hästar som är välutbildade så att man får träna på sådana hästar 
också. 

En ridlärare ska se alla elever alla lektioner, vilket vissa är bättre på än andra. 
 
Vem är fritidsledare? 

Oftast får eleverna hästarna utdelade av ridläraren, vilket medför att man inte får önska 
någon speciell häst. Någon gång borde väl eleverna få välja mellan olika hästar? 
Naturligtvis med tanke på erfarenhet och vikt på eleven. 

Att betyget blev ganska bra är för att jag saknar en del pedagogik i undervisningen av 
ponnybarnen 

Någon av ridlärsrna är väldigt kort i tonen.  

Har varit väldigt nöjd med ridläraren Helena. 

Har blivit bättre sen ett tag tillbaka. men fortfarande lite för oengagerad. 

Vi har haft en period med mycket nya hästar och ponnyer och då kan det bli lite jobbigt 
både för ryttare och personal. 



Vår ridlärare är inte snäll mot elever. Hon hånar de som inte gör rätt och framhåller de som 
gör bra och ger dem fördelar. Hon borde inte hålla på med utbildning om hon inte ändrar 
sig.  

Väldigt många ponnyer som är opålitliga både vid hantering och i stallet och ridning. 

Synd med ponnier under hästlektionerna, först va det kriss på hästar men nu har det varit 
det under alla dem åren jag har ridit, det verkar inte lösa sig. Kanske köpa en bra häst som 
håller än 3 som blir dåliga å är kvar max 2 år? inget hållbart system. 

Vissa ponnyer är lite för olämpliga som ridskoleponny när de startar på lektionerna. Vissa 
hästar som inte trivs låts gå för länge i verksamheten.  
 
För det mesta är ridlärarna jättebra! Men ibland glömmer vissa bort att olika elever kan 
behöva förklaring på olika sätt för att förstå och vissa har varit borta från en viss lektion och 
aldrig fått lära sig ett visst moment. Elever har också svårt att lära sig om de känner stress 
vid inlärningstillfället. Jag har märkt att lärarna (inte alla) ibland är väldigt irriterade/sura. 
Mer tålamod behövs hos vissa. 

Helena är fantastiskt bra, både i att lära ut och att hon alltid ger personlig feedback vid 
lektionslut! Lugn trevlig tydlig och möter alla på sin nivå. Detta saknar jag tyvärr hos övriga 
ridlärare. (Tror Linda E är lik Helena men har ingen erfarenhet av henne som lärare). 
Brusledarna är alla jättefina med barnen och sprider glädje och trygghet. 

Jag tycker att man måste försöka se vad enskilt barn för för fel/rätt. Det är ofta det är rörigt 
på ridbanan och trångt så dom ändå inte kan tex galopera.  

Ridlärarna är mycket bra, men en borde inte ha barngrupper. Ofta blir barn ledsna då hon 
är väldigt hård i sin framtoning. Vet flera som slutat pga henne. 

Birgitta är bästa ridskoleläraren jag haft. Ser oss, följer och pushar vår utveckling i balans 
med att hon är passionerad. 

Fantastiskt med Linda Englund som ridlärare, alltid positiv och ser varje ryttare. Dotter har 
tidigare ridit i grupper på BRS där ridlärare haft tråkig ton och dåligt bemötande gentemot 
eleverna.  

Bra att man ser på hållbarheten på hästarna med ordentlig planering av hästval, maxvikt 
etc. Lektionerna känns väl planerade med ett välplanerad hel termin där lektionerna 
bygger på varandra. Bättre och mer genomtänkt än jag haft på andra ridskolor 

Många av ponnysarna har lappar om att de är oroliga och kan vara lättirriterade. Flera av 
hästarna ger ett irriterat intryck och man är som nybörjare rädd då. Det känns konstigt och 
ibland olustigt.  

Känns inte ok att man får rida pony nästan enbart i hästgruppen trots attman väger 10kg 
för mycket och betalar för stor häst 

Den ridlärare min dotter haft har enl mig saknat pedagogisk förmåga, hon har många ggr 
uttryckt sig direkt olämpligt  under lektion enl mig (ex "jag får psykiska problem av er") Mkt 
trist att man inte utnyttjar den fantastiska ridmiljön ute, min dotter har under alla år hos er 
ridit ute mycket få gånger! 

Flera ridskolelärarna ger större delen av lektionerna negativ feedback i stället för 
konstruktiv kritik och är ofta ytterst sparsamma med positiv feedback och beröm.  

Tycker det finns jättebra ridlärare och jättedåliga ridlärare så glappet är superstort. Finns 
många barn som slutat pga för "arga" ridlärare 

Men jag saknar att få rida igen när man har haft förhinder att rida 

Ponnysarna är lite stökiga men ändå bäst eller banjo och lillan är bäst 

Under vårterminen har vi har bytt ridlärare två ggr. Önskemål om att få behålla Helena är 
stor. Nybörjargrupp fredagar 18:15-19 

En del ponnys är lite stökiga för de mindre barnen 

kommer från annan ridskola och Botkyrka är rena drömmen när det gäller både hästar och 
personal, det är ordning och reda 

Ridläraren ska inte endast ge feedback till dom ”duktigare” eleverna. 



Dåligt utbildade hästar och många av hästarna är inte trygga för ridskoleeleverna. Behövs 
bättre stabila hästar som alla ryttare kan rida. Jag betalar hellre mer i terminsavgift och det 
istället köps in bättre och tryggare hästar. Som det är nu så är du orolig för vilken "tokig" 
häst du kommer att få rida. 

Det vore önskvärt med en tydligare lektionsplanering. Vad ska hända på lektionen och 
varför. Sen behöver också planeringen hålla. Jag har vid ett antal tillfällen undrat om inte 
lektionerna gått lite på tomgång. Dock förstår jag att vissa moment behöver tränas länge 
och grundlugt men då är det desto viktigare att prata om varför. Otydlig lektionsplanering i 
kombination med rätt så ojämn grupp och trångt i ridhuset drar ner det övergripande 
intrycket.  

Somliga människor är trevligare och mer engagerade än andra.o  

Flera hästar som inte verkar trivas och har ett argt beteende.  

Flera Ponnysar är gamla och lata, några agressiva och dåliga på att lyssna. Vissa sparkas 
när man sadlar dem och bits. 

de flesta hästar är mycket bra som ridskolehästar, men det finns en del som jag känner 
mig tveksam till (orolig att rida). De flesta ridlärarna jag har haft är mycket bra, men en del 
kan bli bättre på att ge alla i gruppen feedback under lektionen 

Den bästa ridskola jag vet!  

Det skulle såklart vara kul och vi hade någon till lite mer välutbildad häst, men har 
samtidigt varit mycket otur med hästarna på sistone så inte så mycket att göra.  

Flera av ponnyerna är svåra att gå in till för att sadla och tränsa då de sparkar och försöker 
bitas.  

Ridlärarna favorisera elever. Alla betalar lika mycket och bör få lika mycket feedback-back 
etc. 

Min dotter som har funktionsvariation har aldrig riktigt passat in inom ramen för 
fritidsaktiviteter. Men jag förstår också att den verksamheten bygger på eget engagemang 
och ideella krafter och då är det svårt att få med den som kanske saknar sådan förmåga. 
För övrigt tycker jag att både hästar och instruktörer håller väldigt hög klass. 

Svaret på ridlärare gäller Birgitta som är suverän. De andra vet jag inte. 

Vårt barn har ridit hos er i ca 1 år och vi tycker att det ofta är upprepning hela tiden. När 
skall de komma vidare till nästa steg? Borde även vara åldersindelat. Vår 11-åring 
upplever att de mindre barnen bromsar upp lektionen och lär sig långsammare. 
Hemsidan är också rätt dålig. Svårhittad. Gör den enklare!  

Flera stressade ponnyer (och även personal) 

Det var synd när min ridlärare slutade. Hon var väldigt informativ. Kännde mig trygg med 
henne. 

De flesta ridlärarna /fritidsledarna verkar mycket skickliga och sympatiska och bra på att 
bygga förtroendefull relation till barnen....  

Vad gäller ridlärare är de som har utbildning mycket bra, jag har mycket goda erfarenheter 
av dem. Däremot har jag (endast som vikarierande) mött instruktör utan utbildning och det 
har fungerat mindre väl. Jag tycker det är jätteviktigt att BRS som har så hög kvalitet i 
övrigt försöker besätta alla lektioner (och läger) med utbildade (diplomerad svensk 
ridlärare level 1-3). Sedan kan det ju finnas vikarier, tillfälligt, det är inget konstigt, men 
ordinarie undervisande personal. Att vara en duktig ryttare och kompis med alla i stallet 
betyder tyvärr inte att man är en god pedagog.  

Tycker som förälder att det är bra, man kan få hjälp om man är osäker eller lite rädd.  

Upplever inte att de är någon fritidsverksamhet som jag är van vid så har inte vågat låta 
mina barn vara där utan mig allt för länge. Eftersom de saknas att man checkas in och ut 
och vad är de för koll egentligen de har som fritidsledare. Hur är ser deras roll ut?  

Ser inte vem som är fritidsledare. Vore bra om dessa hade någon form av väst, keps som 
talar om att de är fritidsledare. Jan då ställa frågor till rätt person. 

Tycker att det är för stor del av ponnyerna som är tjafsiga i spiltan.  



Ibland blir lektionstiden för kort för att uppropet och få i ordning hästarna tar för lång tid, 
vissa ridlärare är har mer rutin och fixar detta bättre än andra. 

Självklart varierar kvalitén på de ridlärare som finns men just nu är den/de mitt barn har 
väldigt bra.  

Vore bra om teorin i ponny grupperna var mer varierad. Under minst tre teoritillfällen har 
barnen fått lära sig om färger och teckningar.  
 
Vore bra med mer information om ryktning, om vad hästar äter och vad de behöver rent 
allmänt.  
 
Uppskattat med individuell feedback efter ridlektion. 

En jättebra lärare. En inte bra (för barn) lärare. 

Det finns både ponny och hästar som är svåra att hantera. Jag anser att man bör ha 
schemalagd utbildning alt extra kurs för hantering av svåra/ osäkra hästar. För den som 
inte har erfarenhet av egen häst är det betydligt svårare att läsa hästen och därmed 
behövs hjälp.  

Det är svårt att ge ett rättvist betyg då det är väldiga kontraster på lärarnas förmåga att 
undervisa. Tyvärr får inte alla barn samma kvalitet på undervisningen trots samma 
terminspris. 

Önskar mer feedback från läraren förstår att i stora grupper kan man inte prata med alla. 

Vi bytte grupp för min dotter och då vart det mycket bättre. Har nu fått ny lärare och får se 
hur det blir med henne. 

 

  



 

Skriv gärna mer om vad du tycker: 

Lektionsverksamheten: jag skulle önska en tydligare bild av terminens/lektionens mål. 
Idealiskt vore att ha individanpassade mål som på någon sätt följs upp under terminens 
gång. Eventuellt ett gruppmål som följs upp, så att eleverna vet vad de strävar efter och 
varför vi gör de övningar vi gör, gärna att vi också skulle få någon typ av terminsplanerig 
där det står vad som ska tränas för då kan vi som elever ta ansvar för att lära oss teorin 
runt övningen t.ex. vilka hjälper som används vid en skänkelvikning eller liknande. Många 
gånger tycker jag också att det vore bra med utdelade hästar under lektionerna, för då får 
man en häst som passar eller som hjälper till att utmana/utveckla det som behövs hos 
eleven. Gärna att man under några gånger har samma häst för att känna att man kommer 
underfund med just den hästen.  

Många gånger känns det som att ridlektionen först kommer igång efter ca 15 min, då är det 
bara 30 min kvar av lektionen. Vår dotter rider första lektionen så det tar en stund innan 
alla är på plats. Kan man tidigarelägga utdelning av hästar, så allt hinns med att göra innan 
lektionstiden börjar? Dessutom har jag uppmärksammat att det oftast är samma elever 
som plockar fram hinder och bommar, medans vissa sitter upp direkt och därav låter de 
andra i gruppen göra "jobbet". Detsamma gäller då man efter lektionen ska plocka upp 
avföringen från hästarna i ridhuset, samma personer varje gång tar tag i det. Ridläraren 
kanske inte märker detta men sitter man på läktaren så får man en ganska bra överblick 



över allt. Ett tips är väl att man redan bestämmer vem som gör vad vid utdelning av hästar. 
Mest rättvist tycker jag. 

Kan allmänt känna att det saknas kunskap om säkerhetstänk hos oss elever, stora som 
små.  
 
Önskar att det pratades mer om det och hur man förebygger. Många gånger tänker jag att 
det är tur att vi har snälla/trygga hästar och ponnier. 

Mörkt 

Buss skulle vara bra. 

Synd att hästar och bilar ofta möter varandra de 50 metrarna mellan parkeringens utfart 
och första 90-graderskurvan. 

För många ryttare/grupp. 
 
Boxar istället för spiltor för ponnyernas välbefinnande.  
 
Bättre pedagogik på lektionerna. Dela ut ponnyerna i god tid för att kunna starta lektionen i 
rätt tid.  

Lite för långt från busstation  

Lite mörk och dålig belysning  

Det hade varit bra om även ponnyryttarna får en halv timme på sig att göra iordning 
ponnysarna och inte 15 min (oftast mindre pga försenat upprop). Detta resulterar till att 
många stress-borstar ponnysarna eller tom hoppar över detta och man får inte heller hela 
sin lektion man betalat för. 10-15 min går till spillo pga detta, som inte heller kompenseras. 

Allt för kort tid att göra iordning hästarna. Blir mycket stressigt och farligt för de elever som 
har ponnyer som kan bli farliga i spiltan. Eleverna får inte hjälp av personal utan får förlita 
sig på andra vuxna, om deras egen medföljande inte kan något om hästar. Den 
begränsade tiden gör att eleverna inte hinner bli lugna med den ponny som är sur och 
ponnyn hinner heller inte lugna sig. Eleverna lär sig heller inte att det är viktigt att göra 
iordning hästen, eftersom de har så kort tid på sig. Tanken är väl 20 min, vilket är kort, 
men sen blir det oftast 10-15 min. En stor brist i undervisningen.  

Hästhanteringen är i det stora hela bra, men alla hästar måste få komma ut varje dag. Det 
sker inte på Lördagar. Vägen är periodvis mycket trasig samt kan vara knöligt att ta sig 
fram när det är aktiviteter på Hågelby. Vi har en fantastisk anläggning, men vi behöver 
bättre stall med boxar för alla hästar. Stora ridhuset mycket bra om alla skavanker fixas. 

Lite rörigt i grupperna. 
 
Grusvägen sista biten är väldigt gropig. 

Vill se att även ponny står på box 

Nu åker jag bil men ser barnen och ungdomarna som går där ej säkert! 

För trångt i lilla ridhuset, för många i gruppen.  

Jag tycker ponnysarna borde få stå i box och vara ute i större hage. 

Vägen sista biten borde asfalteras, ljus mellan ridhus och stall dåligt, stallet slitet med 
dörrar som inte går att stänga 

Alla hästar inte lämpliga i alla grupper då vissa är lättskrämda, busiga, för tröga, för pigga 
etc. Aldeles för många ryttare på för liten yta. Särskilt ponny och i lilla ridhuset. För olika 
kunskaper  i samma grupp. Dessa båda gör att det blir mer riskfyllt och att man måste 
fokusera mer på att parera för de ryttare som inte klarar det och man tappar fokus på 
lärandet. Lektionen blir inte lika givande. 

Dåligt upplyst 



Kan ibland känna en avsaknad av utbildning (framför allt hos oss vuxna 
ridskoleelver/föräldrar till barn som rider) kring säker hästhantering och förebyggandet av 
olyckor (som tur är har vi väldigt snälla hästar/ponnier) 

Bra att gångväg finns för nästan hela sträckan, men åker bil för annars långt att gå och 
känns osäkert. 

Väldigt lång väg från bussen till stallet 

Hästhantering- inte bara jag utan många andra ryttare anser att både hästar och ponnyer 
borde slippa för gott att stå i spiltor utan varje häst och ponny bör stå i egen box. Det skulle 
bidra till friskare  välmående hästar och ponnyer, och större säkerhet för ryttare samt att en 
ryttare hyser omtanke om varje ridskolehäst. Hästarna och ponnyerna skulle också må bra 
av att vara längre ute på dagtid, två timmar per dag upplevs av många som för lite. 

Vi har haft många lärarbyten och ibland känns lektionerna som det är samma hela tiden. 
För nybörjare kan det vara fiffigt att ibland förklara stegring - varför man gör som man gör. 
Så gör vi inom gymnastiken för att sätta in elev och föräldrar i varför vi nöter visa övningar.  

För lång väg mellan ridskolan och busshållplatsen 

Vägen till stallet från busshållplatsen är väldigt mörk och därför känns det inte liks tryggt att 
gå där under vinterhalvåret året när det bli mörkt mycket fortare. 

Att ha med en ponny som nästan varje gång slänger av barn är enl mig farligt 

De som hämtar och lämnar hästar i hagar bör ha hjälm och ett kort ridspö 

Skulle gärna vara mer belysning eller att det fins en liten stall buss som åker till stallet. 

Kommunen får gärna sätta upp mer belysning 

Borde finnas en kort paus mellan lektioner, speciellt då när det är privatlektion före eller 
efter en ridskolelektion så att det hinns med att mocka i ridhuset och att det inte blir så 
många ekipage som samtidigt ska nyttja "klädhörnan" samt in/utgången. 

En stor medvetenhet om säkerhet bland personalen. Det som skulle kunna förbättras är att 
ni skulle bli mer eniga och ha samma regler. Det kan annars vara förvirrande för elever 
som rider för flera olika instruktörer. 

Dåligt upplyst väg för de som åker kommunalt till ridskolan. För de som kommer med bil är 
den bra väg.  

Jag tycker att vi ska försöka göra BRS till en Stockholms säkraste ridskola i första hand 
och i framtiden ha som mål att bli Sveriges säkraste ridskola. Vi behöver gå igenom 
säkerhästhantering med alla elever inkl uppsittning, lektioner, hur man beter sig i stallet, gå 
in till hästar. ALLA bör ha hjälm på sig när man är i stallet, barn under 15 bör även ha 
säkerhetsväst. Troligen svårt att få alla att ha hjälm men ALLA barn SKA ha det. Jag vet 
flera ridskolor som har detta som regel (gällande barn) för att få vistas i deras stall och 
med deras hästar.  

När det är mörkt är det långt och läskigt att låta min dotter gå ensam från bussen till stallet, 
men jag vet inte vad ridskolan ska göra åt det. Vi ser till att hon har sällskap, helt enkelt. 

Jag tycker inte personalen är tillräckligt tillgänglig i stallet efter lektion. Har man en 
besvärlig häst och man är osäker, så kan det bli stressigt vilket kan bli farligt. 

Det känns inte tryggt att låta dottern gå från bussen till ridskolan mörka kvällar.  

Upplever att det är för många i riskgruppen ibland. Finns inte utrymme nog för alla att 
utvecklas när det blir mycket ponnyer och lektionerna blir lätt 'hackiga'.  
Börjar bli allt för gropigt sista biten närmst ridskolan (grusväg) 

Dåligt belyst 

Trist att inte kunna sälja eller byta lektionstider längre. Teoripass borde vara utöver 
lektionstid på häst. Hästar och ponnys på ridskolan är ute så kort tid om dagen. 

Lång o mörk väg under vinterhalvåret. Annars ok 

Tycker barnen släpps in till hästarna för lättvindigt. 

suveränt med två ridhus, utebanor och möjlighet att rida ut i mindre grupper. mycket bra att 
hästarna kan gå ute så mycket i hage. bra med cafeteria. bra med clinicverksamheten och 
teorilektioner (gärna halvgrupp med speciellt fokus) 



Det är för mörkt från busshållplatsen fram till stallet, det skulle behövas gatulampor. 

Många hästar dör och blir skadade. Har det med hästhållningen eller med något annat att 
göra? 

Alldeles för stora gropar på grusvägen. 

Svårt att skriva nåt annat då vi inte har nåt att jämföra med. 

Många av hästarna mår inte bra; hältor och andra åkommor. 
 
Borde finnas möjlighet att få mer mark så att hästarna får hagutrymme. 

Jag har varit förälder åt nybörjare (ponny) och tycker iof att säkerheten är mycket god, men 
vet inte hur det hade varit om jag inte hade haft hästvana. En del ponnyer är griniga i sin 
spiltor och personalen räcker inte alltid till att hjälpa barnen. Nu har det funkat för att jag 
har kunnat hjälpa till, men kanske hade jag haft en annan bild om jag själv varit nybörjare.  
 
(att ponnyerna står i spiltor bidrar till det lägre betyget, men jag förstår att det är svårt att 
göra ngt åt i nuläget) 

Lektionsverksamheten kan man bli bättre på då det kan ta extra tid inne i stallet. Man kan 
ex börja uppropet 5-10 minuter tidigare.  

Vägen är väldigt gropig, sen så saknas de tydligare anvisning så barn lätt kan hitta själva 
utan att gå på vägarna. Men de är bra att de är upplyst numera och har en gångbana en 
bit ut till stallet. 

Bättre belysning. Samåkning med någon som passerar busshållplatsen.  

Eftersom hästarna inte är färdiga vid första lektionen så skäls det ibland tid från lektionen. 
Gruppen efter får oftast färdiga hästar och deras lektionstid påverkas inte. 

Vi har första lektionen. Ibland har hästarna inte blivit ryktade.  

Det är en lång bit mellan buss o stall och lite öde väg men bra gångväg.  

Det borde finnas igenridningstillfällen eller att man får byta ridlektion med varandra. Den 
möjligheten finns på de flesta ridskolor. Det är ändå så att man har betalat för lektionerna 
och ibland har giltigt skäl att avstå (sjukdom eller resa). Dessutom är det dumt att det 
saknas många elever vissa gånger.  

Väldigt mörk och otrygg väg att gå på under vinterhalvåret och senare tider, känns riskfyllt 
då jag vet att bilar har följt efter ungdomar.  

Saknar belysning 

lysen och trottoar efterfrågas.  

Många ryttare på lektionerna i lilla ridhuset vilket ibland gör att man hamnar väldigt nära. 
Skulle behöva tränas på mer "säkerhet" i ridningen 

 

  



 

Skriv gärna mer om vad du tycker: 

Alla tar inte sin cafetid på allvar, utan att det får konsekvenser. Alla har inte Facebook. 

Vissa personer som rider i min dotters grupp ställer aldrig upp på cafeteriatider, vilket 
medför att det då saknas "personal" på dessa cafeteriatider. Ni kanske borde ta en liten 
"straffavgift" för dessa som aldrig står i cafeterian, listor finns med namn på de som jobbat.  

Vi har jättefina ridvägar och utomhusbanor synd att vi inte kan utnyttja det mer, framför allt 
för hästarnas skull. 

Cafébemanning är nog bra som idé. Vår erfarenhet är tyvärr att inte alla övriga dyker upp. 
Vissa har förvisso försökt hitta ersättare utan att lyckas, men åter andra har bara uteblivit 
utan att meddela sig. Har funkat okej då det inte har varit så hög belastning vid våra tider, 
men här finns det utrymme för förbättring. 

Kom gärna med info om terminstider tidigare.  
 



Anläggningen är helt ok men hästarna behöver bättre vinterhagar! Både större och med 
bättre underlag, helst hade jag sett att de fick fri tillgång till grovfoder ute från storbal så att 
de hade kunnat vara ute längre. Detta förutsätter även tillgång till thermobars med vatten 
året runt. Tyvärr är det hästhållningen som är det enda minuset med ridskolan enligt mig. 

Det är inte alls bra när det kommer upp nybörjare i en P2 grupp. Ingen utveckling för de 
duktigaste alls.  

Hemsidan uppdateras för sällan. 

Vore kul att få rida ut på ridvägarna ibland. 
 
En uteridningsgrupp vore kul. 
 
Kanske en hoppgrupp för oss "vanliga" 

Fler säkra hjälmar skulle vara bra. 

Önskvärt att kunna betala för att slippa stå i caféet. Vissa idrotter har ungdomar som vill 
tjäna en slant istället. Ca 500kr.  

Saknar info om när ridlektioner är planerade att vara inställda (lov röda dagar etc när man 
är osäker om det är ridlektion). 
 
Saknar info om vart man ska meddela sin egen frånvaro vid tex sjukdom. Vet att det tyvärr 
inte går att rida igen, men för er planering skulle man ändå kunna meddela. 

Det börjar bli lite många FB grupper, men annars mkt bra 

Dålig information om hur cafeteria ska skötas och hygienen där. Dålig info om vem man 
ska höra av sig till om man inte kan komma osv.  

Har inget emot att bemanna cafeterian men ett förslag är att anställa någon som sköter 
cafeterian (med inköp, försäljning och allt annat det innebär) som sitt egna företag. Då kan 
den vara öppen längre och fler dagar. 

För gleggigt på planen mellan lilla ridhuset och stallet samt uppgången från hagarna till 
stallet.  

Texter på Facebooksidan börjar ibland med - Jag behöver hjälp med.......  
 
Vem är jag? 

Rider på ridskolan för ej har tid med egen häst bl.a. så skulle hellre betala mer för att 
slippa cafeterian. Skulle vara kul att någon annan tränare ute från typ gästspelar någon 
gång under terminen en vecka på dem vanliga lektionerna. 

kunna köpa hjälp till cafeterian. Kanske ungdomar som vill extraknäcka? Fler kurser o 
tävlingar riktade till vuxna nyb-h2. 

Vore roligt om det fanns möjlighet för nivåindelade uteritter på helger för medlemmar. 
Kanske skulle även ponnyerna/hästarna tycka det var kul. 
 
Mer info om tider på hemsidan/facebook när det är tävlingar på anläggningen skulle 
uppskattas. 

Ridbanor utomhus är inte så bra, speciellt den vid stallet är hopplös att rida på. Bättre 
information till nya i stallet. Borde vara krav att man ska skriva på ridabonnemang innan 
man börjar. Bättre information från ridlärarna när man börjar, t ex café kommer ofta som en 
överraskning för nya.  

Önskar fler vuxen kurser utöver ordinarie särskilt på lov och helg. Skötare bör premieras 
mer kanske egen dag med sin häst, privatlektion etc. De sliter men får inte mycket som 
tack. Info på hemsida o Facebook inte alltid synkad uppdaterad. 

Hemsidan är sällan lika uppdaterad som Facebook  

Det är inte så prisvärt om man är borta många gånger under en termin:( 

Vi har jättefina uteslingor och paddock, så synd att vi ridskoleelever inte får/kan nyttjar det 
mer, dels för hästarnas skull. (Att få klättra, byta underlag mm, vilket jag tror skulle öka 
hållbarheten)  



 
Tycker själv det är väldigt roligt att rida ut med uppsutten ridlärare! 

Alla har inte Facebook. När man börjar borde man få ett informationsmail där viktig 
information står. Och att cafeterian är obligatorisk. En del verkar tro att det är frivilligt.  

Svårt att hitta på hemsidan. Ridhusschemat finns i flera versioner på olika sidor.  

Mycket bra ridvägar. Som orutinerad förälder kan jag tycka att information saknas t ex inför 
tävlingar, känns som om det förutsätts att alla har mycket kunskap om hästar och tävlingar 
och att information därför uteblir. Har fått svar då jag har frågat så det har fungerat väl. 

Skulle gärna se fler korta helgkurser. Kul med sommar och jullovsläger. 
 
Skulle gärna vilja ha fler interna tävlingar för seniorer, alla tävlingar för endast interna 
ryttare sker idag på vardagar på barnens lov, skulle vilja ha tävlingarna på helger så även 
vi vuxna kan vara med. 
 
Känns som de flesta grupper jag sett gör samma övningar och har likadana lektioner, 
oavsett vilken nivå det står att gruppen har. Känns lite oklart vad som skiljer gruppernas 
nivå åt och vad man ska göra för att avancera och få byta grupp. Hur går man tex från en 
H3/H4 till en H4/H5, blir man utvald?/Söker? Vad skiljer grupperna åt, det är samma hästar 
och övningar. 
 
Ridskolan är bra på att skicka ut bra, givande, rolig och informativ information på facebook 
och hemsidan. Vissa gånger har information dock Endast kommit ut på facebook och det 
är inte bra, då når man inte alla och alla kanske inte hinner se. Sätt alltid upp all info i 
stallet också och om ni har viktig information får ni gärna göra som nu och skicka ut på 
mail. 

Det är såklart dyrt men vad jag förstår så är det så det är med hästar. Vad gäller kurser så 
har jag gett upp gällande vuxenkurs. Det kunde vara fler kurser men jag har respekt för att 
det är hårt tryck. 
 
Det är synd att nybörjarna får fredagkvällar precis innan hästarna ska få mat. Då är de 
hungriga, otåliga och trötta. Det är inte en bra kombo med nybörjare och osäkra föräldrar. 

Svårt med cafetiden. Många dyker inte upp. Vore toppen om det fanns någon som man 
kan betala för att tapassen. 

Svårt hitta info på hemsidan, otydlig 

Saknar dressyrläger/kurser på hög nivå som inte är kandarkurser. 

Har sökt flera gånger på hemsidan om och när det ev skulle kunna vara inställt eller 
kontaktuppgifter. Vid lov och liknande skulle det vara bra att veta att det är "öppet" som 
vanligt. Tycker faktura hanteringen är dålig. Får oftast en påminnelse på en faktura som 
jag inte fått. Här finns det helt klart förbättringar att göra. Annars är det bra. :) 

Cafeteriatjänsten innebär också att alla får mer kontakt med varandra 

Jag skulle önska möjlighet till drop-in, där vi ridande föräldrar med pressad vardag ändå 
kan kila in ett pass här och där... och uteritter med samma system! Tänker på ponnyryttare 
och uteritter också - kanske skulle det locka flera sorters ryttare? 

Cafeterian: Tycker att det är ett bra koncept. Dock blir det lite knepigt när folk inte dyker 
upp. Och ibland kan även förståelsen för att det är ideelt och lite brokigt vara låg hos en 
del av kunderna.  

Tycker att vi missar information. Hade varit kul med ett månadsbrev! :) 

Lite tidiga tider på några ponnygrupper men dom är bra men när man börjar i högre 
klasser blir det lote svårt så man kanske får byta 

Rörig och svårt att hitta på 

Önskar mer utbud för elever som vill utvecklas vidare. 



Personligen gillar jag inte att man ska behöva stå i cafeterian trots att det är ideel förening. 
Det borde finnas något system där man kan kontakta ungdomar och i stället erbjuda dom 
mot en ersättning att stå i cafeterian. 

Efterfrågar mer hoppning för de som vill hoppa men inte tävla. Det finns hoppfria lektioner. 
Varför inte någon lektion som har tex dressyr markarbete hoppning - dressyr markarbete 
hoppning.... 

Information och kommunikation kan bli mycket bättre. 

Saknar tydlig information om till exempel krav på att göra funkisstil när man går 
specialgrupper, att man ska stå i cafeterian enligt ett schema och hur tävlingarna på loven( 
påsklovshoppet, juldressyren mfl) går till. Allt sådant har jag fått veta genom andra 
föräldrar.  

Dottern hinner bara rida ca 30 minuter efter att alla sadlat färdigt. 

.Skulle gärna har fler hoppfria grupper att välja på. per lektion är priserna mycket bra, men 
ofta skulle jag vilja ha en längre lektion - jag hinner ju bara komma igång så är det dags att 
sluta. Speciellt när föregående lektioner drar ut på tiden, eller vi ska plocka fram/bort 
material - då är det inte många minuter kvar ibland. Specialgrupperna betalar idag mindre 
per "instruktörsminut" - det borde vara tvärtom. Jag tycker absolut det skulle vara värt 
prisvärt i specialerna även om priset ökade. Kanske en liten dressyrspecial  (el bara 
mindre hoppfri grupp?) i lilla ridhuset. fler tillfällen med kvalitet utöver kvantitet - om ni 
förstår 

Lite för stora grupper. Känns inte som att ridläraren hinner mer att titta på alla. Och ge 
feedback! 

Varför inte anställa ungdomar som vill tjäna extrapengar till att bemanna fiket ? 

Jag blev mycket besviken på ett sommarridläger där vi deltagare förväntades utföra 
stallpersonalens arbete. Det gavs ingen info om det vid bokning. 
 
Ogillar att ni tog bort möjligheten till igenridning/byta bort/sälja sin ridlektion. 
 
Cafétiderna är knepiga för mig eftersom jag har lång resväg och oftast har fullt upp med 
annat på helgerna.  
 
Slutligen tycker jag det är svårt att hitta information på hemsidan.  
 
Med allt detta sagt, trivs jag mycket bra. Det är en jättefin ridskola med mestadels trevliga 
hästar och min ridlärare Birgitta är helt suverän! 

Terminsinformationen med startdatum mm uppdateras ej 

Hemsidan är svår att navigera sig på. Krånglig och svår att hitta info på. 

Ibland får man leta ihjäl sig på hemsidan... 

Anser det vara fel argument att priser behöver höjas om inte grupperna bemannar  
cafeterian. Varför ska ridskolan bekosta något som till stor del nyttjas av privatryttare och 
tävlande. Anser inte att en ridskola måste bedriva och bekosta tävlingar för att vara en 
ridskola. 

Fler grupper där det inte ingår hoppning (enbart dressyr). 
 
Många kommer undan med att inte ta sitt ansvar för att bemanna cafeterian. 

Jag som förälder lider av stressrelaterade problem o klarar inte riktigt påslaget som blir i 
cafeterian dottern älskar o stå där men är bara 10 år o behöver en del hjälp 

Saknar knatteridning, informationen om skyddsvästarna är sämre många som är inne hos 
hästarna utan både hjälm och väst bland dem mindre barnen. Informationen om clinic 
borde ha varit bättre och den kändes inte så riktad för nybörjare och mindre barn. Tiden 
var förlagt sent på vardagar.  

Svårt att hitta det man söker. 

Ang ridlägrerna så var det dåligt med utbud för nivå 1 & 2 



Gärna mer ridläger om det går. 

Anläggningen skulle kunna vara mycket bra men börjar bli gammal och sliten  

Hemsidan hade önskvärt att den var uppdaterad information så som en bättre översikt på 
dagens olika händelser.  

Vore bra med lite intro till cafeterian då man är helt lost sin första gång och att man får 
information om varför cafeterian finns. 

Önskar det finns 1 h pass för ponny J3-4. 

Informationen är inte särskilt bra. Önskar mer information, gärna även sådan information 
som säts upp på anslagstavlorna i stallet. Det är inte alla målsmän som har möjlighet att 
gå in stallet, pga en eller annan orsak (tex allergi), och missar då denna information. 

När jag började på Brs så fick jag ingen info om cafe verksamheten det skulle man kolla 
upp själv .Sen är det svårt för mig som tex jobbar inom vården då jag även jobbar helger 
att kunna stå i cafeterian.Inte så lätt att byta heller.Jag hade gärna haft något annat 
alternativ tex att betala för att slippa stå eller att man bakar tex o lämnar. 

Att ridskolegrupperna ska bemanna cafeterian är bra men det är bra om alla kommer. 
Kommer man inte borde man få en ”böter” för att man inte var där då det ofta händer att 
man står ensam eller med en till vilket är lite vid vissa tider 

 

  



 

  



 

 

Skriv gärna mer om vad du tycker: 

Nej,Ingen info 

Försökt, men för bara tillbaka för en skadad hjälm om man uppsökt vårdinrättning. Verkar 
dumt eftersom hjälmen ska bytas vid slag mot huvudet.  

Jag som mamma blev sparkad utav en ponny i spiltan. Det fans inget i stallet att kyla eller 
linda med! Otroligt dåligt 

Men det var ingen som visste nåt om det i personalen, ingen kunde hjälpa mig så jag 
visste vad jag behövde göra. 

Samma kommentar som under punk4, bättre information från ridlärarna då man är ny. 
Kanske någon form av introduktionspaket skulle vara bra. 

fick via en annan ryttare info om försäkring annars hade jag nog inte vetat om att jag kunde 
få tillbaka pengar då jag inte kunde rida resten av terminen.  

Jag har inte tagit del (missat) av någon mer information angående försäkringen mer än att 
som ridande måste du vara medlem och försäkrad via föreningen. 

Hade ingen aning? 

Visste inte att det fanns en olycksfallsförsäkring 

Tror nej 

Finns det möjlighet att sätta upp information väl synlig om olycksfallsförsäkringen vid 
kontoret? 

Svårt att få kontakt/svar ang. Försäkringen 

Har haft en incident med mitt barn där vi lyckligtvis inte behövde nyttja försäkringen, men 
när jag ställde frågor om den (på uppmaning av mitt eget/barnets försäkringsbolag) fick jag 
nästan inga svar. Så i skarpt läge tycker jag inte att det varit toppen.  



Men min dotter har. 

Det låter bra. 

Jag försökte och fick söka mig fram till vem jag skulle vända mig till, jag  motstridiga 
uppgifter från försäkringsbolaget och BRS.  

 

  



 

Skriv gärna mer om vad du tycker: 

Vissa som arbetar är väldigt dåliga på att säga hej då man kommer. Det tycker jag är en 
självklarhet att man gör. Har varit med om att min dotter fått en snorkigt svar av personal 
då hon ställde en fråga, och då blir man lite förvånad... 

Ibland kan det vara lite otydligt vem som jobbar och vem man kan vända sig till. 
 
Hälsa, säg hej, önskas mer av den varan! 

Kan vara svårt att veta hur mkt det förväntas att man som förälder ska kunna bidra i stallet 
(har ett barn i nybörjargrupp och jag är inte själv van med hästar) z 

Infon på hemsidan borde vara tydligare. 

Ha förståelse för när barn och målsmän har respekt för ilskna ponnyer.  

Jag tror att det kan behövas lite fadderverksamhet. Kanske per grupp eller om det finns 
möjlighet per elev.  

Fick för lite info när jag började, alla förusatta att alla visste. Föräldrarinfo kanske finns idag 
men inte då. 

Jag tycker att det finns skismer mellan endel BRSare framförallt det yngre. Det finns även 
vissa som tycker dem är mycket bättre än dem andra. Och bemöter andra BRSare på ett 
felaktigt sätt.. Även hästarna och ponnysarna blir fel behandlade av personer som i själva 
verket är väldigt rädda för dem, tror jag. Men vill visa utåt att dem klarar av att hantera 
"dem stökiga ponnysrana". Bla så rycks det i grimskaft när ponnyn dem håller i bara rör 
huvudet åt ett håll. 

Det är stressigt och ganska snorkigt bemötande på ridskolan. Alla blir rädda för att göra fel. 
Ibland hårda ord under lektion. Dock bra undervisning och bemötande om någon ex trillar 
av. Bra övningar. Borde vars tydligare instruktioner om vad eleven ska göra när den gör 
fel, så att det ska gå bättre.  
 
Det skriks i stallet av ridlärare vilket flera elever reagerat på eftersom de lärt sig att man 
inte får skrika i stallet.  



Finns en attityd som är svår att beskriva.  

kan vara bra att fråga först innan man får en otrevlig ton, personen kanske försökt el ej 
förstod, dem flesta som rider kommer bara en gång i veckan så vi är inte lika hemma som 
dem som är där mer. 

Vissa har en nonchalant stil och förväntar sig att man ska kunna allt. Samtidigt är många 
positiva och glada. Svårt att få svar och respons vid mejl får ligga på och de som hörs 
högst får förtur. 

Har varit på andra ridskolor och på BRS tycker jag att stämningen i stallet är mycket god. 
Man får röra sig fritt och hälsa på hästarna utan att någon misstycker. 

Attityden och personliga engagemanget kan bli mycket bättre. Det känns ibland som att vi 
ska vara tacksamma för att vi får vara där. Fast det är vi som betalar! Mycket tas förgivet 
att man vet och kan i stället för att välkomna och förklara. 

Jag tycker det är för lite tid att göra I ordning hasten. Men hinner inte borsta och krafsa 
hovarna. Stressar bara på med sadel och trans.  

Kan uppleva en otydlighet med vilka som jobbar/är personal emellanåt. 
 
Tänker ibland på det jag som vuxen ser, hur det ter sig i mitt barn ögon, hur en del enkla 
handlingar, bla som att titta upp säga Hej! (bekräfta barnen)väldigt olika förekommande 
bland personalen, att handskas med hästarna på ett föredömligt sätt som de mindre kan ta 
med sig och stärka deras samvaro med hästarna. (Jag reagerat på mindre händelser som 
små saker som rättande av hästen med viftande el slående hand mot huvudet, att bryskt 
slå på hästen när det inte är befogat, jag önskar att man som ridskola vill vara en starkare 
förebild även i hästhanteringen) 

De flesta är trevliga och hjälpsamma, men inte alla. 

Vissa som jobbar på ridskolan kan ha en sarkastisk attityd ibland som inte är så hjälpsam 
när man vill fråga någonting och som ibland kan skrämma bort de små barnen, men i de 
flesta fall blir man väl bemött. 
 
Skulle gärna se att när man anmäler sig till någonting via mail, eller söker till 
specialgrupperna via mail alltid får en bekräftelse på att ens ansökan har tagits emot, samt 
får information om man blir uttagn eller inte till gruppen. Om man inte blir antagn, eller blir 
flyttad från en befintlig grupp vore det snällt om man kan få feedback om varför så man vet 
vad man kan förbättra eller vad som krävs för att man ska kunna söka igen. 

Jag trivs väldigt bra på ridskolan och har fått många nya vänner i alla åldrar, och ser fram 
emot att fortsätta. Jätte duktiga och trevliga ridlärare och personal. Min oro är om ponnyer 
och att de står i spiltor vilket jag ser gärna att man avvecklar helt och hållet.  

Min dotter har i vid några tillfällen varit rädd för hästaran av olika anledningar, då har den 
pedagogiska oförmågan varit tydlig. Vid en incident i stallet då min dotter blev omskakad 
och grät , sökte jag en personal för hjälp och fick då  höra av denne att jag skulle "lugna 
ner mig och inte vara så hysterisk"  

Ett par stycken borde verkligen utveckla sitt ledarskap och respekten mot ridskoleeleverna. 
Och sen finns det andra som är fantastiska.  
Ett problem som jag upplever lite överlag är en känsla av att man som ridskoleelev bara är 
ett "nödvändigt ont" mellan lärarens stallsysslor, den egna hästen och att stå och prata 
med sina ridkollegor. Om man till exempel kommer med en fråga när läraren står och 
pratar med en ryttare av högre kaliber, känns det nästan som att man stör. 
Dock ska sägas att BRUS gör ett helt fantastiskt jobb. Vilka förebilder! Några av de vuxna 
lärarna skulle ta lärdom av dessa fina ungdomar.  

Jätte roligt:)(: 

Allmänt hyfs, hälsa på alla! 

Trevlig och tillmötesgående personal både bland ridlärare och stallpersonal. 

Jag tycker att BRUS gör ett fantastiskt jobb med våra unga ryttare. 



Jag upplever att ridskolan lyssnar på mig som målsman.  

Ofta stressigt. Ont om tid vid ponnyval o att göra iordning ponny för lektion. Ofta startar 
lektionen 10  min EFTER när den skulle börjat. Ett svinn på många ridtimmar/år. För att 
öka säkerheten o slippa stress mellan lektioner ha 10 min mellan varje lektion då ponnyer 
tas in o ut. Ha ngn på kontoret viss tid el som svarar om man vill anmäla/fråga om aktivitet. 
Välja häst minst 20 min innan lektionen som startar kl 16 = inga ponnyer klara. Informera 
föräldrar att de måste stanna o hjälpa barnet men ha också stallvärdar som kan hjälpa till. 
Ge stallvärdar nån rolig aktivitet/termin. Bra med intro för föräldrar så utrustning sätts på 
rätt o säkerhet behålls. Mer lektioner utomhus roligt för både ponnyer o ryttare - främst från 
P1 och uppåt. Hygienbrister i samband med föräldrar som sköter cafeteria. För mkt olika 
rätter även svåra rätter stressigt inte kul... ta in personal istället ff vid tävlingar. Möjlighet att 
köpa enklare fika/kaffe/snack  på vardagkv, betalning eget ansvar.  
 
Satsa på ungdomar fritidsgård = framtiden! Se dem o peppa dem ge dem ngt i utbyte!  
 
Måste finnas mer tid att få prata m ridlärare för både målsman o barnen... igenridning max 
2 missade lektioner/termin. I samband m jullovet (1a veckan på sommarlovet)  inga 
lektioner men personal på plats. Grp efter kunskap.  

Inte alla som hälsar när man möts. 

Ett hej kostar inget- eller ett leende från personalen 

Upodatera gärna med tydliga kontaktuppgifter till ansvariga personer samt vilja 
ansvarsområden de har. Ibland behöver man kunna ta kontakt eller så behöver ens barn 
kunna placera in den vuxna/ansvariga. Det kunde underlätta kommunikationen och vara 
trygghetsskapande. 

Det finns EN trevlig person i stallet. Resten är irriterade, trötta på livet och subtilt otrevliga, 
lägger syrliga kommentarer. En flicka som rider har börjat gråta flera gånger efter 
lektionerna. Nästan mobbningstendens. Om det fanns något annat stall i nätheten så 
skulle jag byta. 

När jag är där är stämningen på topp, inte beroende på mig ;) utan på den goda 
stämningen våra grupper emellan. Men jag vet att andra har utryckt lite snobbigare 
inställning på andra lektionstider men i den grupp jag rider är allt tiptop. Jag har börjat se 
mina ridkompisar som mina kompisar och vi ses även utanför stallet. 

Stämningen är inte ovänlig men inte heller inbjudande. Jag tror att vi alla måste jobba på 
att få alla att känna sig välkomna på ridskolan. Det blir lätt grupperingar/positioner som kan 
vara svåra att bli accepterad i. Jag försöker alltid hälsa eller le mot t.ex nya barn/föräldrar 
och hjälpa till om de behöver. Nya ridkursare försöker jag alltid småprata lite med så att de 
känner sig välkomna och vågar fråga om de undrar något. Om min tilldelade häst går 
lektion brukar jag hjälpa andra så det inte blir så stressigt för dem. Små enkla saker som vi 
alla kan göra för att stämningen ska bli riktigt bra. 

Som jag tidigare skrev, ibland stressad personal, och man undrar ibland hur sammarbetet 
funkar mellan personalen. 

Känns som det är spänt mellan privathästägare och ridskoleverksamheten. 
 
Fler uppställningsplatser: Olustigt när privat hästägare tjafsar med hovslagare m flera. 

Återigen, de allra flesta anställda är oerhört professionella och schyssta. Se annars 
tidigare punkt om utbildningsnivå på instruktörer.  
 
Sedan kan det också dyka upp någon yngre förmåga (skötare) som kanske inte är särskilt 
trevlig, men det är ju svårt att kontrollera.  

Dottern gillar att vara i stallet och hjälpa till på helgerna, de e de bästa hon vet.  

Men jag har jobbat mig till och försökt skapa relationer till alla som verkar på ridskolan för 
att bygga nätverk åt mina barn så att de ska vara roligare att komma dit och inte behöva 
känna sig ensamma. 



Man käner sig ibland som att man är mest i vägen som ridskoleryttare. De som jobbar 
verkar ointresserade. Man får ingen hjälp som förälder, känner sig "övergiven". 

Trevligt men man märker av att det finns grupperingar. 

Hade ju varit trevligt om personalen kunde säga hej. 

Jag upplever att det är svårt att få kontakt med ridlärarna för att prata och ställa frågor.  

När man är ny mitt i terminen är det MYCKET DÅLIGT bemötande av den nya eleven. Man 
får ingen varken presentation eller kortare visning av hur det går till på den ridskolan. Det 
är heller ingen som visar hur skyddvästarna ska sitta. Så många barn rider med alldeles 
för stor väst. 

Alla är inte lika villiga att säga hej när man hälsar. 

 

  



 

 



Skriv gärna mer om vad du tycker: 

Jag märker ingen större skillnad. Däremot tycker jag att det under all kritik att ta bort all 
möjlighet till igenridning. Vi betalar mycket pengar för att rida och om man då blir sjuk t.ex. 
så kan det vara många ridtillfällen som faller bort och därmed också mycket pengar som 
har betalats i "onödan". Sedan behöver inte igenridningen se ut som den har gjort, men det 
behöver finnas någon form av möjlighet att ta igen det som försvinner. Det skulle t.ex. 
kunna finnas 1-2 igenridningslektioner på söndagar eller under julen/påsken/sommaren. 
På något sätt behöver det ordnas i alla fall.  

Jag har full förståelse för att det blev en ohållbar situation när alla köpte/sålde hej vilt,men, 
det är tråkigt att man inte ville ha en kommunikation om det hela och kanske styra upp det 
som inte funkade. Det som nu skedde över våra huvuden gjorde att många som ridit sedan 
låångt tillbaka, slutade pga att det blev för dyrt när man inte ens fick ha en förutbestämd 
ersättare. Personalen är inte ens på samma nivå, så det blir godtyckligt när vissa får ha 
ersättare eller byta/dela. 

Bör kunna dela två på ett rid abonnemang utan specialskäl. 
 
Inför igen ridnings tillfällen eller ta bort några teoripass. 

Så otroligt synd att vi inte an ha ett fungerande igenridningsystem genom ridskolan (alltså 
inte sälja lektioner till varandra), där i första hand hästarnas mående styr och i andra hand 
att rätt gruppnivå ska hållas. Upplevde aldrig själv dessa störningar, kanske för att jag 
köpte/sålde bara ett fåtal lektioner och alltid var tydlig i god tid med vem jag ersatte el 
ersatte mig för att underlätta hästplaneringen. 

Det här är det andra stora minuset med ridskolan, det är väldigt surt att inte kunna få rida 
igen eller byta tid, det svider i plånboken. Jag vet minst en person som har slutat rida pga 
dessa regler. Likaså så upplever jag att det många gånger är så att personer ropas upp 
men de är inte där och de har inte avbokat. Jag kan förstå det, för ur vår synvinkel har det 
ju ingen betydelse om vi avbokar eller ej. Så detta borde vara negativt ur 
planeringssynpunkt, vissa hästar kanske får gå för lite en dag pga detta. 

I de grupper jag rider upplevde jag ingen oro tidigare så det är ingen skillnad. Att ridlärarna 
skulle haft svårt att hålla en linje tidigare är inte heller något jag märkt någon skillnad på. 
Problemet med fördelningen av hästar slipper man om man t ex måste meddela ridlärarna 
en dag innan. Sen blir det alltid ett problem när någon inte avbokar. Nivåerna på 
ridgrupperna är ojämn redan utan byten. 
 
Jag önskar att man kan få byta/köpa om man meddelar (senast en dag?) innan. 

Tycker inte att ridlärarna anpassar sig, snarare känns det som att hästkvaliten inte riktigt är 
tillräckligt bra och det här är ett sätt att spara hästarna. T.ex skulle det vara tillåtet att byta 
med en ryttare på likvärdig nivå, vilket också nekats. Inte heller gick det att byta om man 
anmälde innan att man skulle vara borta och vem som skulle rida istället. Man får inte 
heller chansen att rida igen sin egen frånvaro. Skapar mer irritation än att det är positivt. 
Det var dessutom extremt dålig kommunikation och dålig framförhållning när detta 
infördes.  

Jag tycker det ska vara möjligt att rida igen missad lektion.  

I min grupp var det aldrig några problem med de tillfälliga ryttarna. 

Tyvärr  måste ryttare sluta pga att det inte finns möjlighet att rida varje lektion.  Pga resor 
sjukdom eller andra åtaganden... 

Några tider/termin för att kunna rida igen vore ändå önskvärt. Tex uteritt. Att alla i gruppen 
rider igen. (Ren igenridningsgrupp). Iallafall chans då att få igen pengarna om man vill!  

Har börjat efter förändringen. Erfarenhet från andra ridskolor är att det funkade bra med 
igenridning. 

Borde finnas omridningstillfällen en gång per termin. 



Jag tycker att man ska få ha möjlighet till en ersättare. T ex så har man en bestämd 
ersättare och då måste det medelas i god tid så instruktören vet och kan planera 

Borde ha möjlighet till godkända reserver som man kunde byta lektionstid med 

Hästarna mår sannolikt bättre! 

Är det okej att privathästar rids lektionsgrupper, säkerhet? 

märkte inte av det alls innan, dem som red igen red ju samma nivå som oss, så gick bra. 

Om man kan rida igen i mån av plats på samma nivå man själv är på eller specifika 
uppsamlingstider tycker jag att det är önskvärt. Det är en "dyr" sport och vi blir alla sjuka 
eller får förhiner ibland och att byta kan ibland oxå utveckla både grupp och ryttare. 

Ett förslag till igenridning vore kanske att exempelvis på söndagar när det är färre grupper 
att man då några gånger/termin kan ha igenridningstillfällen. För det känns väldigt tråkigt 
att man förlorar pengar om man exempelvis är sjuk och inte kan delta vid något 
lektionstillfälle. 

Vill kunna rida igen eller överlåta plats tillfälligt. Annars bortkastade pengar. Ridlärarna kan 
godkänna vem som får och om det passar. 

Svårt att bedöma då det inte skett så många gånger i dotterns ridgrupp. 

Jag tycker inte att det har blivit så stor förändring i grupperna efter att man tagit bort 
möjligheten att rida igen. Dock så håller jag med om att hästarna nu inte behöver gå lika 
mycket som tidigare och i och med det är hästläget bättre. Man har alltså tidigare byggt 
antalet i grupperna på att någon alltid ska vara borta för att hästarna inte ska behöva gå så 
mycket. Jag tolkar det som att man har för många i ridgrupperna i förhållande till antal 
hästar. Nu har man ju löst detta genom att ta bort möjligheten till igenridning. 

Tar gärna tillbaka att man kan lämna över till annan när man inte kan själv kan! Men det 
måste vara någon som redan rider på Brs och godkänt av ridläraren att det är passande 
nivå. 

Jag har aldrig upplevt någon oro för att någon rider igen i min grupp. Jag kan naturligtvis 
inte svara för om det är lättare för instruktörerna, men jag har svårt att tro det. Om man 
bara får rida igen på sin egen nivå så borde det inte vara några problem. 

Det som är väldigt negativt är om man är sjuk, måste jobba o är borta ofta kan en termin bli 
helt misslyckad med väldigt lite ridning. Det känns väldigt surt man tappar kontinuiteten  
och inte prisvärt.  
 
jag förstår att det känns bra för många  att hålla ihop grupperna, men att erbjuda någon 
form av igenridning skulle vara värt mycket för mig iallafall om  man är tvungen att vara 
borta mycket vissa perioder.  
 
en möjlighet är att erbjuda några specifika igenridningstillfällen per termin då det enbart är 
igenridning ? 

Jag har inte upplevt något av detta i större utsträckning, då jag alltid vart tydlig vilken 
ersättare som kommer till min ridlärare (och även när jag ersatt någon) i god tid. 
Gruppnivåerna (utom H5/P5) ser jag som väldigt blandade i grunden på kunskapsnivå så 
det skulle störa har inte jag inte ens tänkt på. 
 
Så tråkigt att vi inte kan ha ett fungerande igenridningssystem baserat på 
gruppnivå/kunskapsnivå och status på hästarna och då med, såklart, styrning från 
instruktörerna om vad som är ok och inte. 
 
Men jag accepterar och förstår att man tar bort en sådan möjlighet när den missbrukas. 

Tycker inte att det fanns ett problem innan. Kvalitén på lektionerna ökade märkbart när 
gruppen hade vikarie under några lektioner. Både individuella ryttare och gruppen som 
helhet utvecklades mycket under de lektionerna och det var mer ordning och reda. 



Ridlärarens driv och struktur inverkar mer än system med igenridning. Återinför gärna 
möjligheten till igenridning, tack.  

Jag tycker att man borde få byta bort sin lektion om man inte kan komma, men inte att man 
kan byta bort till vem som helst. Byte borde kunna ske med någon som rider i motsvarande 
gruppnivå som en själv (eller högre), som väger ungefär lika mycket som en själv och som 
brukar rida samma typer av hästar. Kanske kan man ha en-tre utvalda personer man kan 
byta med som ridskolan har godkänt. Ett annat alternativ vore att ha ”igenridningstider” i 
slutet av varje termin/under loven när man kan ha lektioner, eller få låna en häst och rida 
själv unde en timme, för att ta igen åtminstonde en lektion av de man missat under 
terminen. 

Att möjligheten att rida igen togs bort inte alls bra. Om BRS hävdar att ridlektionsproset är 
lågt blir det tvärt om  om flera lektioner går upp i rök. Fördelningen av hästar ÖT ju oxå 
nys, eftersom man inte tar hänsyn t. att flera ryttare i samna grp väger 90 kg. Vilket nedför 
att viktmässigt lättare ryttare får holla tillgodo med yngre mindre skolade hästar alltför 
många ridpass  

Mycket nöjd! Toppen att ibland är färre och får mer tid med lärare! Det överväger att man 
missar en tid. Fortsätt med det tack! 

Ibland glömmer folk anmäla att de inte kommer och då kan det bli lite svårt med hästarna 
samt att alla ligger inte på samma nivå i grupperna, det är rätt så stor skillnad i vissa 
grupper till och med 

Tycker inte det var ett problem med oro förut heller. Jag har varit på tjänsteresa mycket 
denna termin och missat massor så synd att inte kunna sälja dessa lektioner 

Har en i min ridgrupp som har en ersättare, märkligt att vissa får och andra inte får ha det. 
Har man en regel ska det vara konsekvent och inte beroende på om man ridit där en 
termin eller 40 år... 

Det var upp till den som ev sålde sin plats att se till att den som köpte var likvärdi ryttare. 
 
Det gav oss ryttare chans att prova olika instruktörer och grupper alltså ökad stimulans. 

Detta är frågor som jag tror påverkar personalens arbete mest, själv skulle jag gärna 
hoppa in om någon blev sjuk men kan inte skriva upp mig på en hel termin.  

Vill kunna byta 

I just mina grupper var det inte så mkt byten. 
 
För egen del ser jag inga problem med abonnemanget, jag sålde inte men köpte gärna 

Tycker inte att det var oro eller sämre tidigare än nu. Men kanske fler som inte avbokar sin 
lektion nu för att det inte går att rida igen den. 

Galet att ta bort möjligheten till byte. Om ni ridlärare tycker att det sabbar en hel lektion för 
att det kommer en ersättare, sätt då istället regler för hur det får gå till vid byte. Var lite 
kundvänliga - vi är era kunder! 

Jag ser ingen skillnad. 

Varför kan man inte ordna igenridningar ett par gånger per termin? Tror att det skulle lösa 
mycket irritation bland ryttarna och att det blir mindre klagomål. Om man nu vill spara på 
hästarna kanske man kan strunta i tävlingarna som endast är för några få utvalda och i 
stället ha igenridningar alt kurstillfällen på några söndagar. 

Skulle det inte vara möjligt att en elev kan välja en specifik utvald person som godkänns av 
ridlärare som man kan "dela" lektion med som kan rida när man har förhinder?  Denna 
person ska kunna rida likvärdiga hästar / ponnyer samt rida på samma nivå. Får en elev 
förhinder ska detta meddelas i god tid till ridläraren som då vet att "ersättaren" rider istället. 
På detta sätt kan det inte bli oro i gruppen då det inte är "random" vem som rider istället 
och ridläraren har själv varit med och godkänt ersättaren som är samma person varje gång 
eleven har fått förhinder och på så sätt inte behöver ändra i sin planering. Slitaget på 
hästarna blir inte heller större än om ordinarie elev skulle rida.  

Vid terminsstart tas nya in som oftast inte har rätt kunskap = drar ned hela gruppen... 
måste vara mkt mer noga med vinprovning av nya elever i befintliga grupper.  



Det ändå väldigt stor skillnad i grupperna på ponnylektionerna så egentligen vad skulle det 
göra för skillnad? 
 
Som vuxen tar ”man” väl inte heller en lektion i en högre grupp än man klarar av eller? 

Jag vet inte hur det var tidigare. Har bara ridit hos er 2 terminer.  

Det var ingen "oro" i grupperna, snarare stor irritation att det togs bort för att "spara" på 
hästarna om någon ridskoleelev uteblev. Om det behövs att elever uteblir föratt hästarna 
ska "sparas", så har man fel hästhållning eller för få ridskolehästar och ponnys. 

Generellt tycker jag att det varit lite för många elever i samma grupp för att lilla ridhuset 
ska räcka till. Det har blivit trångt och det har påverkat elevernas träningsmöjligheter inom 
de olika lektionsmomenten. 

samtidigt togs möjligheten att rida igen bort. Jag förstår att det är bra för hästarna - 
beläggningen på dem måste ha sjunkit rejält. Men priset per riden timme ökade ju radikalt. 
Nån av möjligheterna vore juste att ha kvar tycker jag. 

Tycker det den senaste tiden varit rätt ojämn kunskapsnivå i gruppen.  
 
Verkat som nya kommit in mitt i terminen? 

För min del upplevde jag inte det som ett problem i min grupp om det någon gång var en 
annan inhoppare.  
 
Det har alltid varit någon som passat in i gruppens nivå och inte varit ett problem för mig i 
gruppen (även om jag förstår varför beslutet fattades).  

Jag kan inte uttala mig om detta då jag inte upplevde att några byten gjordes.  

Jag tycker det var roligt att rida i andra grupper. Jag tycker också det var kul när det kom 
någon till vår grupp man fick träffa andra sådana som man kanske ridit med på ngt läger 
men aldrig träffar annars. Jag tycker det är synd att inte möjligheten ges. Men jag förstår 
argumentet med att hålla linjen i planering. 

Kan inte alls förstå varför att det skulle bli oro i en grupp för att någon/några ibland rider 
igen? Kravet har ju ändå varit att den som rider igen gör det på samma eller än lägre nivå. 
 
Svårt att uttala mig om ridlärare o fördelningen/kvalitet men samma eller lägre nivå + 
samma viktklass skulle kunna lösa det?  

Jag upplever ingen större skildrad då många ändå inte avbokar och då tar det ändå tid att 
planera om. Dessutom är det snarare större irritation då en förlorad ridlektion kostar 
mycket pengar och det känns som om rida kolan spar pengar på detta. Ta tillbaka 
igenridningstillfällen några gånger per termin. Nuvarande system skapar bara dålig 
stämning och bitterhet. Jag vill kunna rekommendera min ridskola till andra. 

Blev mycket bättre än jag trodde - vi som är på plats får mycket bra lektioner när alla inte 
är på plats! 

Jag tycker redan nivån på gruppen är lite ojämn som det är.  
 
Det är lite synd att det inte går att ta igen ridning om man missar mycket. Det är tyvärr ett 
hinder, även om jag helt och fullt förstår skälen.  

Har aldrig upplevt att det skapat oro i gruppen att andra ryttare kom in i gruppen. Har ingen 
aning om instruktörernas planering, eftersom att denna är okänd för ryttaren. Fördelningen 
av hästar är oftast inte planerad i förväg utan antal hästar plockas fram utefter hur många 
som kommer i gruppen. Kvaliteten på lektionerna påverkas inte om det kommer elever från 
andra grupper. 

Har inte märkt någon skillnad förutom att de gör att de svider mera i plånboken om de 
missar ridlektioner pga sjukdom eller annat. De väljer bort allt för att inte missa en lektion 
eftersom de inte finns en chans att rida igen om de verkligen krisar. 

Det är dyrt och trist att behöva betala för ridning som man inte kan utnyttja vid sjukdom 
eftersom man inte får rida igen lektionen. Att man blir sjuk är ju inget man vet i förväg. 

Var inte med innan 2017 



Vi var inte med 2016. 

Ser ej dessa fördelar i min dotters grupp. Den har redan stort span bland eleverna på 
kunskaps nivån. Eleverna väljder dessutom hast I princip varje gang. Upplever dessutom 
att de flesta ponnys an ridas av alla elever. I alla fall 90 % när de kommit upp sig lite i nivå.   

Har inte märkt någon skillnad. 

Rider i vuxengrupp men blir oftast tilldelad ponny pga det inte finns hästar. 

Vet ej eftersom jag nyligen börjat hos er. Har inte varit med om de gamla reglerna. 

 

 

  



 

Skriv gärna mer om vad du tycker: 

Två saker: för det första tycker jag inte att det är ok att vi behöver bemanna cafeterian 
under röda dagar, t.ex. 1:a maj som dessutom är en långhelg och påskens röda dagar, att 
stå en vanlig helg är ok, men att behöva stå på röda dagar utanför ordinarie helger känns 
inte ok att lägga på ridgrupperna. Det andra är att det endast är lördags- och 
söndagsgrupperna som får nyttja och får ut något av cafeterian. Så därför känns det tråkigt 
att vi som rider andra dagar ska jobba på helgerna och sedan inte själva kunna nyttja 
caféet när vi rider. 

Vi har väldigt låga priser i vårt cafe. 
 
(Är villig att betala mer för schyssta varor, ser att vi kan ha dansk skinka i toasten tex.)   
 
Lägger klubben någon värdering i att sälja tex kött där djurhållningen inte är försvarbar och 
hållbar? Vi har även viktgränser på hästarna och är en idrottsförening, och har en cafeteria 
som säljer mestadels onyttigheter, hur går det i linje med varandra? Funderingar som 
snurrar i mitt huvud vid cafetjänst. 

Ett problem är att det inte finns någon tid till att städa och plocka undan när man har sista 
cafeteriapasset. Tiden på schemat slutar väl samtidigt som cafeterian ska stänga?  

Lite väl billigt på vissa saker. 

Mer hälsosam mat vore bra om det erbjuds. 



Låt ungdomar få chans att tjäna pengar på de fam dom vill köpa sig fria!  

Lite mycket saker i cafeterian, skulle kunna dra ner på antalet mackor mm.  

Mer vegetariska alternativ. Och även fler lätta måltider som man kan ha till lunch. Inte bara 
en macka. 

Vill gärna veta tidigare när jag ska stå i caféet. Åtminstone om man har tid inom den första 
månaden på terminen. Den här terminen fick jag veta det en vecka innan.  

tycker man ska leja/hyra ut det till någon privat person istället, ha en lägre hyra så den kan 
ta okej priser men ändå kunna ta ut lön. vore trevligt om den hade öppet på vardagar 
em/kväll tror på mer gemenskap om man kan samlas där efter/före ridningen för fika el 
mat. se Ågesta café och ridsportbutik. ev kanske få hjälp el att ridskolan sköter något extra 
fik under dem stora tävlingarna. 

Vissa saker tas det överpris på, speciellt på tävlingar. 

Borde vara öppen under vardagar så att man kan ha möjlighet att köpa t.ex. middag eller 
liknande om man är skötare. Skulle även vara bra med glutenfria alternativ.  

Önskar öppet vardagar för mellis och middag. Ungdomarsom får en slant för att jobba? 
Alternativt stallfritid driver? 

Visst skulle det vara trevligt med längre öppettider, dock så vill man ju inte stå mer än två 
timmar per termin;). Även utbudet skulle man önska var något bättre med mat istället för 
alla dessa mackor. Har förståelse att detta kanske är svårt att genomföra. 

Önskar att det gick få mellis och middag även vardagar. Skulle vara en suverän service för 
stressad barnfamilj. 

Klart att det vore trevligt med öppet café även på vardagskvällar. 

Saknar ekologiska produkter iallafall till viss del 

Jag skulle gärna se att cafeterian är öppen på vardagkvällar eller att det finns en automat 
där man kan köpa något att äta och dricka på kvällen på vardagarna (alt tex att kylen är 
öppen och man lägger pengar någonstans för det man tar) 

Jag tycker att cafeterian borde vara öppen på vardagarna också. 

Vpre bra om man kunde välja attalipåa cafeterian o istället betala mer. 

Bästa hade varit om cafeterian kunde varit öppen på vardagar vid lite senare tider men det 
går förstås inte då många säkert kobbar och vill umgås med sin familj. En annan grej är att 
många inte kommer till sin tid tros att de blivit informerade om det, kan va lite stressigt att 
stå ensam i cafeterian under ”lunchruschen” 

Tycker inte att jag som förälder till ridande ungdom ska behöva engagera mig i cafeterian 
som vi aldrig nyttjar. Däremot kan ni isåfall ge mitt barn uppgifter kopplat till detta men inte 
som krav att jag som förälder ska delta, jag är ju inte en ridande medlem. 

Trist att det bara är dom som rider på helgen som kan utnyttja cafeterian, men förstår att 
det är svårt att bemanna vardagskvällar.  

Som ny på ridskolan förstod jag inte riktigt vad detta innebar. Kom till min första tid jag 
skulle vara där, men den andra som jag skulle stå med kom inte så jag fick ta allt själv. 
Fick en snabb introduktion av gruppen innan av kassan, men det var allt. Det var inte en 
kul upplevelse!  

De gånger som min dotter har ridskola har ej cafeterian varit öppen. Torsdagar mellan 16-
17 

Jag rider på lördagar och njuter verkligen av att ha tillgång till cafeterian. 
 
Om jag hade ridit på någon annan dag i veckan skulle jag sakna cafeterian. 

Vi som rider på lördagar tycker förstås att det är bra öppettider men för de som rider i 
veckan är ju kafeterian enbart något man arbetar i men aldrig har möjlighet att nyttja.  

Söndagar snänger ju vid 2 men jag vill att den ska stänga kl 4 

Kanske mer glutenfritt som brukar efterfrågas 

skulle vara kul om den var öppen em/kväll på vardagarna också. 

Inte mycket kunder på söndagar, känns omotiverat att bemanna med så få kunder 



Det känns som cafeterian har öppet för de som rider lördagar och söndagar och de som 
rider i veckan utnyttjar inte alls cafeterian. 

Cafeteriagruppen gör ett fantastiskt jobb. Det som skulle kunna förbättras är renligheten i 
caféts matsal och i konferensrummet.  

Straff för de som uteblir.  

Vi har inte använt cafet. Fråga 10 nedan gäller för mig som målsman. Däremot är mitt barn 
(er elev) intresserad av att delta i tävlingar på en av ridskolans ponnyer.  

det är mest vuxna som dricker kaffe - jag tycker gott vi kan ta mer betalt för det. nu när 
knappt nån betalar kontant finns heller ingen anledning att hälla "jämna" priser. det går bra 
att ta 12 kr för en kaka, 18 för kaffe el nåt annat udda. många bäckar små... 

Det är kul att stå i cafeterian :) 

Jag skulle hellre se att ni höjer priserna för de som nyttjar caféet än att jag som aldrig gör 
det ska ta en helgdag för att stå ett par timmar för att inte få dyrare ridlektioner. Vet inte så 
mycket om fiket men känns som att det mest är till för de som specialrider/tävlar. Sedan 
skulle det vara intressant att få veta med hur mycket ridpriserna skulle öka om vi inte hade 
caféverksamheten. Kanske skulle löna sig att låta någon intresserad hyra in 
sig/frenchfraisa i stället? 

Jag anser att utbudet är onödigt stort, för långa öppettider och inte bör ansvarar av 
ridskolan. Vad är det för fel på automater. Om det inte är tävlingar är det ofta barn och 
ungdomar som handlar. Varför inte låta BRUS ansvara för bemanningen. Vi som inte rider 
på helger eller tävlar får aldrig möjlighet att nyttra cafeterian. Varför ska jag då behöva 
bidra eller stå för kostnaden? 

Jag tycker att det är svårt att bemanna cafeterian - hinner alltid glömma hur allt funkar. 
 
Många kommer undan med att inte ta sitt ansvar för att bemanna cafeterian. Ibland har 
 
det varit alldeles för få personer eller det inte kommit någon som man kan lämna över till. 

Tycker det är trevligt!  

Eftersom att bemanningen av cafeterian är kopplad till ridpriset så borde det gå att betala 
de gånger det inte fungerar för oss att stå där. Står privat hästryttare i cafeterian? de har 
också nytta av denna funktion. 

Finns inte så mycket för dem med allergier framför allt inte gluten. 

Det är negativt att man MÅSTE  bemma cafeterian samt att man bara blir tilldelad en tid. 
Jag pratade med en person i cafeteria gruppen om önskemål om endast morgon tider 
vilket skulle ordnas, men i stället får mina barn de senaste tiderna. Jag som förälder måste 
vara med när mitt yngre barn har cafeterian. Det är svårt att få det att gå ihop då jag har 
flera barn samt jobbar nästan alla helger. Det är ganska onödigt att söka semester för två 
timmar i cafeterian. Semester för att stå i cafeterian  beviljas aldrig. Jag kan gärna ställa 
upp och baka något i stället för att stå i caféet. Borde finnas andra alternativ.  

Skulle hellre ha längre men färre pass. Om man delar upp passet på två grupper per dag 
istället för tre så kanske man enbart behöver stå vid ett tillfälle. Känns ibland lite trist att 
låsa hela dagen för två timmar 

Har inte använt oss av kafeterian.   

Den stänger för tidigt 

Det som måste bli bättre är att ALLA måste hjälpa till. Kanske måste det tydliggöras att alla 
har detta jobb en  gång per termin. Blir lätt att några åker snålskjuts  

Har ej besökt cafeterian. 

Ej stått i cafeterian, ej handlat där pga nyligen börjat rida hos er. 

 

 

  



 

  



 

Skriv gärna mer om vad du tycker: 

Vilken support? 

Möjlighet att tävla trots att amn inte rider i en spcialgrupp. Olika nivåer 

Pay and X, och lokaltävlingar - personalen bör vara med och stötta ryttarna 

Fler för vuxna lägre nivå och förberedande träning 



För få tävlingar. För många som delar samma häst. Gör att man måste vara snabb i 
bokningen för att få en häst som passar. Man får väldigt lite egen förberedelsetid. Extra 
träning med den man ska tävla med vore bra. Enligt mina barn är det bara få förunnat att 
få tävla utanför klubben med samma häst och utvecklas tillsammans. 

Som förälder skulle jag önska mer info om funktionärstimmarna som ryttarna förväntas att 
göra. 
 
Hur anmäler de sig t ex? 

Jag tycker det är oklart vilka som får tävla, endast de som rider i specialgrupper eller 
”vanliga” ridskoleryttare också? Vilka tävlingar får man anmäla sig till om man inte rider i 
specialgrupp, bara interna/pay and ride/externa? 
Jag tycker det är för få interna tävlingar för oss vuxna ryttare som vill tävla eller prova att 
tävla. De interna tävlingar som finns ligger alltid på vardagar på skolloven. Om det skulle 
läggas på helgn på skolloven istället skulle vuxna som jobbar också kunna vara med.  

Känns som att ridskolan inte har tillräckliga resurser för att driva daglig verksamhet samt 
även ha tävlingsekipage, speciellt när det gäller hästmaterial. Tävlingsryttare kommer i 
sista hand, vilket är fullt förståligt när det kommer till hur hästläget osv ser ut. Den dagliga 
verksamheten måste gå först. Men för oss tävlingsryttare som varit med ett tag så vore det 
roligt med en större satsning på just tävlingsekipage, men då krävs resurser och det får 
inte bli på bekostnad av överbelastade hästar. 

Fler träningstävlingar. Bättre möjlighet att kunna träna inför tävling 

Hur får man vara med i lagen? Inte bara ponnycuperna? 

Nån mer intern tävling ( utöver de som är nu, påskhoppet osv ) vet jag skulle uppskattas 
mycket av min som bara längtar efter att få tävla mer. Hur vet man när dom är redo för att 
vara med på cuperna förresten..... 

 

  



 

  



 

  



 

Skriv gärna mer om vad du tycker: 

Otydlig fråga. Menar ni nivå på befintliga aktiviteter eller om man tycker det är bra/dåligt att 
ha aktiviteter? Det anordnas för lite aktiviteter på vardagar! 

BRUS gör många roliga saker ihop. Sofi är engagerad och ordnar bra aktiviteter. 

Ännu mer riktat till tonåringar 

Mer och gärna vinklat till tonåringar. 

Det är bra med aktiviteter för barn och ungdomar men ryttare finns i alla åldrar så jag ser 
gärna att det även öppnas upp aktiviteter för både barn, ungdomar och vuxna.  

Sagt det innan: Sofie och tjejerna i BRUS gör ett fantastisk bra jobb!  

Bästa stallet personal och ungdomsledare👍🏻 

Brus är fantastiska! 

Kan inte annat än lovorda BRUS 

Toppen! Vilket jobb dom lägger ner! Fantastiskt, vilka förebilder! 

Mina barn deltog i ridlägret för nybörjare, och det uppskattades. 

Mobbing förekommer, fritidsledaren är inte neutral eller proffsig i hur man ska hantera det. 

Vore kul med mer stall och hästinriktade aktiviteter. Vissa tävlingar t.ex. mums mums-
ätartävling verkar inte så roliga.  

 

  



 

  



 

Responses 

Lösdrift, stora boxar till alla hästar och ponnyer. Igenridning, fler tävlingsmöjligheter 
(träningstävlingar), miljötränade hästar, mer utomhusaktiviteter. 

Bättre möjlighet att specialisera sig på en viss gren inom vanliga grupprudning.  

Fler ridhus och utebanor vilket medför större stall och fler hästar och ponnyer. 

Bland annat mer focus på hästar och hästhållning. 
 
Genom att ha mer hästrelaterade icke ridrelaterade aktiviteter för barnen, där skapar vi en 
god grund. Sätta ridskolehästen i focus, vad kan/behöver jag som ridskoleelev göra för att 
skapa mer välmående hos hästarna. 
 
Även mer ljus den ideella föreningen, hur ser den ut, hur fungerar den, vad krävs det av 
mig som medlem i våran ideella förening. 
 
Skapa en större medvetenhet kring våran förening och förhoppningsvis skapa fler 
engagerade medlemmar. 

Det finns större flexibilitet med upplägget för ridgrupper ex. dela abonnemang och rida 
varannan vecka. 
 
Förhoppningsvis har det byggts en ny anläggning för modern hästhållning, baserat på 
forskningsrön och inte traditioner. Gärna Active stable, hästarna skulle kunna tas in i 
skötselstall på eftermiddagen och stå inne em/kväll och sedan släppas ut igen vid 
lektionernas slut. Tänk tvärtom mot hur det görs nu! 

Hästar som håller och det skulle vara kul med ridskoleekipage i lagen i både hoppning 
/dressyr, hästar /ponny 

Jag har för lite erfarenhet av att svara på denna fråga i dagsläget  

Förbättra hästkvaliteten. Erbjuda utbildning på flera nivåer, tex möjlighet till privata 
lektioner för att få fram fler duktiga juniorer utan egna hästar.  

Fler barn och ungdomar spenderar mer avsutten tid i stallet och alla elever får utbildning i 
hästens välmående. 

Möjligthet att ha grupp som enbart rider ut i naturen tex söndagar. Möjlighet att jobba med 
häst från marken. Möjlighet med regelbundet utöva WE. 

Säkrare, längre och mer varierade ridvägar utomhus. Annars är jag nöjd med anläggning 
och verksamheten som den är idag. 

Mindre grupper 

En inkluderande verksamhet där alla kan hitta sin nivå.  

Bättre upplysning på vägen till och från busshållplatsen till ridhuset då det blir mörkt att gå 
där på vinterhalvåret. Man kan sätta upp fler lyktstolpar.  

Sattsa mer på ungdomarna. Låta de få fler tävlingsmöjligheter. Peppa igång dem. Vi 
beöver fler som sattsar på dressyren.  

Vet ej 

Nytt modernt ridskolestall, ett ridhus till och fler tävlingar som ridskoleelever kan få vara 
med på även om man inte rider i en specialgrupp.  



Nytt stall så att alla ridskolehästar får boxplatser och mer lättskött för personalen. Fortsatt 
bra  verksamhet med ridskola, fritidsaktiviteter för barn, bra tävlingsverksamhet inom 
dressyr, hopp och fälttävlan för både ridskoleryttare och andra, addera tävlingar inom WE. 

Fler aktiviteter, tex hoppkurs/klubbtävling, programridning eller hoppning på terrängbanan. 
Och framförallt bättre tider. Vi seniorer har svårt att vara med på ungdomarnas aktiviteter 
under loven eftersom vi generellt sett inte är lediga då. 

Att ni får mer resurser och stöd från kommunen! 

Vi måste ändra attityd, vi - känsla måste finnas. Sluta snacka skit om alla. Va glad för 
andras framgång.  

Att alla hästar stod i box. Att det finns en bra sammahålling. Att det även finns aktiviter för 
vuxna och inte enbart för barn. Exempelvis grillkväll 

Bättre säkerhet i stall och bland hästarna 

Jag vet inte för jag tycker redan allt är super bra :) 

Hästar/ponnyer som trivs i sitt hem och med sitt arbete. Elever som trivs och kan rida på 
sin nivå och sin inriktning. Se tidigare svar. 

Ett stall utan uppbundna hästar. En ridklubb där alla är välkomna.  

Ett starkare focus på hästar och hästhållning som en integrerad bit i ridskolans utbildning 
 
Mer teori och utbildning av oss ridskoleelever kring hästhållning och skötsel inte enbart 
ridning. 
 
En "fritidsgård" där barnen kan ha med häst att göra utan att det betyder ridning, ett lekfullt 
sätt att lära sig hästhantering 

Stall utan spiltor, fyllda med friska hästar. Flera fina utepaddockar, utan lutning, så att fler 
lektioner kan hållas utomhus.  

Mer hästar och bättre stall 

Vet ej 

Samma fina utemiljö som idag. duktiga ryttare och hästar, - viktigt med utbildning för alla. 

Att många, både barn och vuxna, fick möjligheten att uppleva glädjen att umgås med 
hästar. Få kommunpolitiker att inse vilken möjlighet det är med en ridskola där man kan 
mötas på lika villkor, vare sig man är kille eller tjej, kommer från Sverige eller något annat 
land. Också till politiker kunna påpeka att ridsporten är en av de få där män och kvinnor 
faktiskt tävlar på lika villkor!  

Fler specialgrupper på fler nivåer.  
 
Fler hästar och ridlärare. 

Lättare för barn att ta sig till stallet på egen hand. Tex buss som går upp till stallet vissa 
turer och bättre gångväg med belysning. Hästrelaterad fritidsgård för barn och ungdomar. 
Forum (Facebook?) för att stämma möte med kompisar i stallet eller tom på väg till stallet 
för samåkning kommunalt. Föräldraforum med kontakt till ungdomsledare etc.  

Jag vill att alla hästar ska behandlas rätt villket de både barn och vuxna gör nu. Det är bra 
att hästar behandlad rätt, försätt med det. 

Färre elever i varje ridgrupp  

Mer varierade kurser/grupper, tex fler specialgrupper, fler tävlingsgrupper, speciell 
fälttävlansgrupp, speciell rida ut grupp, fler dicipliner tex we, western, voltige etc. Mer 
utbildning kring hästens välbefinnande, utbildning mm. Mer möjligheter att vara 
”medryttare” på lektionshäst och kanske hyra lektionshäst att ta hand om på egen hand 
några dagar i veckan. 

Erbjuda fler ridtider/grupp 



En toppmodern och prisvärd verksamhet med friska och välmående hästar och ponnyer 
samt ryttare och personal.  

Då kan barn och vuxna rida samtidigt, på olika banor kanske? Eller samma. De barn som 
är utsatta socioekonomiskt kan söka stöd från fond och få hjälp att få rida. Det är väl belyst 
väg från busshållplatsen till stallet för barns säkerhet.  

Jag tycker att det borde finnas fler ponnysar, fler aktiviteter för lägre grupper och lite 
fräschare borstar för hästarna. 

Som nu men med boxar till alla hästar. Lite fler stora hästar 

Bättre klimat, de vuxna måste ta mer ansvar i stallet över hur de agerar eftersom vi 
ungdomar tar över deras beteende - det de gör är hur vi också ska uppföra oss tänker 
vissa av oss. Detta gäller alla vuxna på BRS, inte bara personalen utan också 
privathästägare, ridskoleelever och föräldrar. Hur vi kan ta oss dit är väl att hålla god ton i 
stallet, se det som en frizon där inget ont är tillåtet osv, hålla små föreläsningar för barnen 
och ungdomarna om vad som t.ex är ett okej beteende i stallet men även utanför stallet 

Verksamheten genomsyras av positiv ändå med gott ledarskap och bra förebilder. Att 
hjälpa varandra och ha en mer inkluderande stil där alla är välkomna. Att vara schysst och 
hjälpsamma i alla led. Säkerhet värderas högt och likaså trivsel. Värdegrundsarbete, 
ridlärarna får vara critical friends till varandra, inte ok att skälla och gorma på lektionerna, 
positiv feedback och konstruktiv kritik i alla led. 

Roligare ridpass tex mer lekar och mer uteridning. 
 
Trevligare och mer pedagogiska ridlärare 

Även ponnyer i box och stora hagar. Hästar och ponnyer som är trygga och ridbara. Ej 
ponnyer som man vet kommer försöka kasta av sina ryttare och som bara de som har 
föräldrar på plats får rida. Det låter ju helt galet men har uttalats så. Katastrof!! 

Fler engagerade ungdomar och barn i stallet! Verkligen satsa på aktiviteter för 
ungdomarna så att dom stannar kvar på ridskolan. 

Bättre utbildade hästar som är lugna och trygga för att jobba på ridskola. Det ska kännas 
tryggt och säkert att rida alla hästar, man ska inte behöva vara rädd för att hästar skyggar, 
hoppar eller springer iväg bara för nån rör sig på läktaren, till och från ridhuset eller är 
omöjliga att sköta i boxen. 

Vet ej. 

Få ett uppvärmt ridhus annars lägger nog fler av. 
 
Få mer uppskattning av kommunen för vår ungdomsverksamhet och jämföras med 
ishockey vad gäller kommunala bidrag  

Jag tror att det är viktigt att jobba med ledarskapsfrågor  och kundbemötande för den 
vuxna personalen. Skapa ett ställe där alla trivs och känner sig välkomna.  
Fortsätt att hålla i ungdomsverksamheten som fungerar så fint.  

Bättre samspel privat verksamhet-ridskola. Fler gemensamma aktiviteter som skapar vi 
känsla. 
 
Fler trygga hästar. Var finns de att köpa??? 
 
För övrigt tycker jag verksamheten funkar bra och hoppas att den fortsätter göra det fram 
till 2025. 

Många små ponnysar 

Lägga in Pay & Ride light och även Pay & Jump light för oss vuxna återvändare. Gärna på 
helg då dom flesta av oss jobbar. 

Fortsätta som nu, kortare vänte tid för att få in sitt barn på ridskola 

En glad anläggning.  



Självklart mer digitalt bokningssystem/självbetjäning med utdelning av hästar så man 
redan när man kommer till stallet vet vilken häst man skall rida. 

En klubb som är känd i området för sina duktiga ryttare 

Jag skulle vilja känna mig stolt över att kunna säga att jag rider på den säkraste och bästa 
ridskola i landet vad gäller allt. För att komma dit behövs bl.a ett studiebesök till andra 
ridskolor som ligger före oss rörande säkerheten samt utbildning av både elever och 
personal som sedan ser till att säkerheten efterföljs. Jag skulle även önska att vi hade en 
bättre arbetsmiljö för alla som arbetar i stallet. Önskemål är en uppfräschning/uppdatering 
till en modernare anläggning. För att komma dit behövs det mycket bra samarbete och 
samtal med kommunen vilket jag är övertygad om att vår nuvarande ordförande kommer 
att fixa.  

Genom att ta in lugna och trygga hästar som passar alla ryttare. 

Det ska vara som det är nu fast snäppet bättre. 

Fler stabila och välutbildade hästar och ponnyer, alla har box. 

Lättare för ungdomarna att själva kunna ta sig till gården, ingen mörk lång väg att gå.  

Ta till vara på ungdomarna nytillväxten!  

Flera hästar så att de räcker till alla i H grupperna. Fler ponnyn med ett mer stabilt humör i 
hanteringen av dessa i stallet. Att man kan sälja sina cafetider.  
Annars är det en bra stämning och ett välkomnande klimat! 

Jag gillar er verksamheten men ibland är det inte så inkluderande.   
 
Skapa bättre grupper; en del är ju löjligt ojämna. Fler grupper för högre nivåer på ponny. 
Fler nybörjargrupper för vuxna. 

Vet ej 

Lektioner för vuxna nybörjare 

Väl omhändertagen anläggning med tydliga regler och god stämning. 

Tydlighet, klara lektionsstrukturer, elever som förstår sutt sammanhang, engagerade 
ledare, fräscha stall o ridhus, positiv gemenskap 

Möjlighet till nybörjargrupp för vuxna.  

. 

fler hoppfria, fler mindre grupper - ok med högre pris då 

Att eleverna tar bättre ansvar, inget spring och skrik som stressar upp hästarna och andra 
elever. 

Oj, svåra övergripande frågor. Jag skulle önska att ridsporten blev tillgänglig för fler. 
Botkyrka är en mångfaldskommun men ridskolan speglar tyvärr inte det. Vi som är där är 
övervägande vita, tjejer/kvinnor med förhållandevis bra inkomster. Kommunen kanske 
kunde tänka sig att finansiera så att alla som vill kan delta? 

Fler nivåer, mer hoppning, det innebär mer hästar och fler instruktörer och det kostar 
pengar. Det i sig innebär att fler måste betala mer för att rida.  

Mer specialanpassat för de som önskar, exempel se fråga 14. 

Åldersindelade grupper.  
 
Variation på ridlektionerna. Inte samma varje gång. 

Det vore bra om få lite information om hur man kan orienterar sig på er hemsida. Lite bas 
kunskap på er hemsida om ridnings eknik. Jag är amatör och kunde inte stödja mitt barn 
teoretisk. Det är / var synd.  

Modernare stall och välutbildade hästar. 
 
Alla hästar/ponnyer ska få stå i box. 
 



Mer hagtid och större hagar till hästarna/ponnyerna. 
Med förhoppning att Birgitta fortfarande orkar vara ridlärare :-) 

Jag tycker tillgängligheten är viktig, att sänka trösklar för att komma in i stallet. Kanske fler 
aktiviteter med lokalsamhället, ponnyridning, hästhanteringskurser för nybörjare, prova-på. 
Jag skulle vilja att även de som inte kommer från hem med antingen hästvana föräldrar el. 
god ekonomi ska kunna möte hästar. Sen förstår jag att sådan verksamhet kräver politisk 
vilja och budgettillskott.  
 
Som vuxen skulle jag gärna gå kurser i hästhantering, tex longering och tömkörning. Jag 
är hobby/motionsryttare och kommer inte tävla, men där ser jag att jag skulle vilja lära mig 
mer.  

Erbjuda igenridnings tider. Marknadsföring så ni syns utåt och då inte enbart i Botkyrka 
kommun utan att synas utåt i hela Storstockholm. Hålla humana ridpriser det vill säga att 
inte enbart barn med "rika" föräldrar får möjlighet att rida. Ett "starkare" häst utbud med 
hästar som håller för ridskolearbetet. Ev. Bygga ut stallet mer och "starkare" hästar gör så 
att varje enskild individ inte behöver slita ut sig i förtid.  

Att mångfalden i kommunen också finns på brs.  

Mera tid för ponnygrupperna att få göra iordning sina ponnyn idag kan de ha allt från 10-
2min att göra iordning. En synlig fritidsverksamhet med tydligare ramar. Arbetsredskap 
anpassat för barn och inte bara vuxna. Fler spolspiltor. Lära barnen mera. Även kanske 
mera information till föräldrar för idag är de inte många föräldrar som hjälper sina barn. 
Kanske scheman där barn som vill gärna hjälpa andra barn i spiltorna när de gör iordning 
eller vill hjälpa till att leda så kanske man kan skriva upp sig när man kan osv.. de finns 
massor av saker man kan göra för att de ska vara roligare och säkrare för alla och framför 
allt tydligare.  

Vi är ganska så nya så lite svårt att svara på. 

Mer sammanhållning. Mer fokus på barn och ungdomar utanför själva ridningen.  

Man rider dressyr och hopp program även i ponnygrupperna. 

Alla hästar och ponny har boxar. 

Större utbud av andra ridsportgrenar tex körning och utbildning i hästhantering. Utöka 
verksamheten. 

Vet inte riktigt. 

Va lyhörda. Ha så jämn kunskap som möjlig  i grupperna. Så inte dom duktiga hålls tillbaka 
av dom som inte hänger med.  
 
Att inte bara  lyssna o se dom som är där oftare utan alla. 

Vet ej 

Liknande som idag eventuellt mer öppet på tävlingsfronten så att de flesta kan vara med 

 

  



 

Responses 

Inte för stunden, har skrivit rätt mycket. Gärna en ny undersökning nästa år så får vi se om 
något ändrats. 

Ridlärarna är helt fantastiska, en eloge till dem! 

Det mesta är bra, tack för allt arbete och slit som ligger bakom driften av en ridskola, ni gör 
ett fantastiskt jobb!  

Att ha 1-timmes-lektioner 

👍 för en fantastisk verksamhet. BRS är verkligen så bra. Här har flera generationer 

skolats och fått en fin utbildning och ett utvecklande fritidsintresse. Tack till alla entusiaster 

som lagt ner massor av tid och kraft. Glöm inte allt positivt 👍😊 

Vi trivs bra!! 

Tycker det är en bra ridskola. 

Man kan även ha fler cykelställ vid stallet och busshållplatsen vilket underlättar vägen från 
och till ridhuset för de som åker kommunalt. 

Nej 

Längre iordning tid före lektion för ponnygrupperna. Så man hinner borsta och kratsa hovar 
(med viss margenal) innan utrustningen sätts på. Så det blir så säkert som möjligt för både 
häst och ryttare. Och även att se till så eleverna får hela sin lektions tid som det betalat för. 

Informationen om förändringar i verksamheten, ex att det är teori, clinics, inställda 
lektioner, hur cafeterian funkar, ATT vi ska stå i cafeteria, bör bli bättre.  

Personalen måste bli ett team ihop, det märks att det inte är så glatt där. 
 
Anläggningen har under åren förfallit känns det som. Hagarna för våra ridskolehästar 
kanske bör tittas på, bli lite större. Utrustningen till hästarna måste anpassas bättre till 
individen.  

Nej ;) 

Får hästarna sent 10 min är för kort. Lektionerna börjar ofta sent men slutar tidigare så få 
inte alltid 45 min. 
 
Helena är bäst! 

Tror inte det 

Jättefin ridskola med superbra ridlärare och hästar :) 

Nej 

Generellt en mycket trevlig ridskola 

- 

Nej 

Jag trivs mycket bra och ser fram emot att fortsätta men jag ser helst att man tar tag i det 
här med spiltor. De gör inte bara mig utan många andra ganska så ledsna för att det är inte 
värdigt för hårt jobbande duktiga hästar och ponnyer att stå i spiltor. Sedan händer det att 
vissa hästar eller ponnyer får gå på tre ridlektioner i rad per dag. Detta känns inte bra då 
de löper risk att slitas ut i förtid. Men det är bra att man ger en sjuk häst gott om tid att bli 
friska. Man bör värdera allra högst hästarnas hälsa.  



Återinför igenridningen eller åtminstone möjlighet att rida igen på extra ordnad 
lektionstimmar efter terminen 

Arbeta för ett trevligt och bra klimat bland vuxna så det smittar till de yngre. Alltid hälsa på 
alla, även de som har privathästar. Nolltolerans bland attityd. Då får vi ungdomar som gör 
likadant.  

Att det inte är ok att betala för häst men få rida ponny. Tre ollika ponny en hel termin, nstan 
2. Att man inte vill håned i vikt förman då blir tvongad till ponny 

Bettan är en ridlärare som är både är kunnig och pedagogisk, ger beröm och konstruktiv 
kritik. Fler borde följa hennes exempel. 

Jag tror det är viktigt med bra och hållbart hästmaterial, för både nybörjare som erfarna 
elever och ha ett långsiktigt tänk kring hästmaterial. Även duktiga ridlärare. Ridning är en 
sport som man håller på med länge och det är viktigt att elever på alla nivåer vill vara kvar 
på BRS, då har vi kunder i många många år framöver. Vill även framföra att jag tycker att 
BRS är en fantastisk ridskola överlag, men att det finns förbättringspotential och att denna 
enkät kommer ut, för att fråga eleverna, är ett jättebra sätt att ta in synpunkter! 

Att man får tilldelade hästar eller ska välja hästar tidigare innan lektionen. Senaste 
gångerna har det vart 15 innan, och då ska alla stå och fundera vilken häst man ska ha 
osv, så det drar ut på tiden. Blir jättestressigt att göra i ordning hästen och hinna gå ner 
innan man ska börja. 

Nej 

Få Fortum eller kommunen att sponsra solcellspaneler för el och varmvatten 

Pensionärsgrupp på dagtid??!! 

Om stallet stänger dör jag😻🦄♥️⭐️ 

Tycker att Ni alla gör ett superjobb med att få det att fungera och att ni tänker på våra 
vänner hästarna. 

Det är stressigt mellan lektionerna, man skulle kunna ha 5 minuter mellan varje lektion.  
 
Det känns som om privatryttarna är prioriterade - ska det verkligen vara så? 

Med hästarna redan utdelade innan så kunde ridlektionerna starta på utsatt tid.  

Morgonlektioner tex kl 7-8 för att ge möjlighet till fler att välja denna underbara sport.  

Trots mycket kritik så vill jag framhålla att ridskolan är en trevlig samlingsplats med 
kompetent, trevlig och tillmötesgående personal. 

Nej 

Jag tycker inte det är bra att man har ålderspann från 6-15 år i samma ridgrupp. De små 
barnen har inte samma uppfattningsförmåga och förståelse som de större barnen och det 
hindrar de större barnens utveckling. "Att följa sin grupp" måste vara ett relativt begrepp. 
Jag tycker man även borde se till elevens nivå och erbjuda en grupp som passar, annars 
finns det risk för att barnet tröttnar och slutar. 

Oklart hur man får vara med i lag/cuper osv 

Ja, på vilka grunder väljs man in i de olika lagen? Har man själv inte en egen ponny verkar 
det nästan omöjligt att få tävla. 
 
Det skapar också hierarkier och ”status” vilket också bidrar till otrivsel och osäkerhet. 
”Varför duger inte jag?” 
 
Jag tror många fler skulle vilja om det fanns möjlighet. Man är inte automatiskt en bättre 
ryttare för att man har en egen ponny/häst.  
 
Ser ni alla lektionsryttare???? 

Jobba vidare, ni har en fin verksamhet. Det finns utomordentliga möjligheter att ta detta till 
nästa nivå!  



En fantastisk sport & livsstil. Tänk att kunna få hänga på sitt stall i princip hur mycket du 
vill. Vi är så nöjda att vårt barn trivs så bra. 
 
Vi kan bara njuta av att hon hittat sin sport & fullkomligt älskar dessa djur! 

fast jag fortsätter nog ändå... 

Känns som Brs mer satsar på privatryttare än på ridskoleelever. Tråkigt när ridlärare har 
favoriter som får mycket feedback-back, utdelad häst etc för att man ska tävla... Absolut ok 
i specialgrupperna men absolut inte i vanliga ordinarie ridgrupper.  

Jag gillar verkligen den här ridskolan. Visst finns det saker som kan bli bättre men på det 
hela taget är den bland de bättre. Oj, glömde ju att det är väldigt kallt i ridhuset! Plus för 
varmvatten o toaletter - inte alla stall som har det. 

Häst är bäst och ni gör ett fantastiskt jobb. Jag älskar min ridskola och det är magiskt bra 
att vi har en sådan fin ridanläggning med hästar och personal av klass i vår kommun. Det 
är jag stolt över! 

Skulle önska att det fanns möjlighet till enskild lektion för instruktör för att få extra hjälp om 
man har svårt med något och inte kommer vidare. Grupperna är stora och det är svårt att 
få fokus från ridläraren under lektionstid. 

Lite mer information( skriftlig eller muntlig på basic nivå) till dem som inte är vana att vara 
på stallet 

Jag blir imponerad att många är så intresserade att utveckla BRS! Fantastiskt bra!  
 
Den/de som har hand om barn- och ungdomsverksamheten gör ett fantastiskt jobb. Jag 
ser alla plakat och inbjudningar till alla roliga saker dom hittar på. Tänk om det hade varit 
så när jag var ung. 

Ta bort den obligatoriska cafeterian. Det kanske finns någon som vill driva den privat men 
med humana priser. Igenridnings eller ersättare vid sjukdom. En brus nytt i pappersform 
som kan skickas ut allt ges till eleverna när de väljer hästar för att öka 
ungdomsverksamheten. Att familjer får en chans att planera in aktiviteter. I övrigt är 
ridskolan toppen bra hästar och bra personal. 

Brs är bra! 

Tycker i stort sett att det flyter på bra.  

Generellt en fantastiskt bra ridskola och mycket fina hästar!!! Om ni fortsätter med att man 
inte får rida igen , kanke bättre om, elever får önska sig 2-3 hästar varje termin, men 
ridläraren delar ut varje lektion. Några gånger per termin kan eleverna få välja.Bra att ha 
samma häst i alla fall 2 ggr i rad. Mer information på lektionera om hur man kan börja tävla 
för att locka fler barn att börja.  När eleverna får välja bör man hitta ett batter system för att 
turordningen följs, blir ofta oas i detta system och det är oerhört viktigt för barn att det är 
"rättvist".... 

Jag tycker att ridskoleelever ska få möjlighet till att ta igen ridlektioner vid avbokning. Jag 
tycker också det är rimligt att få dela abonnemang med likvärdig ryttare.  

Mycket bra och trevlig ridskola. 

Vet ej 

 

 


