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Förord 

Ännu ett år har gått och 2020 har verkligen varit ett speciellt år. På grund av pandemin har 

styrelsen inte kunnat hålla igång samma verksamhet som vi brukar men vi har gjort vårt bästa 

genom att uppdatera våra sociala medier och försökt vara aktiva där. Vi hann ha några 

aktiviteter under året där det bjöds på mycket skratt och roliga lekar. I början av året 

tilldelades styrelsen det fantastiska priset årets Ungdomssektion 2019 vilket vi blev otroligt 

glada över. Efter 6 år i styrelsen och 4 år som ordförande är dags för mig att lämna över 

posten och ge plats för nya engagerade ungdomar i stallet att kliva in i styrelsen. Jag kan inte 

med ord beskriva hur fantastiskt det har varit att fått vara en del av den här underbara klubben 

och att jag fick möjligheten att jobba med våra fantastiska barn och ungdomar i stallet. Det 

här är absolut den bästa resan jag någonsin gjort att jag kommer sakna det varje dag.  
 

Mvh Linnea Widstrand  
Brus ordförande 2020  

 
 
 
 

 



 
 

 

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. 

 

        
                       

 

 



                

Aktiviteter 2020 

Februari: 

Året började med att vi startade upp en 

skötarkurs. Som fick ett uppehåll på grund 

av pandemin men avslutades i höstas.  

21 styckena nya skötare fick vi till våra fina 

ridskolehästar- och ponnyer.  

 

 

 

Sportlovsövernattning en rolig aktivitet 

med mycket skratt och roliga lekar. En 

aktivitet som verkade vara uppskattad, både 

av oss i styrelsen och dom som var med på 

aktiviteten.  

 
Oktober: 
Stall-KM en 

spännande aktivitet 

där årets KM-mästare i att sköta om hästen och 

de runt omkring så som putsning och rengöring 

av box. Så kul att se hur duktiga alla är på att 

fixa hos våra fina hästar och ponnyer. 

 

 

Halloweenövernattning vår favorit aktivitet i 

styrelsen, så kul 

vi hade under hela kvällen. Vi hade 

som vanligt den läskiga spökrundan i 

skogen. Som alltid en väldigt 

uppskattad aktivitet, mycket 

skrämmande påhitt och roligheter blev 

det.  
 

                                                                                                                                      
 

 



Löften inför 2021 

- Genomföra roliga aktiviteter varje månad för alla åldrar  

- Utveckla käpphästverksamheten på anläggningen 

- Vara mer aktiva på socialamedier  

- Fortsätta vårt arbete med att skapa en god miljö i stallet 

- Stärka teamkänslan i styrelsen  

 

 

                     
                                                             

           
          

            



Året som gått 

Året startade med sektionens årsmöte. I gott sällskap åt vi tacos och hade roligt! Här röstades 

även fyra nya styrelsemedlemmar in. Nya och gamla styrelsemedlemmar ansträngde sig under 

hela året för att ordna roliga aktiviteter med sektionens medlemmar!  

Kort efter vårt årsmöte nådde den omtalade pandemin Sverige. Detta påverkade läget i stallet 

på alla plan. Skötare fick stanna hemma, det var svårt att anordna aktiviteter, alla 

styrelsemöten fick ske med distansering, styrelsens traditionella kickoff blev - tråkigt nog - 

aldrig av. Listan på vad pandemin orsakat kan göras lång, men vi tycker ändå vi ska försöka 

se positivt på året som gått.  

Ett positivt exempel från året är skötarkursen, som blev en stor succé! Hela 21 nya, duktiga 

skötare kom till våra fina hästar och ponnyer på ridskolan. Även om kursen fick pausas på 

grund av pandemiläget, var engagemanget stort bland de duktiga deltagarna. Vi hoppas 

skötarna kommer kunna spendera mer tid med sina sköthästar- och ponnyer under 2021!  

Under året kunde vi - trots allt - hålla två övernattningar. En sportlovsövernattning med 

mycket skoj och en läskigare, men givetvis ändå rolig, halloweenövernattning! 

Sportlovsövernattningen hann anordnas innan Covid-19 påverkade Sveriges vardag, medan 

halloweenövernattningen fick anpassas efter de restriktioner som hölls. Vi är väldigt glada att 

sportlovsövernattningen hann bli av innan pandemin nådde oss. Vi är också glada att 

halloweenövernattningen kunde genomföras överhuvudtaget - och bli så bra som den blev!  

2020 har varit ett väldigt speciellt år. Samtidigt som mycket känts hopplöst när vardagen 

begränsats i grunden, har man lärt sig uppskatta tiden i stallet på ett nytt sätt. Det gick att hålla 

igång ridskoleverksamheten, delta i ridlektioner och ha vissa aktiviteter. Det har varit svårt för 

styrelsen att bilda en sammanhållning i stallet under omständigheterna. Därmed vill vi tacka 

alla medlemmar som varit med oss i år och som anpassat sig fastän det varit jobbigt. Vi får 

alla komma ihåg att våra fina ridskolehästar, snälla vänner, roliga aktiviteter och vår 

fantastiska stallpersonal väntar på oss när allt är som vanligt igen.  

Kramar från oss till er! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BRUS STYRELSE 2020 
 

  

        

Linnea Widstrand                       Matilda Davidsson               Sandra Niva Kjellvinger     Teresia Österberg 

Ordförand                                    Vise Ordförand                    Ledamot                                Ledamot 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Katarina Widstrand                Elin Sigemo                     Selma Irme                            Emma Öqvist 

Ledamot                                Ledamot                          Ledamot                                Suppleant 
 

 

 

 

 

                                 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Magdalena Zyga                    Julianna Whitaker                  Ida Österberg                         
Suppleant                              Suppleant                              Suppleant 


