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Inom BRS har vi valt att samla vår vision, föreningsidé och verksamhetsidé samt 
våra värdegrunder, verksamhetsområden och strategiska mål i detta dokument. 

Det är styrelsens förhoppning att texterna ska fungera som ledstjärnor och utgöra 
en inspirationskälla för alla. 

 

 

  



Vision 

Botkyrka Ridsällskap ska uppfattas som en attraktiv ridskola/ridklubb i 
Stockholmsområdet, med bra hästmaterial och lektioner samt en anläggning av 
hög kvalitet. En trygg fritidssysselsättning för barn och ungdomar.  

Föreningsidé  

Föreningen skall driva en av Svenska Ridsportförbundet kvalitetsmärkt ridsport-
anläggning och ridskola. 

Föreningens mål är att grundlägga och stimulera ett livslångt intresse för hästar 
och ridsport. 

Verksamhetsidé 

Botkyrka Ridsällskap ska erbjuda idrotts-och fritidsaktiviteter med hästinriktning 
till en rimlig kostnad. Vår kärnverksamhet ska vara ridskolan med fokus på barn 
och ungdom och vi vill attrahera ryttare på alla nivåer. Vi ska vara en förening med 
mycket god hästhållning, stor bredd och bra arbetsmiljö. Vi vill även erbjuda 
aktiviteter utanför de traditionella ridsportgrenarna.  
Gemenskap, en stark klubbkänsla och välbefinnande är grundstenar i 
verksamheten. 
Vi ska bedriva tävlingar av hög kvalitet som erbjuder möjligheter för såväl erfarna 
som nyblivna tävlingsryttare. 

Värdegrunder 

Botkyrka Ridsällskap har anammat ridsportens ledstjärnor som sin värdegrund och 
omsätter dessa i praktiken genom: 
 
• Kamratlighet – Vi hälsar alltid när vi träffar någon känd eller okänd som kom-

mer till anläggningen. Alla ska känna sig välkomna till Botkyrka Ridsällskap 
• Ömsesidig respekt – Alla har alltid något att tillföra, oavsett vem det är, gam-

mal 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 -
regler, att då våga ta ansvar. Vi accepterar aldrig någon form av mobbning 

• Hästen i fokus – Hästens väl går alltid först 



Verksamhetsområden 

• Ridskola 
• Tävlingsverksamhet inom hoppning, dressyr och fälttävlan 

för både ridskoleelever och privatryttare 
• Medlemsuppstallning 
• Ungdomssektion (BRUS) 
• Stallkul (fritidsverksamhet) 
• Cafeteria 
• Ridning för funktionshindrade 
• Ridprofil i skolan 

Strategiska mål 2020–2022 

• En ekonomi i balans 
• Säkra och utveckla verksamheten 
• Förbättra anläggningens standard 
• Erbjuda hästrelaterade aktiviteter och lektioner anpassat till efterfrågan 
• Ta tillvara de resurser som de ideella krafterna utgör 
• Utveckla fritidsverksamheten för barn och ungdomar 
• Genomföra attraktiv tävlingsverksamhet med hög kvalitet 
• Bibehålla medlemsuppstallning för att säkra ideella krafter och utnyttja 

anläggningen optimalt 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Om du har frågor som rör innehållet 

 i denna folder, tveka inte att  

kontakta styrelsen! 

 

Botkyrka Ridsällskap 

Skrävsta Gård 

147 43 Tumba 

Telefon: 08-530 391 44 

styrelse@brs.nu 

www.brs.nu 

 

 

Verksamhetsplanen är beslutad av BRS styrelse den 9 oktober 2019 
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