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Förord 
 

Hej allihop!  

2021 har också likt 2020 präglats av pandemin, från ett läge med vaccinering inom räckhåll, lättnader i 

restriktioner och från slutet av september nästan helt utan restriktioner till att inför julen åter uppmanas 

att stanna hemma. Det har varit många uppmaningar som ”håll i och håll ut”, ”håll avstånd” och ”stanna 

hemma” och våra olika verksamheter har behövt anpassas, begränsas och ibland ställas in. En del 

förändringar som gjorts behöver kanske bli permanenta medan andra kommer att vara tillfälliga, men 

tillsammans gör vi det möjligt att fortsätta med vår verksamhet och vår förening. 

Till sommaren ”öppnades” Sverige upp igen och för oss på BRS innebar det full fart på ridläger, fix på 

Vallen m.m.  

Även under 2021 har vi haft vår underbara ridskolepersonal att tacka för att de på ett föredömligt sätt har 

upprätthållit vår kärnverksamhet ridskolan. Vår annars så aktiva ungdomssektion har under året tyvärr 

inte haft möjlighet att anordna lika många aktiviteter som vanligt på grund av pandemin, men de som har 

genomförts har verkligen uppskattats. Skötarutbildningen återupptogs under hösten och alla nya och 

gamla skötare välkomnades tacksamt av våra hästar. 

Jag känner att BRS under året har fortsatt att utvecklas vidare på många olika plan, och vi har haft god 

fyllnadsgrad på våra kurser och läger, pandemin till trots. Kommunen har fortsatt med upprustningen av 

anläggningen. Dessutom har noggrann planering, uppföljning, medarbetarnas uppfinningsrikedom och 

flexibilitet, tillfälliga bidrag för vissa uteblivna intäkter samt god kostnadskontroll medfört att vi trots alla 

hinder har lyckats avsluta året med ett positivt ekonomiskt resultat. 

Även detta år önskar jag ge en stor eloge till alla medlemmar som har förståelse för varför vi sätter upp 

vissa begränsande regler, ett jättestort tack till personalen och alla som på olika sätt har stöttat 

verksamheten under året. Tack till er alla, ni är guld värda. 

Christer Silver Holmberg 

Ordförande  
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Medlemmar 2021 

 Män Kvinnor Totalt 

0–6 år 0 0 0 

7–12 år 5 175 180 

13–20 år 4 173 177 

21–40 år 2 85 87 

> 40 år 16 123 139 

Totalt 27 556 583 

 

Medlemsavgiften har under 2021 varit 300 kronor för juniorer och 400 kronor för seniorer. Medlemmar 

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

 
Organisation 
Vår övergripande organisation framgår av följande schema: 

 

 
 

Styrelse 
Styrelsen, som under verksamhetsåret haft tretton protokollförda möten, har haft följande 

sammansättning: 

Christer Silver Holmberg, ordförande Åsa Edell, 1:a suppleant 

Kerstin Karlsson, vice ordförande Fredrik Lindahl, 2:a suppleant 

Kerstin Ångman, sekreterare Ulf Gunninger, 3:e suppleant 

Siw Andersson, ledamot Mischa Johansson, 4:e suppleant 

Amanda Emanuelsson, ledamot  Matilda Davidsson, BRUS-suppleant  

Lotta Gill, ledamot  Linda Holmqvist, verksamhetschef, adjungerad 

Teresia Österberg, BRUS-ledamot  

 



4 

Verkställande utskott 
Frågor av akut karaktär som behöver hanteras mellan 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. Ärenden som även har hanterats av VU 

under året är bl.a. inköp av ny släpvagn till att köra vattenkuber med, samt inköp av gummimattor till de 

boxar som saknade dem. 

VU har bestått av Christer Silver Holmberg, Kerstin Karlsson, Lotta Gill och Linda Holmqvist 

(verksamhetschef).  

Personalutskott 
Personalutskottet (PU) utses av styrelsen och syftar till att hantera personalrelaterade ärenden. Arbetet i 

PU består av löpande stöd och rådgivning till verksamhetschefen och beslut i frågor där 

verksamhetschefen inte har delegation att själv fatta beslut, t.ex. anställningsärenden.  

PU har under året bestått av Christer Silver Holmberg, Kerstin Karlsson, Lotta Gill och Linda Holmqvist 

(sammankallande).  

Revisorer 
Auktoriserad revisor under verksamhetsåret har varit Angelica Stööp från PwC, och Johanna Elmblad som 

lekmannarevisor. Suppleant för auktoriserade revisorn har varit Erik Paulsson och 

lekmannarevisorssuppleant Annelie Elfsö. 

Valberedning 
Valberedningen har under året bestått av Cecilia Engholm (sammankallande), Therese Kristensen och 

Monica Danell. 

BRS ungdomssektion – BRUS 
Alla barn och ungdomar ska känna sig välkomna i stallet. Under 2021 har BRUS styrelse fortsatt fokusera 

mycket på gemenskapen och stämningen i stallet genom att umgås så mycket som möjligt med de barn 

och ungdomar som är på anläggningen. Tyvärr kom pandemin emellan även detta år, vi blev tvungna att 

fortsatt begränsa närvaron i stallet och det blev svårare att jobba med de delarna. Även aktivitetsdelen 

blev väldigt lidande. Den traditionella luciashowen fick till exempel ställas in även i år. BRUS styrelse har 

varit kreativa och återigen knåpat ihop en digital adventskalender med olika budskap till alla som följer 

BRUS på Instagram. Kalendern var inriktad på trivsel i stallet för både människor och djur, med tips om 

hur man tar hand om sin häst på bästa sätt och hur man uppträder gentemot både hästar och sina 

kamrater.  

Samarbetspartners och bidragsgivare 

Många företag, organisationer och privatpersoner har under 2021 på olika sätt bidragit till BRS 

verksamhet. BRS riktar ett stort och varmt tack till alla!  
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Ridskolan 
Vi innehar erforderligt tillstånd för hästverksamhet. Tillståndet förnyades senast 2019 och gäller för fem 

år i taget. Under året har vi haft en mycket god fyllnadsgrad i alla våra grupper med drygt 700 

uppsittningar per vecka. Vi har även Min skola och Realgymnasiet på anläggningen dagtid i veckorna för 

diverse olika verksamhet med allt från stallskötsel till ridning. 

Ridskoleekipage har tävlat både internt och externt med bra resultat. Sommaren fylldes med ridskoleläger 

och ett privatläger. 

Under 2021 har BRS, precis som så många år tidigare, deltagit i både Ponnycupen och Stockholmscupen. 

Ponnycupen i hoppning slutade med vinst för BRS lag. Stockholmscupen i dressyr slutade med en 

tredjeplats.  

Föreningen kom på en hedrande 11:e plats bland Sveriges bästa ridsportföreningar i tävlingen med antal 

ridborgarmärken. 

Under loven och på söndagar har det varit många aktiviteter, till exempel hopp- och dressyrkurser, 

lovläger, lovtävlingar i hoppning och dressyr mm.  

Dessutom har vi anordnat en föreläsning kring bland annat näthat och mobbing för att hjälpa till för en 

nolltolerans mot sånt. 

Alla ponnyer och hästar har haft fyra veckors semester på bete. 

På grund av pandemin har vi under året varit tvungna att begränsa antalet personer i stallet vilket 

resulterat i att ridskoleskötarna inte kunnat vara på plats. Alla ridande har fått komma till stallet en 

halvtimme innan sin ridtid och fått lämna snarast efter lektion och skötsel av hästen. Läktarna och stallet 

har varit stängda för medföljande. Vi har dessutom minskat antal deltagare i ridgrupperna. 

Under året har det börjat investerats i flera hopp- och dressyrsadlar. Målet är att alla ridskolehästar ska 

ha en individuell hopp- respektive dressyrsadel att tillgå. 

Ridskolan har under året köpt in och bytt ut större delen av alla säkerhetsvästar och lånehjälmar. 
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Personal 

Ledning  

Linda Holmqvist, verksamhetschef  

Elisabeth ”Bettan” Braun Ramnitz, chefsinstruktör  

Linda Englund, stallchef  

  

Ridinstruktörer, fritidsledare, stallarbete m.fl.  

Camilla Eriksson  Mia Johansson 

Birgitta Gudmundsäter Sabina Melkerling 

Helena Johansson Amanda Robertsdotter 

  

Timvikarier  

Lisa Andersson Julia Holmqvist 

Matilda Davidsson Kajsa Niklasson  

Rebecka Björkendahl  

 

 
Personalutbildning 
Under året har Willemijn Kloos Fahlberg, välmeriterad dressyrryttare och -tränare, haft kontinuerliga 

fortbildningar för alla instruktörer, i såväl teori som praktik. Under året har dessutom Elisabeth Braun 

Ramnitz, Helena Johansson, Linda Englund och Birgitta Gudmundsäter gått fortbildning för ridlärare 

arrangerad av Ridsportförbundet. 
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Terminsavgifter 
Terminsavgiften beräknas med nedanstående pris per lektion multiplicerat med antal lektioner. Alla 

lektioner är på 45 minuter där inget annat anges. 

Ridskolelektioner  Privathästlektioner  

Junior ponny 187 kr Dressyr 215 kr 

Junior häst 212 kr Hoppning, en timme 280 kr 

Senior häst 252 kr   

    

Specialgrupper    

Hästhoppning  Ponnyhoppning  

Junior, en timme 306 kr Junior, sju elever, en timme 268 kr 

Senior, en timme 321 kr   

    

Hästdressyr  Ponnydressyr  

Junior 280 kr Junior 238 kr 

Senior 280 kr   

 

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

Hästar:       

Aida Bahir ll Dauglaukis Dessauer 

Eden Elexia Filago Furioso – 76 Boróka 

Glukhov Hero Jurand Karina 

Starfire PJ Sliab Mish Jim Tores Tourbillon del Rio 

Uniquet Ellegaard Weneda Wermut Winston 

    

Ponnyer:     

Ballinaclogh all that Jazz Bora Bora Bounty  Brook Hill Sunny 

Capitano Chickflick Dristloge Dawn Dromalga Cullen 

Falcon Street Flyleaf Gartan Lady Lindens Marvin 

Maja Max Mega Pixelis Minnie 

Munsboro Humle Prixie Queen Charizma Royal Beauty 

Saga Taurmore Guiness Wanillia  
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Bidrag i samband med pandemin 
BRS har från Riksidrottsförbundet och Botkyrka kommun till stor del blivit kompenserade för uteblivna 
bidrag i form av aktivitetsbidrag (lokstöd) då vi inte kunnat ha lika många aktiviteter som vi normalt sätt 
har. Detta genom att vi sökt bidrag för minskade LOK-stöd. Vi har även fått bidrag för ökade 
sjuklönekostnader från Försäkringskassan. 
FORA har under året beslutat att göra engångsutbetalning av överskott inom den kollektivavtalade 
sjukförsäkringen vilket har utgjort ett välkommet ekonomiskt tillskott ett år som detta. 
  

Stallkul 
Stallkul på Skrävsta är under normala förhållanden öppen varje dag nästan hela året om. Hit kan man 

komma även om man inte ska rida lektion utan bara vill mysa med hästarna, träffa kompisar eller hänga. 

På grund av pandemin har vi dock varit tvungna att hålla stängt större delen av året.  

Ungdomsfonden 
Under 2021 har 10500 kronor delats ut och fonden hade vid årets slut ett saldo på 34 418 kronor.  

Ungdomsfondens ändamål är att stödja unga BRS-ryttare som vill tävla eller träna på hemmaplan, eller 

hos andra av 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. 

 
Tävlingar 
Med syfte att bedriva 2021 års tävlingsverksamhet har styrelsen tillsatt en tävlingskommitté. Kommittén 

hade följande sammansättning vid årets slut: 

Siw Andersson, sammankallande Christer Silver Holmberg, adjungerad 

Lena Niklasson, administration och ekonomi Linda Holmqvist, verksamhetsrepresentant 

Kenneth Lynghaug, teknik  

Ulf Gunninger, teknik  

 

Tävlingar under verksamhetsåret 
Utöver våra klubb- och ridskoletävlingar har vi genomfört både lokala och regionala tävlingar på 
anläggningen. Av de planerade tio tävlingsdagarna i dressyr blev endast fyra tävlingsdagar genomförda. 
Två tävlingsdagar fälttävlan var planerade och genomfördes under hösten. Av sex planerade tävlingsdagar 
i hoppning blev det till slut två tävlingsdagar. De flesta av tävlingsdagarnas bortfall berodde på pandemin. 

 
  



9 

Klubbmästerskap i hoppning  

Ridskoleponny Ridskolehäst 

1. Inez Odefjärd – Dromalga Cullen 1. Kajsa Niklasson – Winston 

2. Enya Nemfors – Bounty 2. Jenny Nygren – Hero 

3. Elin Löfgren – Chick Flick 3. Mika Andersson – Aida 

  

Privatponny Privathäst 

1. May Haya – Caherlistrane Texas Grey 1. Sofia Cooper – Lycka-Fomia af JBP 

2. Moa Evsäter – Elevator 2. Josefine Adnell – Glee GJ 

3. Tilde Skogsberg – Hunter 3. Hanna Lilja – Macallan 

  

 
 
Klubbmästerskap i dressyr 

Ridskoleponny Ridskolehäst 

1. Minea Wiggerud – Dromalga Cullen 1. Lisa Andersson – Bounty 

2. Inez Odefjärd – Naja 1. Sara Engdahl – Furioso-76 Boróka 

3. Elin Löfgren – Dromalga Cullen 1. Cheryl Martin – Starfire 

  

Privatponny Privathäst 

1. Ella Lejbowicz-Vigren – Coreggio´s Charming Boy 1. Jenna Pääaho – Campero 

2. Sonja Karlström – Sheza Daisy 2. Josefin Linder – Royal Jazz 

2. Julia Svarstad – Aidensfield Ice Bound 3. Marina Furukvist – Jilmé 

  

 
 
Championatssegrare 
Följande ekipage har under året förtjänat championatstecken: 

Ponny Häst 

Dressyr: N/A Dressyr: Ebba Asplund – Malva 

Hoppning: N/A Hoppning: Emma Öqvist – Zigopto 

Fälttävlan: N/A Fälttävlan: N/A 
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Cafeterian 
Cafeteriaverksamheten har under 2021 varit mycket påverkad av Covid-19. Under helgerna, där 
cafeterian tidigare har bemannats med hjälp av ridgrupper, har ingen verksamhet varit i gång. I stället har 
cafeterian under året enbart varit öppen under tävlingar. Som vanligt har verksamheten vid dessa 
tillfällen skötts av ideella krafter i cafeteriagruppen och med hjälp av frivilliga insatser från medlemmarna. 
Att cafeterian har varit öppen vid dessa tillfällen har varit mycket uppskattat och har också skapat en del 
intäkter till BRS. 
 
Cafeteriagruppen har även detta år ansvarat för inköp och att hålla cafeterian fräsch. Cafeteriagruppen 
består av Gunilla Enänger, Kerstin Ångman och Tine Blomberg. 
 

Inackordering 
Vid årets slut var 19 medlemsägda hästar uppstallade på anläggningen, varav 5 personalhästar. 

 
Anläggningen 
Många aktiviteter har pågått på anläggningen med personal, externa och ideellt arbetande krafter. Ett 

urval: 

• Ny varmvattenberedare har installerats i ridskolesadelkammaren. 
• Ny tvättmaskin har köpts in. 
• Nya hinder har byggts till terrängbanan. 
• Sly och nedfallna träd har rensats längs ridstigarna. 
• Skena över ridskoleboxarna har installerats för att vattenledningarna ska ligga skyddade. 
• Nya banhoppningshinder har köpts in. 
• Tre foderautomater till uteboxarna har köpts in. 
• Nya vattenledningar med värmekabel och isolering har installerats i Lilla privatstallet.  
• Botten i Lilla och Stora ridhuset har frästs upp, planats ut och sand och flis har fyllts på. 
• En ny hästtransport har köpts in. 
• Sommartvätt av alla stallar har gjorts av personal och uppstallade. 

 

Miljö 
Allt huvudfoder köps in närodlat från Hamra gård, både för att värna om miljön och för att de 

tillhandahåller foder av god kvalitet. I år har vi även köpt in hösilage från Gärtuna Gård. 

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 gått att komplettera med material 

vartefter det behövts. 

 
Socialt engagemang 
Som en del av vårt sociala engagemang och ansvarstagande bereder vi varje sommar plats för ett antal 

sommarjobbare. Periodvis tar vi även emot barn med anpassad skolgång, och tar emot skolpraktikanter 

när eleverna under någon tid ska prova på yrkeslivet. 

Förutom vår kärnverksamhet arbetar vi med och uppmärksammar särskilda projekt, ofta av allmännyttig 

karaktär. Under 2021 fortsatte vi att satsa på kampen mot cancer genom att köpa in foder som plastas i 

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

cancerforskningen. I år drog vi även in 4 226 kronor till barncancerfonden genom att medlemmarna 

hoppade med käpphäst över ett hinder. 
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Information 
På hemsidan, www.brs.nu, läggs information löpande ut om aktuella händelser och evenemang, inte 

minst tävlingsinformation. Här finns också styrelseprotokoll och mer allmän och historisk information om 

föreningen och verksamheten. 

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

även miljömässiga besparingar. Vi når dessutom snabbt ut med information; ett Facebook-meddelande 

till medlemmar och andra intressenter är betydligt effektivare än t.ex. traditionella e-postutskick. 

Information om vår verksamhet anslås även på anslagstavlorna i Ridskolestallet och i Stora ridhuset, och 

medlemmar som registrerat sin mailadress på portalen Min Ridskola nås med utskick den vägen. 

 
Policysamling 
Vi har tagit fram policyer som vägledande stöd och riktlinjer i vår strävan efter hög kvalitet inom BRS 

verksamhet. Vi har idag ett femtiotal policyer inom olika områden och under året har flertalet av dessa 

kollats igenom, de flesta utan vidare åtgärd. En handfull policyer har tagits bort då de spelat ut sin roll på 

ett eller annat sätt. 

 
Kommunens planer 
Kommunens renovering av anläggningen har fortsatt under 2021. Stora ridhuset har målats om invändigt i 

manegen. Man har dränerat runt Smedjan och Logen. Lilla ridhuset har målats om invändigt. Asfaltering 

har gjorts runt anläggningen. Stora ridhuset har dränerats, en ny trapp har installerats vid gaveln från 

parkeringen och ned till hästingången och parkeringen har fått nytt grus. Ny ytterbelysning har satts upp 

runt anläggningen. Skrittmaskinen har rustats upp genom nytt staket.  

Renoveringsarbetena kommer att pågå även under 2022.  

Arbetet med att ta fram nytt hyresavtal med Botkyrka kommun kommer att pågå under huvuddelen av 

2022 och avtalet beräknas träda i kraft i samband med att upprustningen blir färdig. 
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Undertecknande  

 

 
 
Christer Silver Holmberg 

 
 
 
Amanda Emanuelsson 

 
 
 
Kerstin Karlsson 

 
 
 
Lotta Gill 

 
 
 
Kerstin Ångman 

 
 
 
Teresia Österberg 

 
 
 
Siw Andersson 

 
 
 

 
 

Verksamhetsberättelsen undertecknades på Skrävsta den 2 februari 2022. 

 

Kontaktuppgifter   

Adress Telefonnummer Bankgiro (OCR) 

Botkyrka Ridsällskap 08-530 391 44 Stallkontoret 5318-7415 

Skrävsta Gård 08-530 367 03 Administrationen  

147 43 Tumba 072-361 93 20 Tävlingskommittén PlusGiro 

 072-361 93 18 Avbokning (per SMS) 69 83 45-6 

E-post   

info@brs.nu Hemsida Organisationsnummer 

styrelse@brs.nu www.brs.nu 812800-1024 

 


