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

Hästar:    

Aida Bahir II Ballinaclogh Paddy Buchara 

Dessauer Eden Filago Furioso – 76 Boróka 

Jurand Karina Maximo Melody 

Nothing So Magnetic Sektor  Slieb Mash Jim Tores 

Uniquet Ellegaard Vanilia Winston  

    

Ponnyer:    

Arda’s Green Spoot Ballinaclogh all that Jazz Banjo Bet Banagher 

Bounty Brook Hill Sunny Capitano Chick Flick 

Dristloge Dawn Falcon Street Flyleaf Hidalgo 

Lady Lindens Marvin Maja Max 

Mega Pixel Munsboro Humle Wanillia Prixie 

Saga Queen Charizma   

 

Idrottslyftet   
Under året har vi fått bidrag till ungdomsledarkurs, ridledarutbildning, ryttarinspiration och basutbildning 

för våra medlemmar 

Externa aktiviteter 
Nyanlända från Salems kommun har varit på BRS och mött hästarna i stallet och ridit en liten tur i skogen. 

En fälttävlansclinic med Anna Freskgård och William Nilsson Fryer har arrangerats. 

Stallkul 
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.  

Ungdomsfonden 

Under 2019 har 6 000 kronor delats ut och fonden har vid årets slut ett saldo på 23 778 kronor.  

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. 

Gymnasieverksamheter  
Tumba Gymnasium hade under vårterminen sin ridprofil förlagd hos oss. Realgymnasiet är på 

anläggningen tre dagar per vecka och har teori, stalltjänst och ridning. Min Skola är på BRS två dagar i 

veckan och har stalltjänst och ridning.  

Tävlingar 

Med syfte att bedriva 2019 års tävlingsverksamhet har styrelsen tillsatt en tävlingskommitté. Kommittén 

hade följande sammansättning vid årets slut: 

Siw Andersson, sammankallande Lisa Andersson 

Lena Niklasson, administration och ekonomi Berit Norberg 

Kenneth Lynghaug, teknik Linda Holmqvist 

Ulf Gunninger, teknik Annica Gleisner, adjungerad 

 


