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Skrävsta från ovan. 
 

Förord 
Ytterligare ett år har passerat, och vi är oerhört stolta 
över den verksamhet som BRS har drivit, och över alla 
våra fantastiska medlemmar som har engagerat sig. Vi 
har nöjda ridskoleelever och föräldrar, stabil ekonomi, 
duktiga instruktörer och annan personal, en 
blomstrande ungdomssektion och många aktiva 
medlemmar som driver en uppskattad tävlings-
verksamhet eller gör annat ideellt arbete.  

Fyllnadsgraden i våra ridgrupper är fortsatt hög och vi 
har kö till vissa grupper. Det är ett unikt problem för en 
ridskola i Stockholmsområdet, och även om det är 
tråkigt att vi inte kan erbjuda plats åt alla så är det 
glädjande att vår ridskola är så pass attraktiv. Det är 
mycket tack vare våra ideella krafter som vi kan erbjuda 
kvalitet till överkomligt pris, och till alla dessa personer 
riktar vi därför ett mycket varmt tack!  

Det är framför allt två saker som har varit extra viktiga 
under 2018. Dels har det handlat om att kommunen ska 
påbörja upprustningen av vår fina men vid det här laget 
rätt hårt åtgångna anläggning, och dels har vi påbörjat 
ett omfattande framtidsarbete kring mål, vision och 
värdegrund i vår förening. 

Botkyrka kommuns arbete med upprustningen av 
anläggningen har tyvärr inte framskridit riktigt så fort 
som utlovades under 2017. Förhoppningarna var att 
själva arbetet skulle påbörjas redan under hösten, men 
så blev inte fallet – huvudsakligen för att kommunen 
insåg att projektet är större än förväntat och de hade 
svårt att hitta en lämplig projektledare. En sådan 
tillsattes slutligen i december. Vi har naturligtvis själva 
jobbat med en prioriteringslista från BRS synvinkel, och 
vissa saker är trots allt påbörjade av kommunen, visst 
prospekteringsarbete har gjorts och en okulärbesiktning 
är genomförd. Senaste besked (december 2018) från 
både kommuntjänstemän och kommunstyrelse är att 
inga pengar har ”fryst inne” utan är tillgängliga för 
faktisk projektstart i början av 2019. 

Den löpande verksamheten, med ridskola, cafeteria, 
uppstallning av medlemshästar, ”Stallkul” och tävlingar 
är en oerhört viktig bas i vår förening. Vi har många 
positiva och engagerade personer, både personal och 
ideellt aktiva. Dock har det under året framkommit ett 
behov av att komma till rätta med utmaningar vad  
gäller värdegrund, stämningen på anläggningen och 
personalens arbetsmiljö. Baserat på det material som 
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togs fram under våren och sommaren, dels i 
gruppsamtal med privathästuppstallade och dels från 
resultatet av ridskoleenkäten, har vi identifierat ett antal 
åtgärder som behöver genomföras under det närmaste 
året.  

Första prioritering är att ta fram förslag till tydligare 
målbild för BRS. Vi ska också arbeta fram en tydligare 

beslutstablå till stöd för både medlemmar, personal och 
styrelse. 

Helt säkert kommer det nya verksamhetsåret vara fyllt 
av möjligheter, utmaningar och spännande aktiviteter.  
Vi i styrelsen är glada över det stöd vi får och vi hoppas 
och tror att ni alla ser fram emot 2019 lika mycket som 
vi gör!

 

 

Ponnyer på välförtjänt sommarvila. 

 

Anläggningen i morgonsol. 
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Föreningen – 2018! 
Föreningen, som är medlem i Svenska Ridsportförbundet respektive Stockholms Läns Ridsportförbund, grundades 
1967 och driver verksamhet på Skrävsta gård i Botkyrka kommun. Vi är bl.a. certifierade enligt Botkyrka kommuns 
program Utmärkt förening. 

Vision 
Botkyrka Ridsällskap ska uppfattas  

som en attraktiv ridklubb i Stockholmsområdet,  
med hästmaterial och utrustning av god kvalitet och  

med en fin anläggning med hög nyttjandenivå. 

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

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

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

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

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

Värdegrund 
Botkyrka Ridsällskap 

• erbjuder aktiviteter så att alla kan hitta en tilltalande 
idrotts-/motionsaktivitet 

• välkomnar alla, oavsett ambitionsnivå 

• har en engagerad och kompetent personal 

• sätter god hästhållning i fokus 

• arbetar med kvalitet och säkerhet i fokus 

• arbetar aktivt mot droger 

• arbetar aktivt mot mobbning 

• är en rökfri anläggning 

 

Värdegrunden omsätts i praktiken genom 

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

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

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

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

Hästen i fokus – Hästens väl går alltid före din 
bekvämlighet. 
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Organisation 
Vår övergripande organisation framgår av schemat nedan. 

 
 

 

 

Utbildning för medlemmarna i Säker häst. 
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Medlemmar
Under 2018 hade Botkyrka Ridsällskap totalt 608 (678) 
medlemmar inklusive hedersmedlemmar. En 

förklaring till minskat medlemsantal är att vi inte har 
så stor omsättning i ridgrupperna som föregående år.

 Män Kvinnor Totalt 

Medlemmar 0–6 år 0 3 3 

Medlemmar 7–12 år 11 177 188 

Medlemmar 13–20 år 3 159 162 

Medlemmar 21–40 år 6 89 95 

Medlemmar > 40 år 17 127 144 

Hedersmedlemmar 11 5 16 

Okänt födelseår/kön   0 

Totalt 48 560 608 

 

Medlemsavgiften har under 2018 varit 300 kronor för 
juniorer och 400 kronor för seniorer.  

I medlemskapet får man förutom en fin gemenskap i 
klubben, tidningen Häst & Ryttare utgiven av 
Ridsportförbundet, möjlighet att tävla för föreningen 
och medverka i olika arrangemang vid BRS. För att 
delta i av ridskolan anordnade kurser så krävs 
medlemskap i föreningen, medlemskapet innebär fler 
fördelar, olycksfallsförsäkring är en av dem. 

Medlemmar som inte faktureras via ridabonnemang 
uppmanas att lösa medlemskap genom inbetalning via 
PlusGiro.

Hedersmedlemmar 
Anna Rydén 

Bertil Kersfelt 

Christer Lindberg 

Gunilla Enänger 

Göran Carlberg 

Jane Blomberg 

Kenneth Lynghaug 

Kerstin Strand 

Lena Niklasson 

Mischa Johansson 

Monica Carlberg 

Roland Wahlberg 

Sonny Hellberg 

Sven Olof Strömqvist 

Torgny Wännström 

Ulf Stålborg 

 

Skrävsta Vall.
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Styrelse 
Styrelsen som under verksamhetsåret haft tolv 
protokollförda möten, har haft följande samman-
sättning: 

Lotta Gill, ordförande 

Kerstin Karlsson, vice ordförande 

Christer Silver Holmberg, sekreterare 

Gunilla Jonsson (t.o.m. oktober) 

Bettina Krausbauer 

Kickan Sjözing 

Torgny Wännström 

Linnea Widstrand, BRUS-ledamot 

Siw Andersson, 1:a suppleant (ledamot fr.o.m. 
november) 

Dordi Falk Tegelström, 2:a suppleant 

Anders Linder, 3:e suppleant 

Ulf Gunninger, 4:e suppleant 

Mischa Johansson, 5:e suppleant 

Hanna Johansson, BRUS-suppleant 

Linda Holmqvist, verksamhetschef, adjungerad

Styrelsen har som målsättning att löpande bjuda in 
representanter från verksamhetens olika delar. Syftet 
med dessa ”temainbjudningar” är bl.a. att främja 
informationsutbytet och sammanhållningen inom 
föreningen. Även andra intressenter såsom politiker 
och tjänstemän från kommunen bjuds in vid olika 
tillfällen. Styrelsen har haft en heldags- och en 

halvdagskonferens under året, då frågor som former 
för styrelsearbete, löpande förvaltning och framtid och 
vision diskuterades. 

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

                                  
Styrelsekonferens pågår.   Konferens med styrelse och personal på Lida. 

Utskott 

Verkställande utskott 

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

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

Exempel på ärenden av akut karaktär är vissa inkomna 
skrivelser. Några exempel på ärenden som har 
hanterats av VU under året är ungdomsledarkurs och 
fälttävlansträff. 

VU har bestått av Lotta Gill, Kerstin Karlsson, 
Christer Silver Holmberg och Linda Holmqvist (verk-
samhetschef).
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Personalutskott 

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

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

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

PU har under året bestått av Lotta Gill, Kerstin 
Karlsson, Gunilla Jonsson och Linda Holmqvist (sam-
mankallande) samt fr.o.m november Christer Silver 
Holmberg som ersättare för Gunilla Jonsson. 

Arbetsgrupper 

Anläggnings- och maskingrupp 

Anläggnings- och maskingruppen utsågs av styrelsen 
under våren 2018. Gruppens huvudsakliga syfte är att 
ta fram beslutsunderlag när det gäller frågor som  
rör anläggning och maskinpark. Vårt mål är också  
att ta fram en ”anläggningsbok” som beskriver 
anläggningens olika delar för att ge en överblick över 
åtgärder som är aktuella. Den 12 maj 2018 var vi på en 

rundvisning och genomgång av anläggningen kring 
Vallen, då vi diskuterade tankar om förbättringar av 
marken och dess användning.  

I gruppen har Linda Englund, Christer Silver 
Holmberg, Ulf Gunninger och Dordi Falk ingått 
under året. 

Kommunikationsgrupp 

Under året genomfördes en enkätundersökning med 
ridskoleeleverna. Syftet med enkäten var att ta del av 
vad man tycker om ridskoleverksamheten och om 
BRS i stort, samt vad man tycker är viktigt nu och 
framöver. Enkäten visar att ridskolan upplevs som 
överlag bra, med fin anläggning (som dock behöver 
upprustas), att det är prisvärt att rida på BRS och att 
utbudet vi erbjuder är gott. Däremot önskar man sig 
en större tydlighet vad som förväntas av en 
ridskoleryttare eller förälder till ridande, att arbetet 
med säkerheten ytterligare bör förbättras, och man 
upplever att det förekommer grupperingar som inte 
alltid är positiva. Det finns även en stark vilja att 
ponnyerna ska stå på box istället för i spiltor.  

Några citat som speglar en majoritet av enkätsvaren 
kring utveckling och framtid är: 

• ”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 eller god 
ekonomi ska kunna möta hästar. Sen förstår jag 
att sådan verksamhet kräver politisk vilja och 
budgettillskott.” 

• ”Eventuellt mer öppet på tävlingsfronten så att 
de flesta kan vara med.” 

 

Fyra möten i form av ”workshops” har också hållits, 
dels med privathästuppstallade på anläggningen, dels 
med personalen. Fokus på dessa workshops låg på att 
identifiera nuläge och utmaningar för att få 
privathästdelen av verksamheten att fungera optimalt. 

Sammanfattning och uppföljning presenterades på 
privathästägarmötet i september.  

Baserat på det sammantagna resultatet av 
ovanstående har styrelsen identifierat ett antal 
åtgärder som behöver genomföras under det 
närmaste året. I ett första skede handlar det om att ta 
fram förslag till tydligare målbild för BRS, inklusive 
risk- och konsekvensanalys för ett antal möjliga 
scenarier (t.ex. hur vi påverkas av den nya 
djurskyddslagen, hur vi kan komma att påverkas av 
eventuella krav från kommunen i samband med ny 
kontraktsskrivning, eller om vi får möjlighet till 
ytterligare utbyggnad av vår anläggning). Del av detta 
är också att ta fram tydliga nyckeltal för ekonomin 
samt göra en risk- och konsekvensanalys baserat på 
ovanstående olika scenarier. Målbilden kommer ingå i 
”verksamhetsplan 2020–2023” och ska därför 
beslutas på kommande årsmöte eller allmänt 
medlemsmöte. 

Dessutom pågår arbete med en förlaga till tydlig 
beslutstablå som är synkroniserad med våra policyer, 
till stöd för både medlemmar, personal och styrelse, 
samt med att definiera en process kring konsekvenser 
och hur de ska genomdrivas, dvs. vad händer om 
någon inte lever upp till sina åtaganden eller inte 
följer våra gemensamt beslutade policys.  

I övrigt har kommunikationsgruppen tillsammans 
med Botkyrka kommun tagit fram en skylt som visar 
alternativ väg till och från Skrävsta gård 
(dvs. ”herrgården”), eftersom den ordinarie vägen 
tidvis är avstängd med grindar vid in- och utsläpp av 
hästar. Skyltarna kommer att sättas upp på två platser 
på anläggningen så snart tjälen har gått ur marken. 
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Kommunrelationsgrupp 

Kommunrelationsgruppens uppdrag är att 

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

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

Gruppen har som mål att 

• förbättra och upprätthålla BRS goda rykte hos 
kommunen och relationer med kommunens 
företrädare 

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

Under 2018 har gruppen aktivt fortsatt verkat för en 
förbättrad relation mellan BRS och Botkyrka kommun. 
Kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin har 

återigen besökt Botkyrka Ridsällskap, i mars i samband 
med att Stockholms Läns Ridsportförbund höll en 
konferens i våra lokaler kring ämnet ”Med ridsporten 
i Stockholms län i fokus”. Vi är glada att Botkyrka som 
den enda kommun som skickade sin ordförande, visar 
ett intresse och engagemang i vår verksamhet från 
politiskt håll. 

Vi har också vid flera tillfällen haft möten med  
Åke Roxberger, Botkyrka kommun, Kultur och 
Fritidsförvaltningens representant, avseende upp-
rustningen av vår anläggning. Även här har vi mötts av 
positivt intresse och förståelse för våra behov att 
prioritera hästhållning, arbetsmiljö och infrastruktur. 

Kommunrelationsgruppen har under 2018 bestått av 
Lotta Gill, Christer Silver Holmberg och Linda Holm-
qvist (verksamhetschef).

 

Sponsorgrupp 

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

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

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

Vi vill gärna få in fler sponsorer och om möjligt 
sponsring av större företag både till tävling och 
föreningsverksamhet. Därför uppskattar vi alla förslag 
till nya sponsorer, eller medlemmar som vill engagera 
sig i sponsorfrågor. 

Sponsorgruppen har under 2018 bestått av Siw 
Andersson. 

Projektgrupper 

Målbildsgrupp 

En arbetsgrupp har tillsatts för att ta fram förslag till 
framtidsvision och tydligare målbild för BRS. 
Dessutom kommer gruppen ta fram tydliga nyckeltal 
för ekonomin samt göra en risk- och konsekvens-
analys för ett antal möjliga scenarier. Olika scenarion 
kan vara exempelvis hur vi kommer påverkas av den 
nya djurskyddslagen eller av möjliga krav från 
kommunen i samband med ny kontraktsskrivning, 

eller om vi får möjlighet till ytterligare utbyggnad  
av vår anläggning. Målbilden kommer ingå 
i ”Verksamhetsplan 2020–2023”.  

Gruppen består av Lotta Gill, Linda Holmqvist 
(verksamhetschef), Kerstin Karlsson, Bettina 
Krausbauer samt Christer Silver Holmberg. 
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Revisorer 
Revisorer under verksamhetsåret har varit Mario 
Hayek, auktoriserad revisor hos PwC och Anna 
Andersson.  

Revisorssuppleanter har varit Rikard Moosberg, 
auktoriserad revisor hos PwC och Inger Norberg. 

Valberedning 
Valberedningen har under året bestått av Ulrika Davidsson (sammankallande), Paulina Salonen och Anna Göransson. 

 

 

Några av våra fina hästar. 
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BRUS 
BRUS verksamhetsberättelse för 2018 återfinns på sidorna 33–42.

 

Tre av våra ”Brusare” på väg till smedjan.

Medlemmar mellan noll och 26 år ingår i BRUS. 

Det är dessa ungdomar som utgör BRS framtid! 
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Samarbetspartners och  
bidragsgivare 
Följande personer, företag och organisationer har under 2018 på olika sätt bidragit till BRS verksamhet: 

Agria Djurförsäkringar 

Anna Jarhäll 

Ballast AB 

Bonnierförlagen 

Bo Bennergård 

Botkyrka kommun 

Coop  

Decathlon 

DeLaval Hamra gård 

DeLaval Sales 

Erstagatans Blomsterstyling 

Equitop 

Evidensia Hästsjukhuset Stav 

Free-2-run 

Foderkammaren Stockholm 

Green Hat People 

Happy Socks 

Hippocanis 

Hästfyndet 

Hööks Hästsport, Kungens 
Kurva 

Hööks Hästsport, Kungsgatan 

ICA Maxi Botkyrka 

IdrottOnline 

Idrottslyftet 

Andreas Larsson Hovslageri 

Lindt Choklad  

Live Nation 

Lyckås Ridsport 

K9 Horse 

McDonald’s Tumba 

Min Skola 

Mälaren Hästklinik 

Realgymnasiet 

Sadeldoktorn 

Skallebergs Handelsträdgård 

Stockholms Läns Ridsport-
förbund 

Stornäs Sadelmakeri 

Sturehovs Krukmakeri 

Svenska Ridsportförbundet 

Södertörns Brandförsvars-
förbund 

Södertörns Brandtjänst AB 

Tumba Gymnasium 

Hästfyndet 

 

Vi riktar ett varmt tack till alla!

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

Ridskoleekipage har tävlat både internt och externt 
med bra resultat. 

Från hösten 2018 har vi fördelat ut söndagslektionerna 
på de övriga dagarna, för att ge plats till kurser och 
knatteridning. 

Hösten 2018 inleddes nya omgångar i Ponnycupen i 
hoppning och Stockholmscupen i dressyr. Dessa är 
utbytestävlingar mellan olika ridskolor i Stockholm, 
där båda lagen tävlar på hemmalagets ridskolehästar. 

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

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

 

 

Pyssel vid sjukhagarna

 

  
Under 2018 uppgick kostnaden för ridskolehästarnas hovvård till 428 000 (389 000) kronor. 
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Personal 

Ledning 

Linda Holmqvist, verksamhetschef 

Elisabeth (Bettan) Braun Ramnitz,  
   chefsinstruktör 

Linda Englund, stallchef 

 

 

Ridinstruktörer, fritidsledare, stallarbete m.fl. 

Amanda Robertsdotter 

Birgitta Gudmundsäter 

Camilla Eriksson 

Elisabeth (Bettan) Braun Ramnitz 

Felicia Larsson Durge 

Helena Johansson 

Linda Englund 

Sabina Melkerling 

Sofi Väisänen

Timvikarier 

Josefin Linder 

Julia Holmqvist 

Kajsa Niklasson 

Lisa Andersson 

Mikaela Gustafsson 

Sandra Niva Kjellvinger 

Victor Braun Ramnitz 

 
 

 
 

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

Periodvis tar vi även emot skolpraktikanter när 
eleverna under någon tid ska prova på yrkeslivet. 

  

Personalutbildning 
Vi har mycket välutbildad personal med lång 
erfarenhet, men viljan att fylla på med ännu mer 
kunskap finns, så under året har Willemijn Kloos 
Fahlberg, välmeriterad dressyrryttare och -tränare, haft 
kontinuerliga fortbildningar för alla instruktörers, i 
såväl teori som praktik.  

Hela personalgruppen var under våren med på en 
heldagskonferens på Lida med styrelsen. Bettan, 

Amanda, Helena, Sofi, Camilla och Linda H deltog i 
Säker Hästutbildning.  

Birgitta, Linda E, Helena och Bettan deltog i 
fortbildning av ridlärare, och Amanda, Sofi och Sabina 
i utbildningen Pedagogisk Ridskola. 

Linda H och Helena har gått en kurs i Arbetsmiljö för 
hästnäringen. 

 

Personalen kratsar cirka 40 000 hovar per år. 
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Hästar och ponnyer 
Under året har det skett en del förändringar i stallet. 

Ivanhoe har pensionerats, och So Cool, Aroselinde 
och Spirit har fått vandra vidare till de evigt gröna 
ängarna. Vi har även bytt ut MR Been och Mirre som 
inte har passat in i verksamheten under prövotiden.  

Nya hästar och ponnyer för i år är Humle, Lady, Mega 
Pixel och Nilla. Dessutom har hästen Daisy bytts till 
Gloria som står under utbildning hos säljaren. 

Under året har vi haft ett samarbete med Mälaren 
Hästklinik som kommer ut till oss cirka två gånger i 
månaden och i bland vid akuta fall. De har en mobil 
klinik med bl.a. röntgen och ultraljud, vilket gör att 
hästarna och ponnyerna kan undersökas och 
behandlas i sin hemmiljö utan onödig stress som en 
transport kan medföra. Hovslagaren Andreas Larsson 
kommer och skor en dag per vecka. 

Vi samarbetar även med Stall Matrix. Equiterapeuten 
Camilla Larson besöker oss reglerbundet för att i 
förebyggande syfte behandla våra hästar bl.a. med 
akupunktur, massage och laser. Camilla är godkänd av 
Svenska Equiterapeutförbundet och samarbetar med 

våra veterinärer. Detta medför en helhetssyn på 
behandlingen och en sammanhängande vårdkedja. 

Hästarna utbildas fortlöpande av våra instruktörer.  

Vi har under året jobbat mycket med ”säker häst”-
utbildning för att få ännu tryggare och tåligare hästar 
och ponnyer. 

För att ge hästarna en allsidig träning och därigenom 
öka deras hållbarhet och välmående har vi en 
schemaplanering som sprider hoppning, uteritter och 
andra lektionstyper jämnt över terminen. Det visar sig 
väl på veterinärkostnaderna. Vi arbetar också 
målmedvetet med att öka förståelsen för och 
kunskapen om hästarnas viktgränser. 

    
Säker häst.            Övning ger färdighet.    Massage på gång. 

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

Hästar 

Aida 

Bahir II 

Ballinaclogh Paddy  

Boróka 

Calypso 

Chivas 

Dessauer 

Eden 

Filago 

Gloria 

Jurand 

Karina 

Maximo 

Sektor 

Tores 

Uniquet Ellegaard 

Vanilia 

Winston 

Ponnyer

Arda’s Green Spoot 

Ballinaclogh all that 
Jazz 

Banjo 

Belle 

Bet Banagher 

Bounty 

Brook Hill Sunny 

Capitano 

Chick Flick 

Dristloge Dawn 

Falcon Street 

Familia 

Flyleaf 

Humle 

Lady 

Lindens Marvin 

Max 

Mega Pixel 

Nilla 

Prixe 

Saga

    Under 2018 uppgick veterinärkostnaderna till 306 000 (488 000) kronor.   
Vi fick 21 000 (139 000) kronor i försäkringsersättningar.  
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Utbildningsutbudet 
Ridutbildningen omfattar teori, skolridning, hoppning, 
terränghoppning och ridning ute i terräng. Under 
vårterminen ersätts en teorilektion med föreläsningar 
och clinics. Under hösten satsade vi på en mycket 
uppskattad ”säker häst-kurs” under ledning av Ulla-
Carin Carlsson-Lindkvist, som har utbildat många av 
Sveriges polishästar. 

Utöver ordinarie ridskolelektioner tillhandahåller vi 
utbildning i specialgrupper med begränsat antal elever. 
Därtill kommer kurser med specialinriktning, t.ex. 
kandarkurser, hopp och markarbeteskurser, ”säker 
häst”-kurs och kurser i Working Equitation. 

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

Under loven utökar vi även möjligheterna för 
ridskoleeleverna t.ex. endagskurser och tävlingar i 
hoppning och dressyr. 

Förbundet har lagt flera kurser för hela distriktet hos 
oss. 

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

 

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

Alla lektioner är på 45 minuter där inget annat anges, 
och redovisas nedan som pris per lektion för 
jämförbarhetens skull. 

 

 

Ridskolelektioner 

Junior ponny 172 kr 

Junior häst 194 kr 

Senior häst 222 kr 

Privathästlektioner 

Dressyr 

Hoppning, en timme 

199 kr 

242 kr 

Rehabiliteringsridning 

Per ridtillfälle 245 kr 

Specialgrupper 

Hästhoppning 

Junior, en timme 275 kr 

Senior, en timme  283 kr 

Ponnyhoppning 

Junior, sju elever, en timme 241 kr 

Hästdressyr 

Junior 233 kr 

Senior 247 kr 

Ponnydressyr 

Junior 214 kr 
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Rehabiliteringsridning 
Ridskolan erbjuder rehabiliteringsridning. 

Ridningen hjälper eleverna att bygga upp kondition 
och styrka samtidigt som det är väldigt trevligt att 
umgås med hästarna och med varandra. Övningarna 
går mycket ut på avslappning, att skapa balans och 
förbättra sin kroppskontroll, och leder även tveklöst 
till ökat självförtroende. 

Det ställs stora krav på hästarna som deltar i den här 
typen av verksamhet – de ska vara lugna och lätta för 
hjälperna. Detta åstadkoms genom träning, beröm och 
massor av godis. 

Rehabiliteringsridningen har under året skett inom 
verksamheten för Min Skola, se vidare på sidan 21.  

 

Kommunens LSS-verksamhet 
Även Botkyrka kommun bedriver daglig verksamhet 
på anläggningen. LSS1-personalen rensar ogräs, 
klipper gräs, röjer sly m.m. Dessutom sopar de alla 
läktare, tömmer gödseltunnorna från ridhusen och 
skottar framför ingångar. Under vintern har de även 

målat bommar från hinderparken. Det är mycket 
glädjande för oss att kunna delta i detta projekt. 

1 LSS = Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 

 
Idrottslyftet – Working Equitation 
Under de fyra senaste åren har vi, med hjälp av 
Idrottslyftet, genomfört olika projekt. I år fick vi hjälp 
via Idrottslyftet att ge två ungdomar möjligheten att gå 
ungdomsledarkurs steg 1–3.  

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

 

Anläggningsavgifter 

 

Upprustning av utevolten pågår

Vi har under året haft många som kommer och 
nyttjar vår fina anläggning. Många löser endagskort 
för att delta i träningar på vår fina terrängbana, och 
en del löser halvårskort för att kunna rida 
kontinuerligt på anläggningens utebanor och i 
ridhusen.

 
 

 

  

Under 2018 rapporterades 6296 (5 500) ideellt 
arbetade timmar. 
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Externa aktiviteter 
Under året har anläggningen bl.a. hyrts ut till en 
islandshästförening som anordnade en tävling med ca 
120 islandshästar. Vi har en fin anläggning och det är 
mycket tillfredsställande att kunna visa den och 
utnyttja den även till denna typ av arrangemang. 

Nyanlända från Salems kommun har varit här och 
mött hästarna i stallet och ridit en liten tur i skogen. 

 

Besök från Salems kommun.

 

Stallkul – öppen för alla! 
Varje dag nästan hela året om är Stallkul på Skrävsta 
öppen. Hit kan man komma även om man inte ska rida 
lektion utan bara vill mysa med hästarna, träffa 
kompisar eller hänga. 

Under året har vi haft många roliga och spännande 
aktiviteter. Bland annat har vi i samarbete med BRUS 
anordnat en skötarkurs för att utbilda nya skötare. Vi 
har börjat med skötarböcker igen för att kunna se ännu 
bättre vad skötarna gör och kunna få en bättre kontakt 
med dem som inte så lätt vågar komma fram och prata. 

Exempel på andra roliga aktiviteter vi genomfört 
under året är rykttävlingar, tårtbakning till hästarna, 
putstävlingar, tipspromenader, stallkvällar, bakmys 
och mycket mer.  

Stallkul anordnade två stjärnjaktstävlingar där barn 
och ungdomar fick hjälpa till i stallet på olika sätt för 
att samla in guldstjärnor. Topp 10 fick följa med på en 
ritt som tack för all hjälp. Väldigt uppskattat och en 
bra ”morot” för ungdomarna att våga hjälpa till. 

Under december månad har ett stort projekt varit att 
driva julkalendern ”Sagan om den upphittade fölungen” 
som blev mycket större än förväntat. Tingeling, som 
fölungen fick heta, fick mycket uppmärksamhet och 
försökte sitt bästa för att lära sig allt om livet på 
Botkyrka Ridsällskap under den korta tiden 
tillsammans.  

På julshowen var Stallkul med och visade upp bland 
annat en skötarkadrilj och en spegelritt. 

 

 
Stallfritids bytte namn till Stallkul för att många barn och föräldrar förknippade ordet fritids till skolans fritids. 

Från sommaren har namnet funkat jättebra och vi har sett fler nya ansikten i stallet. 

Under 2018 arrangerade Stallkul 78 (83) olika aktiviteter  
och hundratals barn och unga deltog 
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Ungdomsfonden 
Under 2018 har 3 300kr delats ut och fonden har 
vid årets slut ett saldo på 16 912 kr.  

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

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

Fonden finansieras genom att femtio öre per 
lektionstillfälle avsätts till fonden. 

Kollektiva aktiviteter  

Ansökan om bidrag till gemensamma aktiviteter kan 
göras när som helst under året genom en skrivelse till 
styrelsen med tillstyrkan från chefsinstruktör eller  

 

verksamhetschefen. För kollektivt bidrag så krävs en 
evenemangsrapport (policy P601) 

Enskilda aktiviteter 

Ansökan om bidrag till enskilda aktiviteter kan göras 
när som helst under året genom en skrivelse till 
styrelsen med tillstyrkan från chefsinstruktör eller 
verksamhetschefen.  

Styrelsen har att bedöma rimligheten i ansökan i 
förhållande till kostnader som de ska bidra till att täcka 
samt att säkerhetsställa fondens medel över tid. 

Medel ur fonden ska inte ges till aktiviteter där BRS 
har givit bidrag på annat sätt te x genom träningsstöd. 

  

 

 
Ponnyer som softar.  
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Gymnasieverksamheter 
Tumba gymnasium

Tumba Gymnasium erbjuder i sitt koncept olika 
idrottsprofiler där eleverna ges möjlighet till extra 
meritpoäng. BRS har sedan många år ett samarbete med 
Tumba gymnasium och dess ridprofil. Här ges elever 
möjlighet att ha ridning/hästkunskap som individuellt 
val. Kursen sträcker sig över två år då slutbetyg ges. 

Då det inte är nationell antagning (NIU) så sker inga 
antagningsprover utan samtliga elever med viss 
ridkunskap kan delta i profilen, vilket ibland kan 
innebära att de kan få lite skilda övningar att rida under 
ridpassen. Ridningen anpassas med andra ord efter 
elevernas egen utbildningsståndpunkt, och här varvas 
dressyr, hoppning och till viss del även terräng.  

Eleverna undervisas både teoretiskt och praktiskt och 
ska härigenom ges ökade kunskaper om hästar, deras 

skötsel samt ridning. I den teoretiska delen av kursen 
läggs fokus mestadels på ridlära för att sedan jobba 
med att överföra dessa kunskaper till ridningen. Då 
eleverna endast har ett pass per vecka så innehåller 
dock den avsuttna verksamheten till stor del praktisk 
teori såsom longering/sitsträning, tömkörning och 
löshoppning. Deltagande elever får även prova på att 
ha stalltjänst. 

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

Ansvarig för denna verksamhet är Linda Englund. 

 

 

Realgymnasiet

BRS har sedan 2011 ett samarbete med Realgymnasiet. 
Eleverna på Realgymnasiet läser Naturbruks-
programmet med inriktning hästhållning. De har sina 
profildagar där de läser kurser i ridning och 
hästkunskap förlagda till BRS.  

Vi tar emot elever från alla tre årskurser. 
Realgymnasiet samarbetar med två olika ridskolor i 
Stockholmsområdet då klasserna är uppdelade i 
mindre grupper för att ge särskilt hög kvalitet i 
undervisningen. Eleverna kommer främst från 
Stockholmsområdet. Nio av eleverna är/har varit 
elever på BRS. 

Under vårterminen hade vi totalt 43 elever måndag till 
fredag. Under höstterminen har vi haft 44 elever 
måndag till fredag. 

Eleverna har stalltjänst, morgon och lunch måndag, 
torsdag och fredag. I kurserna ingår ridundervisning, 

dressyr, markarbete, hoppning samt ridning ute. I de 
teoretiska kurserna läser eleverna exempelvis exteriör 
och anatomi, foder, ridlära, sjukdomslära och avel. 
Undervisningen följer kursplanen för Naturbruks-
programmet. Målet för årskurs tre-eleverna är att de 
ska klara yrkesprovet för diplomerad hästskötare. 

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

Annica Gleisner undervisar eleverna på 
Realgymnasiet och är anställd av Realgymnasiet på 
heltid.
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Min Skola

I början av 2014 inledde BRS ett samarbete med Min 
Skola. Min Skola är en gymnasieskola för elever med 
funktionsnedsättning, med inriktning mot häst och 
sällskapsdjur. Skolan bedriver sin ridundervisning på 
BRS. Vi har tolv elever fördelade på tre grupper. 
Grupperna har tre svårighetsgrader. På den enklaste 
nivån ligger fokus på olika typer av styr- och 
balansövningar, samt att eleverna på så självständigt 
sätt som möjligt ska kunna göra i ordning hästarna 
innan och efter ridning. När vädret tillåter är vi gärna 
ute i naturen vilket är mycket uppskattat av eleverna. I 
de ridstarkare grupperna ligger fokus på att förstå och 
utföra övningarna på ett korrekt sätt. Vi bygger upp 
övningarna från skritt och när det fungerar bra går vi 
vidare. Vi har även börjat med enklare markarbetes- 
och hoppövningar. Målet för eleverna i dessa grupper 
är också att de så småningom ska kunna erbjudas 
platser i den ordinarie ridverksamheten. Eleverna i 
samtliga grupper hämtar själva in sina hästar från 
hagen. De borstar, visiterar och spolar benen vid 

behov. Eleverna har uppgifter i stallet i anslutning till 
ridningen. De hjälper t.ex. till att göra höpåsar, rengöra 
vattenkoppar, mocka samt att borsta övriga hästar. 
Varje termin avslutas med en mycket uppskattad upp-
visning för föräldrarna 

Ansvarig för Min Skola är Helena Johansson. 

 

Packning av höpåsar.

Tävlingskommittén 
Med syfte att bedriva 2018 års tävlingsverksamhet har 
styrelsen tillsatt en tävlingskommitté. Kommittén har 
haft följande sammansättning under året: 

Sammankallande – Bettina Krausbauer 

Grenledare dressyr – Lisa Andersson 

Dressyr – Berit Norberg 

Grenledare hoppning – Frida Lindberg 

Grenledare fälttävlan – Elin Andersson 

Fälttävlan – Anton Synnerdahl 

Administration och ekonomi – Lena Niklasson 

Teknik – Kenneth Lynghaug och Ulf Gunninger 

Tävlingar under verksamhetsåret 
Med 19 tävlingsdagar och cirka 1 700 starter var BRS 
även 2018 en av klubbarna i distriktet som arrangerar 
flest tävlingar. Vår ambition är att arrangera väl 
genomförda tävlingar på olika nivåer som gör det 
möjligt för tävlingsryttarna såväl som ridskoleryttare 
att tävla på hemmaplan. Samtidigt ska 
tävlingsverksamheten verka som reklam för BRS och 
sätta klubben på kartan bland alla andra klubbar i 
distriktet. Vi får oftast väldigt bra feedback för väl 
genomförda tävlingar och trevliga och kunniga 
funktionärer!   

Under året var BRS representerat i flera av 
Allsvenskorna som arrangeras av distriktet, med fina 
prestationer. 

Dressyrtävlingar 

Vi fortsätter att vara den förening i länet med flest 
antal tävlingar och tävlingsdagar inom dressyren. Vi 
genomförde sju externa tävlingar med hela elva 
tävlingsdagar. Dessutom hade vi tre Pay & Ride under 
året. Tävlingarna hölls både inomhus och på Vallen 
och vi fortsätter att få bra kritik för våra väl 
genomförda tävlingar från deltagarna.  

Vi inledde året med vår uppskattade Trettondags-
dressyr för ponny. Nytt för 2018 var att vi även 
arrangerade en hästdressyr under trettonhelgen som 
blev väldigt lyckad. Nästa tävling var en hästdressyr i 
slutet av januari. För att ha lite färre tävlingsdagar runt 
påsk anordnade vi en ponnydressyr på regional nivå 
istället för ponnydagen på påskdressyren. I början av 
april hade vi vår traditionella Påskdressyr med två 
dagar hästdressyr och med många BRS ekipage bland 
de placerade. I slutet av april anordnade vi också 
en ”ny” tävling, en hästdressyr med SM-kval för 
juniorer och Young Riders. Även 
Nationaldagsdressyren på Vallen blev väldigt 
uppskattad och året avslutades med Höstdressyren i 
oktober för häst och ponny. Under årets tävlingar har 
BRS-ekipagen varit väl representerad på 
hemmatävlingarna och tagit många placeringar. 
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Under året har det även arrangerats en programträning 
för Berit Norberg.  

Hopptävlingar 

På hoppsidan inleddes 2018 med en Pay & Jump i 
februari med drygt 120 starter och många 
hemmaryttare var med och slipade på 
tekniken. Marshoppet följde därefter med runt 400 
starter på två dagar. Ponnydagen inkluderade en 
omgång av Allsvenskan div III där BRS-ryttarna knep 
en fin fjärdeplacering. Även övriga häst- och 
ponnyryttare bjöd på fina ritter och placeringar.  

Under våren och sommaren fick ett par hinder lite 
välbehövlig renovering och en del utfyllnad köptes in 
och byggdes. Jätteroligt att kunna ha en fin hinderpark 
att bygga tävlingsbanor av! BRS är och kan 
förhoppningsvis fortsätta att vara ett föredöme när det 
kommer till material och genomförande av 
hopptävlingar.  

Efter sommaren plockade både div III och IV-lagen i 
hästallsvenskan rosetter, super att vi kan lyckas få till 
så fina ritter och bra lagstämning när vi är iväg 
tillsammans. Senare under hösten hölls det årliga 
Halloweenhoppet med precis lika fint utsmyckad bana 
som vanligt och med många duktiga hemmaekipage 
bland de placerade. Vi hann även med ett KM där våra 
hemmaryttare fick göra upp om klubbmästerskapet 
bland ridskoleryttare och privatryttare. 

Sista tävlingen för året blev en Maskeradhoppning den 
31 december där även kampen om årets nyårspokal 
avgjordes, detta år med en WE-twist inbakad! Det 
bjöds på många roliga utklädnader och spännande 
ritter. Anna Göransson som red på Tores tilldelades 
pokalen för bästa prestation 2018 och Therese 
Kristensen vann maskeradhoppningen med Paddy. 

Helt klart ett bra år för hoppgänget på BRS. 

Fälttävlan 

Året började med att vi genomförde två stycken Pay & 
Cross, en inomhus och en på vallen. Pay & Cross är 
ett uppskattat inslag i träningen i början av säsongen 
eftersom möjligheterna till utomhusträning är små. 
Pay & Crossen genomförs i mindre grupper med 
gemensam framridning och framhoppning innan man 
sedan får hoppa terrängbanan var för sig. Detta för att 
det ska vara utbildande och säkert för både häst och 
ryttare. Under vårens två Pay & Cross deltog cirka 100 
ekipage. Under Pay & Crossen på Vallen har vi flyttat 
ner ett visst utbud från cafeterian samt grillat korv, ett 
populärt inslag för många! 

Inför årets första tävling i slutet av maj – vårfälttävlan 
– byggdes det ett antal nya hinder och vi fortsatte att 
anpassa våra hinder efter de nya säkerhetsreglerna. 
Bland annat utrustades flera hinder med det s.k. MIM-
system1 som höjer säkerheten avsevärt i fall en häst 
fastnar i ett hinder. Vi jobbar kontinuerligt att 
förbättra banan för alla nivåer, både med nya hinder, 
men även röjning och städning runt Vallen och 
ridstigarna. Det läggs även ner oändligt många timmar 
på att underhålla anläggningen, klippning av gräs, 
röjning av sly och målning är bara några av delarna 
som återkommande måste göras för att hålla vår 
utomhusanläggning i skick! 1 MIM-system = Säkerhetssystem för 

terränghinder, det ger terränghindren möjlighet att ”lösa ut” istället för att vara helt fasta. 

 

Vårfälttävlan i maj bjöd på många fina ritter, vädret var 
på vår sida igen och tävlingen var välbesökt och 
återkopplingen från både ryttare och nya överdomaren 
blev väldigt positiv.  Flera hemmaekipage placerade sig 
i både H100- och H90-klassen!  

Även på höstfälttävlan i september fick vi 
vädergudarna på vår sida och tävlingarna avlöpte väl. 
Vi hade även fint besök av ett tiotal gäster från Finland, 
som hade fått EU-bidrag för att börja arrangera 
fälttävlan i Finland. För att kunna göra det åkte de på 
studiebesök till oss för att se och lära. Ett mycket 
uppskattat inslag för alla! 

Botkyrka Ridsällskaps fälttävlan har skapat sig ett 
starkt varumärke och är en uppskattad tävlingsplats 
och vi får otroligt bra feedback från både tävlande och 
officiella funktionärer.   

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

Tävlingskommittén ser fram emot nästa tävlingsår och 
att följa utvecklingen av alla våra duktiga 
hemmaryttare.

      

Ett gäng glada fälttävlansfunktionärer.   Vattengraven vid vallen.
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Externa tävlingar 

Datum        Gren           Häst/Ponny        Plats         Typ 

5 januari Dressyr Ponny Inne Lokal/Regional 

6 januari Dressyr Ponny Inne Lokal/Regional 

27 januari Dressyr Häst Inne Regional  

4 mars Dressyr Ponny Inne Regional  

10 mars Hoppning Ponny Inne Lokal/Div III 

11 mars Hoppning Häst Inne Lokal/Regional 

1–2 april Dressyr Häst Inne Lokal/Regional 

21 april Dressyr Häst Inne National 

19–20 maj Fälttävlan Häst/Ponny Vallen Lokal/National 

9–10 juni Dressyr Häst Vallen Lokal/Regional 

22–23 september Fälttävlan Häst/Ponny Vallen Lokal/ National 

6 oktober Dressyr Ponny Inne Lokal/Regional 

7 oktober Dressyr Häst Inne Lokal/Regional 

3 november Hoppning Ponny Inne Lokal/Regional 

4 november Hoppning Häst Inne Lokal/Regional 

 

 

 

Allsvenskan 
2018 hade vi lag i följande allsvenskor: 

• Div III ponnydressyr  

• Div III ponnyhoppning  

• Div III hästdressyr 

• Div II hästdressyr 

• Div II hästhoppning 

• Div III hästhoppning 

• Div IVhästhoppning  

Flera av lagen fick fina placeringar i om 1 och 2 och 
Div IV-hästhoppningslaget slutade totalt trea i finalen!  

I samband med Allsvenskorna har samtliga lag 
genomfört gemensamma lagträningar. 

 

Avsutten verksamhet och träningar
Målet för 2018 har återigen varit att ha en aktivitet per 
gren och månad vilket vi lyckades nå även detta år. 
Aktiviteter har varit allt från föreläsningar eller 
grenträffar. E-G Haking och Magnus Gällerdal har 
haft flera helgkurser både i ridhuset och på Vallen. 
Berit Norberg höll en uppskattad föreläsning om ”Rid 
rätt – vinn lätt” och Lena Niklasson föreläste om ”Att 
börja tävla, bra att veta för föräldrar och barn”. I mars 
hade vi även en medlemskväll med Hippocanis.  

Även antalet externa terrängträningar ligger på en hög 
nivå, vilket gör att terrängbanan och hindren utnyttjas 
i högre grad. 

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

Under 2018 arrangerade BRS 19 
externa tävlingar med cirka 1 700 starter. 
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Tävlingskommitténs tack 
Att kunna bedriva en tävlingsverksamhet med så 
många tävlingsdagar kräver ett stort engagemang från 
klubbens medlemmar som lägger ner många ideella 
timmar. Tävlingskommittén vill rikta ett stort tack till 
alla som gör det möjligt att genomföra våra fina 
tävlingar. Utan er skulle det inte vara möjligt! Vinsten 
från våra tävlingar och cafeterian under 
tävlingsdagarna är ett viktigt bidrag till föreningen. 
Alla våra tävlingar genererar ett överskott! 

Ett utdrag ur överdomarrapporten från höstens 
fälttävlan som alla som medverkade som funktionärer 
kan vara stolta över: 

”En organisation där viljan att ’vilja göra bra tävlingar’ inte 
stannar vid vilja utan där man anstränger sig för att verkligen 
driva igenom denna viljan. Botkyrka Ridsällskap lyckas göra 
en mycket proffsigare tävling än man kan förvänta sig med de 
faciliteter som står till förfogande.” 

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

banbyggare och veterinärer som hjälpt oss att 
genomföra våra tävlingar.  

Ett stort tack även till våra samarbetspartners under 
året. Samarbetet är mycket viktigt för oss. 

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

 

Terränghinder på Vallen.

             
Klart för hopptävling.                  Dimma och rishinder vid vallen.
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Klubbmästare 
Klubbmästerskap har genomförts i olika omgångar 
inom dressyr och hoppning. Dessa duktiga ryttare får 
uppmärksamhet under middagen som arrangeras 

efter årsmötet den 23 februari 2019. Vi gratulerar alla 
till framgången! 

Klubbmästerskap Dressyr 2017 

Ridskolehästar, 2017 (utfört efter förra årsmötet) 

1. Cheryl Martin, Arosalinde 

2. Carina Pettersson, Uniquet Ellegard 

3. Elina Söderberg, Jurand 

Klubbmästerskap i hoppning 2018 

Ridskoleponny 

1. Agnes Irme - Flyleaf 

2. Wilma Svensson – Arda’s Green Spoot 

Ridskolehäst 

1. Kajsa Niklasson - Winston 

2. Ulf Gunninger - Uniquet Ellegaard  

3. Amanda Emanuelsson – Uniquet Ellegaard  

Privatponny 

1. Thea Bolin – Sheza Daisy 

2. Nellie Bolin – Sheza Daisy 

 

 

 
Privathäst 

1. Josefin Adnell – Coleen H 

2. Sofia Cooper – Magaliffs Zingoalla 

3. Frida Lindberg – Zinfandel’s Sally 

 Klubbmästerskap i dressyr 2018 

Ridskoleponny 

1. Sofia Lynghaug - Flyleaf 

Ridskolehäst 

1. Sara Engdahl - Borocka 

2. Elina Söderberg - Dessaur 

3. Carina Pettersson – Uniquet Ellegaard 

Privatponny 

1. Mathilda Ribberlöv – Wallarps Dosado 

Privathäst 

1. Tilda Toresson - Zarah 

2. Linnea Widstrand - Hector 

3. Lovina Lövqvist - Egoiste 
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Championatssegrare 2018
Följande ekipage har under året förtjänat championatstecken. Vi gratulerar alla till detta!

Dressyr 

Häst: Alma Olsson, La Cucaracha 

Ponny: Sophie Johansson, Corinne II 

Hoppning 

Häst: Frida Lindberg, Zinfandel’s Sally 

Ponny: Matilda Ribbelöv, Vallarps Dosado 

 

Fälttävlan 

Häst: Siri-Li Sylwan, Wiwa 

 

 

Cafeterian 
Cafeterian i Stora ridhuset har varit öppen under 
terminerna på lördagar mellan 10.00–16.00 och 
söndagar 10.00–14.00 samt alla tävlingsdagar. 
Verksamheten har även detta år skötts av ideella 
krafter i cafeteriagruppen samt av ryttare och föräldrar 
från våra ridgrupper. Ridgrupperna har ställt upp en 
dag per ridtillfälle och termin.  Vi har fortsatt att 
tilldela alla ryttare/föräldrar en personlig tid att 
bemanna cafeterian eftersom det har haft god effekt 
på antalet dagar som cafeterian har hållits öppen. 
  
Under året har vi fortsatt att minska öppet-
hållandetiden på söndagar för att vi inte har så många 
besökare då. Det har gjort att vi har klarat 
söndagsverksamheten med hjälp av halva grupper och 
då fått grupper som kunnat hjälpa till under hela 
tävlingsdagarna. 
 
Cafeteriaverksamheten har under året bidragit med ett 
ekonomiskt överskott till klubben. Våra storsäljare är 
fortfarande toast, grillade hamburgare, gulaschsoppa, 
panini, focaccia och förstås kladdkaka.  
 

Under verksamhetsåret har cafeteriagruppen träffats 
ett par gånger per termin för att planera verksamheten 
och storstäda. Veckovis städning och översyn för att 
hålla cafeterian fräsch har också gruppen ansvarat för. 
Under tävlingsdagar ansvarar cafeteriagruppen för att 
öppna och stänga cafeterian samt finnas till hands för 
att stötta upp de grupper som bemannar övrig tid. 
 
Cafeteriagruppen skötte cafeterian under en söndag 
när en islandhästförening hyrde ridhuset, vilket 
genererade ett extra tillskott. Administration och 
inköp har skötts av cafeteriagruppen. En ny 
kaffebryggare har köpts in och installerats. 
 
Panta mera! Cafeteriagruppen åker och pantar 
kontinuerligt vilket är bra för miljön och resulterar i en 
bra slant varje år.  
 
Kommunens livsmedelsavdelning var här och gjorde 
en livsmedelskontroll som vi klarade väldigt bra. 
I cafeteriagruppen ingår Gunilla Enänger, Chricko 
Synnerdahl, Kerstin Ångman, Carina Ståleborg, 
Monica Danell. Tine Blomberg, Anita Jalkegård, 
Gunilla Medalen och Kamilla Brantskog. 

 

 

Under 2018 sålde cafeterian för drygt 355 000 (357 000) kronor. 
 

 

Under 2018 gjorde BRS tävlingsryttare 673 starter på olika tävlingar 
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Inackordering 
På Botkyrka Ridsällskap har vi under första halvåret av 
2018 haft 4 ponnyer och 23 hästar uppstallade. Under 
andra halvan stod 3 ponnyer och 24 hästar på 
anläggningen. Vi har även under delar av året haft två 
extrauppstallade hästar i utebox. 

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

Flera privathästägare tar stort ansvar för att hjälpa till 
att hålla anläggningen i fint skick, och spenderar 
många ideella timmar här. Under 2018 fortsatte flera 
hästägare att gå ihop och beställa Paddex som de 
spridde i sina hagar. 

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

Vid ett tillfälle i början av vårterminen samt ett i början 
av höstterminen hålls privathästägarmöten. Vid dessa 

möten träffas alla inackorderingar och personal för att 
diskutera gemensamma frågor. 

Inackorderingarna har kollektivt tagit ut veterinär för 
bl.a. tandkontroller. Ridskolans veterinär har nu även 
anlitats av flera privathästägare som även de inlett ett 
samarbete. Man har även gemensamt anlitat 
equiterapeut för kontroll och behandling av sina hästar. 

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

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

Anläggningen 
Enligt vårt hyresavtal ska fastighetsägaren, dvs. 
Botkyrka kommun, varje år göra en besiktning av 
anläggningen vilken ska resultera i konkreta 
underhållsplaner. Botkyrka kommuns arbete med 
upprustningen av anläggningen har tyvärr inte 
framskridit riktigt så fort som utlovades under 2017. 
Förhoppningarna var att själva arbetet skulle påbörjas 
redan under hösten, men så blev inte fallet – 
huvudsakligen för att kommunen insåg att projektet är 
större än förväntat och de hade svårt att hitta en lämplig 

projektledare. En sådan tillsattes slutligen i december. 
Vi har naturligtvis själva jobbat med en prioriteringslista 
från BRS synvinkel, och vissa saker är trots allt 
påbörjade av kommunen, exempelvis har visst 
prospekteringsarbete gjorts och en okulärbesiktning är 
genomförd. Senaste besked (december 2018) från både 
kommuntjänstemän och kommunstyrelse är att inga 
pengar har ”fryst inne” utan är tillgängliga för faktisk 
projektstart i början av 2019. 

Stallen 
Under 2018 ångtvättades samtliga stall för att få dem 
ordentligt desinficerade. Detta utfördes av ett externt 
företag som är specialiserade. Anticimex har varit här 

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

Stora stallet 

Det har investerats i en ny tvättmaskin och det har 
skett en del reparationer av de befintliga. Under 
sommaren reparerades många boxdörrar och 

boxväggar som blivit förstörda. Under hela året 
skedde löpande underhåll, t.ex. byte av lysrör, lagning 
av vattenkoppar och reparation av stallredskap.

Lilla privatstallet 

I Lilla privatstallet har armering som stack upp i en 
box tagits bort och reparation av boxdörrar har skett.  

Uppbindningsringar har satts upp med hjälp av ideella 
krafter. 
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Logenstallet 

Till Logenstallet har ett nytt kodlås köpts in och 
installerats på sadelkammardörren. 

Uteboxarna 

Uteboxarna har ångtvättats under sommaren. 

 
Ridhusen 
Ett ständigt arbete sker med ridhusbottnarna så att de 
ska hålla för den hårda belastningen och samtidigt vara 
så skonsamma som möjligt för våra hästar. Harvning, 
vältning och vattning hör till de återkommande 
arbetsuppgifterna.  

Under 2018 har löpande underhåll gjorts.  

Våra lokaler upplåts emellanåt till externa evenemang 
och verksamheter. Stora lektionssalen har fått en ny 
whiteboardtavla. Under året har salen utnyttjats t.ex. 
vid olika föreläsningar, möten och övernattningar. 
Stockholms läns ridsportförbund har hyrt lokalen för 
olika träffar och utbildningar.

Lilla ridhuset 

I Lilla ridhuset har vi tagit ut den gamla botten och lagt 
in ny i form av sand som är blandad med klenflis. 

 

Arbete med botten i lilla ridhuset.

Smedjan 
Ungdomssektionen har inrett Smedjan med en ny 
soffa för att höja mysfaktorn.

Vägar 
Samtliga grusvägar runt anläggningen har fyllts på med 
nytt grus. Vägen skrapas regelbundet och fylls på med 

grus vid behov. Vi har fått hjälp av Johan Braun att få 
ut grus på vägen och på parkeringen. 

Skrittmaskin
Efter att en storm fällt ett träd över staketet runt 
skrittmaskinen så har stolpar och plankor bytts ut. Det 
har även rensats på ogräs och jämnats till i spåret, och 

vi har fyllt på med Paddex. Två nya motorer har köpts 
in och installation av dessa är påbörjad.

Ridstigar och utebanor 
Utebanorna underhålls både av personal och av ideella 
krafter, och det har röjts sly på ridstigarna. Under 
hösten köptes ett nytt staket in till utebanan vid stallet. 

Detta har satts upp och banan har fyllts på med sand 
och lite klenflis. Tack David för en jättefin ridbana!  

  

Under 2018 köpte vi in hö och hösilage för 
633 000 (616 000) kronor. 
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Hagar 

 

En av våra fina hagar!  
 

Samtliga hagar kontrolleras regelbundet av personal. 
Inackorderingarna har även visst eget ansvar att 
kontrollera ”sin” hage. Respektive hästägare ansvarar 

för att hålla snyggt och röja runt den hage man för 
tillfället förfogar över. Hjälp fås dock av personal när 
det gäller stolpbyten och dragning av ny tråd.  

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

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

Vi har stolpat och dragit nya stängsel i en av 
sommarhagarna på Vallen (”Tarmen”), vilket har 
utökat mängden bete. 

 

 

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

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

Miljö 
Vi väljer gärna lokala leverantörer så långt det är 
möjligt! Allt huvudfoder köps in närodlat från Hamra 
gård, både för att värna om miljön och för att de 
tillhandahåller foder av god kvalitet. 

Byggmaterial till olika projekt har levererats av lokala 
företag. Det har varit prisvärt och transporterna har 
kunnat begränsas. Dessutom blir spillet minimalt 

eftersom det lätt går att komplettera med material 
vartefter det behövs. 

Vinterns plogning och sandning har skötts på ett 
utmärkt sätt av Hamra. 

Under hösten var kommunens miljöenhet på 
anläggningen för inspektion av gödselhanteringen. Vi 
är glada över att vi galant klarade de krav som ställts.

 
 
 

  

Under 2018 förbrukade vi cirka 1999 000 
(1985 000) liter vatten 
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Socialt engagemang 
Förutom vår kärnverksamhet arbetar vi med och 
uppmärksammar särskilda projekt, ofta av 
allmännyttig karaktär. Under 2018 fortsatte vi att satsa 
på kampen mot cancer genom att köpa in foder som 

plastas i rosa (bröstcancer) eller blå (prostatacancer) 
eller gul (barncancer) plast. En del av kostnaden för 
plasten går till cancerforskningen. 

 

 

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

 

Vår hemsida ger en snabb ingång till nyheter och information. 

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

Utöver hemsidan utgör sociala medier som Facebook 
en viktig informationskanal, och dessa möjliggör även 

miljömässiga besparingar. Vi når dessutom snabbt ut 
med information; ett Facebook-meddelande till med-
lemmar och andra intressenter är betydligt effektivare 
än t.ex. traditionella e-postutskick. 

 

Vår Facebooksida används flitigt för snabb kommunikation. 

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

Tidningen Södra Sidan publicerar ibland notiser om vår 
verksamhet. 
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Policysamling
Det är viktigt att en förening har skriftlig dokumenta-
tion som vägledning för sin verksamhet. 

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

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

Policysamlingen finns på hemsidan under 
”Föreningen > Policysamling”.

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

Försäkringsskyddet ses kontinuerligt över och 
information om försäkringarna finns publicerad på 
hemsidan under menyn ”Föreningen > Försäkringar”. 

Kommunens planer 
Redan 2014 påpekade en extern utredare tillsatt av 
Kultur- och fritidsförvaltningen att vår anläggning har 
renoveringsbehov och behöver uppgraderas för att 
uppfylla kommande myndighetskrav. 

Kommunfullmäktige beslutade därför i november 
2017 att avsätta 20 miljoner kronor under två år för 
upprustning av ridanläggningen på Skrävsta. Målet var 
att planering, prospektering och förhoppningsvis 
byggstart skulle ske under 2018 samt att merparten av 
arbetet skulle genomföras under 2019. 

Tyvärr har arbetet med upprustningen av anläggningen 
inte framskridit riktigt så fort som utlovats, då 

kommunen haft svårt att hitta en lämplig projektledare 
för ett projekt av denna omfattning. I slutet av året 
tillsattes slutligen en projektledare, men projektstarten 
har försenats. I december fick vi dock besked från både 
kommuntjänstemän och kommunstyrelse att inga 
pengar har ”fryst inne” utan är tillgängliga för faktisk 
projektstart under 2019. Detta arbete kommer enligt 
senaste uppgift även att påbörjas under 2019. 

Som ett resultat av detta kommer även BRS hyresavtal 
med kommunen att omförhandlas.

 

  

 

 

 

 

              Hemritt från sommarbetet.                                    Utflykt till Botkyrkabacken.                                Hästar på bete. 

 

 

 Under 2018 erhöll vi drygt 760 861 (758 699) kronor i olika bidrag,  
bl.a. kommunalt och statligt LOK-stöd och Idrottslyftet. 
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Förord 
Plötsligt står vi inför det nya året, vilket 
innebär att ytterligare ett år med BRUS har 
passerat. Det här året har gått med en 
rasande fart, vilket jag tror att hela styrelsen 
kan hålla med om. Jag tycker att året har 
varit helt fantastiskt med alla aktiviteter och 
även alla tillfällen vi fått träffa alla 
fantastiska ungdomar i stallet.  
BRUS styrelse finns till för att främja 
gemenskapen i stallet och under året har vi 
lagt extra fokus på bättre relationer över 
generationsgränserna. För trots att vi har en 
riktigt, riktigt bra gemenskap i stallet finns 
alltid saker att förbättra för att alla ska 
trivas. Vi tycker att de är viktigt att alla kan 
känna sig trygga i stallet och att barn och 
ungdomar litar på oss som ledare. Därför 
har vi under möten tagit upp just frågor 
kring kamratskap och den sociala miljön i 
stallet, hur det är i stallet för tillfället. 

Eftersom att många i styrelsen ofta hänger i 
stallet och är med barnen även utanför 
aktiviteter, får vi en väldigt bra blick över 
hur läget är och ser till att finnas där för alla.  
Under året som gått har väldigt många barn 
inte bara klivit över tröskeln till stallet, utan 
också varit med på många av våra 
aktiviteter. Alla tycker olika saker är 
roligast, vissa uppskattar tävlingarna mest, 
övernattningar eller shower, medan andra 
kommer för gemenskapen, men en sak har 
vi alla gemensamt – kärleken till hästarna. 
Detta år har vi haft många nya ansikten på 
våra aktiviteter vilket är superroligt och 
även många fler deltagare än vad vi haft 
tidigare år. Så jag hoppas att alla känner sig 
trygga med BRUS vid sin sida och att vi unga 
i föreningen fortsätter ha så roligt 
tillsammans. 

Mvh Linnea Widstrand  
Brus ordförande 2018 
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BRUS STYRELSE 2018 
 

                                   

  Linnea Widstrand                               Sandra Niva Kjellvinger                          Tilda Toresson                            
  Ordförande                                                  Vice ordförande                                                 Sekreterare                    
  
                                                                                     

                                          
Sofia Lynghaug                                   Matilda Davidsson                                     Hanna Johansson           
Ekonomiansvarig                                          Ledamot                                                               Ledamot 

 

 

                                                
  Ebba Frösslund                                   Katarina Widstrand                                   Teresia Österberg                                                 
  Ledamot                                                       Suppleant                                                             Suppleant    
  
  

               
    Josefine Lans                                      Selma Irme  
    Suppleant                                                     Suppleant     
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Vad är BRUS 
BRUS är en förkortning av Botkyrka Ridsällskaps UngdomsSektion och till den hör 

automatiskt alla som är under 26 år.  

BRUS – Styrelse är en vald styrelse som blivit utsedd under årsmötet som uppgift 

har att: 
• Skapa kamratskap mellan barn och ungdomarna i stallet. 

• Bereda alla ungdomars möjlighet att utöka sina kunskaper om hästen genom att anordna 

kurser och andra aktiviteter. 

• Anordna aktiviteter, minst 1 varje månad. 

• Låta barnen komma med egna förslag till aktiviteter. 

• Ge medlemmarna möjlighet till kurser både på, med och utan häst för att öka kunskapen 

och känslan för hästen. 

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

BRUS bildades 1969 i syfte att engagera ungdomarna i klubben. Från början drevs 

BRUS av en informell styrelse, dock med protokollförda sammanträden. Från 1985 har 

BRUS blivit en ungdomssektion med egna stadgar.  

            Detta innebär bland annat att:   

BRUS skall drivas av en vald styrelse, som skall hålla protokollförda möten.  

Ungdomssektionen ska ha en egen kassa (dvs. egen ekonomisk förvaltning), men 

redovisar inom BRS. 

Varje år ska BRUS hålla årsmöte, där ordförande och övriga ledamöter väljs på ett eller 

två år. Styrelsen ska då också avlägga sin ekonomiska rapport, samt redovisa sin 

årsberättelse.  

Under årsmötet har samtliga under 26 rösträtt. 
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Julshow 
Årets Julshow blev ännu en gång väldigt lyckad. Det bjöds på allt från en fartfylld maskeradhoppning, 

till 5 - Kamp mellan styrelsen och publiken, kadrilj av både ridskolehästarnas skötare till en spegelritt 

mellan en ängel och djävul. 

Inledningnummer: 

Först ut var Emma Öqvist och ridskoleponnyn Marwin som välkomnade alla i publiken med att 

galoppera runt i ridhuset föreställande Pegasus. 

Luciatåg: 

Sedan var det dags för det årliga luciatåget där ridskolehästen Uno tog täten tillsammans med årets 

lucia Wilma Svensson, tätt därpå alla tärnor och tomtar på ridskolans ponnysar och hästar. Det var ett 

stämningsfullt luciatåg som bjöd på sång och satte in publiken i julstämning. 

BRUSS vs Publik: 

Vi hade i år igen ett nummer som vi kallar ”BRUSS VS PUBLIK” där vi i styrelsen utmanar några 

frivilliga ur publiken som får komma ner i ridhuset och utmana oss i en rolig 5 - kamp. Det bjöds på 

allt från balansgång, skottkärrerace, dragkamp och slalom med ägg på sked.  

En tuff utmaning som detta år fick… PUBLIKEN som vinnare.  

Skötarkadrilj: 

Detta år bjöds det på en fin kadrilj utav en del barn och ungdomar som sköter om ridskolans ponnyer 

och hästar. En fin kadrilj som Sofi Väisänen hade styrt ihop. Där ridskolans ponnyer fick visa upp sig 

med utav skötarna som genomförde ett dressyrprogram i form av kadrilj 

Årets: 

Som utses av medlemmarna på Botkyrka Ridsällskap genom en röstning i stallet. 

Ponny: Flyleaf (Flingan) 

Häst: Tores (Tore)  

Privathäst: Kungsbro poetic free (ägs av Ulrika Davidsson) 

Hund: Tassie (ägs av familjen Widstrand/Bejholt) 

Anders Minne: Linnea Wallman  

Skötare: Ellen Rydenius  

Pynt: Mega Pixels spilta 

Lucia: Wilma Svensson 

Maskeradhoppning: 

Som varje show erbjuder så måste det finnas med ett fartfyllt shownummer och detta år fick vi besök 

av allt från riddare, men in black, fångar och även flamencodansare. Bjöds på ett väldigt fint och 

fartfyllt nummer som uppskattades väldigt mycket. 

Spegelritt: 

Här fick vi se en häftig spegelritt mellan en ängel och djävul där det bjöds på både dressyr med lite 

inslag av hoppning. De som red var Sophie Johansson och Anna Davidsson.  



38 

 

Säker hästuppvisning:  

I detta nummer fick vi se ridlärarna Bettan och Birgitta med sina hästar visa upp ett litet nummer där 

det både bjöds på tömkörning och ridning. Dom red slalom mellan marschaller, red igenom ballonger 

som låg i ridhuset samt hoppade över ett litet hinder med marschaller under bommen.  

Hundnummer: 

Här fick vi se hundar som kom in med respektive ägare och skulle hoppa en bana inne i ridhuset på 

snabbast tid. Tvisten med hela numret var att alla hundar hade som små sadlar på sig med olika 

ryttare, allt från grodor, apor och även kaniner. Ett nummer som var lite lugnare och även roligt för 

publiken att se då vissa utav hundarna inte ville lyssna på ägaren.   

 

Tomteparad: 

Sedan avslutade vi hela showen med att ha vår tomteparad där vi har tomten som kommer inridande 

på en häst Uno och i paraden så kommer även alla deltagare från showen in och tackar för en trevlig 

kväll och kastar ännu mer godis upp på läktaren. 

 

Vi vill tacka Lindt Choklad, K9, Back to use och Hööks för de fina priserna till vårt lotteri.  

Vi i BRUS vill skicka ett stort tack till alla er barn, föräldrar, funktionärer och deltagare som var med 

och deltog under showen. Utan er hade det aldrig funkat.  

Ett stort tack till all publik som ville komma och kolla och även ett extra stort tack till vår 

konferencier Anna Rydén som återigen vill ställa upp och hjälpa oss. 

Vi hoppas att vi ses nästa år igen! 
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Aktiviteter 2018 
Husdjurshoppning- Tyvärr började året med en mindre lyckad aktivitet då det inte var så många barn 

som kom. Men vi hade ändå kul med alla barnen som kom och fick se fina hundar som hoppade. 

 

Pulka Race- Vi i Styrelsen var sugna på att åka pulka, så vi la ut en bild på instagram och skrev att 

alla var välkomna på pulkarace dagen efter. Vi hade väldigt roligt dock lite dåliga backar men det var 

några barn som var sugna på att åka. 

 

Käpphästgymkana- Det var en väldigt rolig aktivitet tyckte barnen. Där de fick rida på sin käpphäst 

genom olika stationer. Det var allt från norskfylla till att plocka äpple från vatten och sen doppa 

ansiktet i mjöl.  

 

 

Fångarna På Skrevsta- Den här aktiviteten var populär, det kom många 

taggade barn och alla var supernöjda och glada. Vi behövde bara tänka på 

tills nästa gång att ha fler stationer, fler BRUSSare och lite enklare på 

vissa stationer.  

 

Påskövernattning- Under påsklovet hade vi den berömda 

påskövernattningen.  Det blev en rolig runda där barnen blev både 

kladdiga och sandiga. Alla barn tyckte att det var väldigt roligt och är 

taggade på nästa.  

 

Påskäggsjakt- När det gäller godis säger ingen nej, det var en väldigt lyckad aktivitet, många som 

deltog och alla hade det så roligt både styrelsen och barnen. Där barnen fick springa runt ner på̊ vallen 

och leta efter det stora påskägget fyllt med godis! Dem fick olika ledtrådar för att hitta det stora 

påskägget.  

Tårtjakt- Det är en väldigt mättande aktivitet, barnen tyckte att aktiviteten var rolig men kunde vara 

lite klurigare gåtor. Det kan vi hålla med om, vi var nog lite för snälla i år. 

 

Maskerad-rykttävling- Var en rolig aktivitet! Barnen tyckte att det var så roligt. I år hade vi en lite 

twist på aktiviteten nämligen att vi hade Disney-tema. Det var väldigt uppskattat och vi tyckte att det 

var en lyckad aktivitet.   

 

Sommaravslutning- Det var en trevlig kväll med mycket korv och glada medlemmar. Eftersom att 

det var så varmt den här sommaren så var det tyvärr grillförbud. Men vi löste det bra med att vi stekte 

korven istället. 

Så kul att många kom och ville avsluta terminen med oss i 

Brus-styrelse.  

 

 

Mums mums ätartävling- Det är alltid lika kul att se 

barnens glada men kladdiga miner. Barnen tyckte det var 

väldigt rolig aktivitet och det höll vi med om.  

 

Film-mys- Riktig mys kväll sådär i oktober med nöjda 

barn och gott snacks. Vi tyckte det var en rolig och mysig 

aktivitet. 
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Stall KM- Det var en riktig höjdare tyckte vi. Alla var så nöjda och hela aktiviteten flöt på jättebra. 

Barnen tyckte det var så roligt. Det var svårt att utse en vinnare för alla var så duktiga och gjorde det 

så fint åt hästarna. Barnen var så taggade på nästa års stall-KM.  
 

Halloweendisco- Mycket dans blev det och mycket snacks ätande. Det var en rolig aktivitet med 

mycket barn och alla tyckte det var så roligt både styrelse och barn.  

 

Halloweenövernattning- En av våra största och populäraste aktiviteter. När höstlovet väl startat var 

det dags för den läskigaste och mest spännande aktiviteten på hela året, Halloweenövernattningen! Vi 

började med att äta middag som återigen bestod av tacos. Redan då hade spänningen börjat med kuslig 

miljö i bakgrunden. Alla hade en rolig kväll men barnen blev tyvärr så rädda att de inte ville gå 

spökrundan på kvällen. Men i övrigt tyckte barnen att det var roligt och vi tycker alltid den här 

aktiviteten är roligast. 

 

Pizzabakartävling- Barnen borde kanske bli pizzabagare. Det var en rolig aktivitet med mycket 

pizza. Även om det inte var det vanliga på pizzan så var det roligt att testa något nytt. Barnen tyckte 

det var så kul att baka pizza tillsammans. 
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Löften inför 2019 
- Genomföra roliga aktiviteter varje månad för alla åldrar  

- Vinna årets ungdomssektion 

- Fortsätta vårt arbete med ekonomin 

- Satsa på att utbilda fler inom styrelsen, som ungdomsledare 
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Året som gått 
Året började med ett årsmöte där det bjöds på alla brusares favoriträtt, nämligen tacos! På årsmötet 

valdes 3 nya brusare in vilket var superkul!  

 

Februari for förbi hur snabbt som helst och plötsligt var det mars. I mars fick vi vårt ”ung cancer” 

hinder levererat till oss. Ett hinder som vi i BRUS styrelse kämpat hårt för att samla in pengar till, 

men det hade aldrig funkat utan allas hjälp som deltog i lotterier, tävlingar eller skänkte pengar på 

annat sätt. Så nu kan vi stolt presentera det hindret som redan under året synts på hopptävlingar och 

som kommer synas på många fler av våra tävlingar. 

 

I mars var det även dags för en 2 dagars kickoff för Styrelsen för att diskutera det kommande året 

samt lära känna varandra ännu bättre! Under kickoffen bjöds det på brunch hos Hanna sedan bar det 

av till stallet för spännande diskussioner om det kommande året där vi bland annat bestämde oss för 

att rikta in oss ännu mer på utbildningar. För att komma ännu närmre varandra spelade vi ett 

teambuilding spel som hette ”Escape game” där hälften av styrelsen gick ut som lyckliga vinnare. 

 

I maj befann sig styrelsen i Hågelbyparken för att hålla i käpphästtävlingar under Finska morsdag. Det 

var en väldigt varm och härlig dag med många deltagare, både stora som små. 

 

Vi hade massor av roliga aktiviteter under vårterminen, den sista blev såklart den årliga 

sommaravslutningen. Men eftersom det var en så varm och torr sommar med grillförbud var vi 

tvungna att stå och steka korven inomhus istället. Men det blev lika lyckat som vanligt, många skratt 

blandat med lekar delades under kvällen.  

 

Vi började höstterminen redan i augusti med att ännu en gång vara i Hågelbyparken. Den här gången 

var vi där med Banjo, Capitano, Grynet och Saga för att hålla i en ponnyridning under ”Vi i 

Botkyrka” dagen. Där fick vi träffa många förväntansfulla barn och ungdomar som fick turen att rida 

på våra fina ponnysar! 

 

Höstterminen fortsatte och i september befann vi oss på Berga för att ställa upp i Käpphäst DM. Det 

blev en mysig heldag tillsammans med ungdomar och föräldrar med fina prestationer. Dessutom var 

lilla sportspegeln där och följde vår alldeles egna Nellie som visade var skåpet ska stå när det kommer 

till käpphästhoppning och dressyr! 

 

I oktober hade styrelsen turen att få gå och se på en inspelning under ”Talang”, där passade vi på att 

äta middag tillsammans innan för att bara hänga utan att sitta i möte som vi oftast gör när vi inte är ute 

på aktiviteter med er! 

 

Vi höll såklart i flera roliga aktiviteter under höstterminen, några mindre och några större så som 

Halloweenövernattningen och Julshowen, dessa blev som vanligt en succé.  

 

Året som gått har varit fyllt med roliga aktiviteter, vi i BRUS styrelse har turen att ha så härliga 

medlemmar i BRUS som deltar i våra aktiviteter och bidrar till en bra stämning i stallet. Vi tackar för 

året som gått och hoppas att 2019 blir lika roligt! 

 

Vi ses! 
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Undertecknande 
Verksamhetsberättelsen undertecknades på Skrävsta i februari 2019 
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Kontaktuppgifter 
Adress 
Botkyrka Ridsällskap 
Skrävsta Gård 
147 43 Tumba 

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

Telefonnummer 
08-530 391 44 Stallkontoret 
08-530 367 03 Administrationen 
072-361 93 20 Tävlingskommittén 
072-361 93 18 Avbokning (per SMS) 

Hemsida 
www.brs.nu 

Bankgiro (OCR) 
5318-7415 

PlusGiro 
69 83 45-6 

Organisationsnummer 
812800-1024 

 

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

 

http://www.brs.nu/

