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Förord 

Nu har året 2011 passerat och tiden har svävat förbi, och jag tror inte de är bara jag som tycker 

det. BRUS styrelse har som varje år målet att aktivera och skapa god kamratskap mellan 

ungdomarna i stallet.  Det här året avsåg vi även uppnå en gemenskap mellan alla. Vi vill att barn och 

ungdomar ska känna sig trygga i vår tillvaro och veta att även när vi inte har aktiviteter så står våra 

dörrar alltid öppna. Varje år kliver hundratals barn och ungdomar över tröskeln till stallet. Här finns 

kompisarna, gemenskapen och här finns hästarna. De kommer in med hopp om att ha en rolig dag 

och att lära sig nya saker. Och det är precis vad vi vill uppnå. Idrott ska vara roligt! Det ska inte finnas 

någon struktur på vem som är bäst eller vem som lär sig mest på snabbast tid. Allt handlar om att 

tillsammans ha roligt och samtidigt utvecklas och lära sig nya saker. 2011 har varit ett händelserikt 

och roligt år så nu hoppas jag lika många samt ännu fler gör 2012 lika bra, om inte ännu bättre! 

Sofi Väisänen 

 Brus ordförande under 2011 

Styrelsen  

Brus styrelse har år 2011 bestått av: 

Ordförande Sofi Väisänen 

Vice ordförande Madeleine Berner  

Sekreterare Sara Vidzém  

Kassör Josefine Örn  

Ledamot Camilla Eriksson  

Ledamot Estelle Bylon 

Ledamot Paulina Salonen 

Ledamot Ronja Grahn  

Suppleant Jessica Åberg  

Suppleant Linda Lidström  

Suppleant Vanessa Hollmann  

Fritidsgårdsrepresentant  Elin Andersson  

 

 

 

 



Vad	är	BRUS	

BRUS är en förkortning av Botkyrka Ridsällskaps Ungdoms Sektion 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	

Under året har vi bland annat anordnat: 

Pulkarace: 

Vi började året så vackert med massa snö och alla barn tycker om att åka pulka, så vi gjorde en stor 

aktivitet och tog oss till Botkyrka backen och tävlade med barnen! Självklart hade alla hjälm för 

säkerheten och de var mycket uppskattat från vår sida och framförallt alla andras! 

Bullätartävling: 

En klassiker från vår sida! Tävlingen är simpel, varje enskild person ska äta så många bullar som man 

orkar. Väldigt kul och jag kan säga från min sida att jag inte har skrattat så mycket på länge! 

Filmmaraton: 

En ny idé vi kom på som var mycket uppskattad, dock var det inte så mycket film utan mer lek i 

ridhuset under nattens gång. För er som inte vet vad det här är så ska man helt enkelt titta på så 

många filmer i rad efter varandra. Vi märkte själva att man kanske måste bestämma alla filmer från 

början.  Underlättar så de slipper bli tjafs om vilken film vi ska se! 

Under påsklovet hade vi mycket aktiviteter: 

Maskeradrykttävling – En vanlig rykttävling plus att man ska klä/smycka ut sin häst. 

Skottkärrerally – En gammal klassiker, alltid lika roligt och uppskattat. 

Påsk Övernattning – Vårens höjdpunkt bland barnen, övernattning och lek! Behöver jag säga mer? 

Saftbrännboll: 

Den gamla vanliga brännbollen är lite tråkigt nu så då kom vi på idén att man måste dricka saft vid 

varje kon, vilket betyder att de blir svårare att göra frivarv och man får väldigt jobbigt att springa när 

man är kissnödig! Alla barnen tyckte de var jättekul och vi avslutade med vattenkrig, alla mot Sofi. 

Jag kan säga från min sida att man blev blöt! 

Halloween Övernattning: 

Barnens absoluta favorit. Det är mat, skräckfilm och spökrunda!! 

Vi leker och har jätte kul. I år skrämdes vi runt stallet och i huset bredvid stallet. Till och med de 

räddaste barnen ville gå en runda till, men det var vi alldeles för trötta för!  

 

Frisyr tävling med mera aktiviteter arrangerades under året! 

 

 

 

 

 



Lucia	Showen	

BRUS största arrangemang under 2011 var Lucia Showen. Den innehöll mycket förberedelser och 

planering, som vanligt. Showen blev lyckad och inledningen var nästan det bästa enligt flera från 

publiken, vilket är roligt då det var en ny chansning bland alla nummer. Och så får vi inte glömma 

Julminglet som ägde rum i Cafeterian en timme innan själva showen började.  

Urval från Lucia Showens nummer: 

NYTT FÖR IÅR – Inledningsnummer 

In kom paket dragna på pulka och Pegasus med hans ryttare på ryggen! Det hela blev väldigt vackert 

och en bra start på Lucia Showen. Tack till paketen och Nicole Berner som red Pegasus (Ivanhoe)! 

Luciatåg 

Vårt årliga Luciatåg uppträdde med sånger och in galopperande hästar, lyckat som vanligt. Tack till 

alla tärnor, tomtar, pepparkakor och Rudolf med röda mulen! 

Årets: 

Lucia:                           Elin Pedersen 

Ponny:                         Arda’s Green Spoot 

Häst:                            Queen of Halloween 

Privathäst:                  Request 

Skötare:                       Alice Berglund 

Stallkompis:                Maja Norin 

Julpynt:                        Amanda Ourang – hästen Baylie 

Hund:                            Messi 

Anders minne:            Anton Synnerdahl 

BRUS nummer 

I år så bjöd vi i BRUS på en fart fylld shettisgalopp på våra duktiga ridskoleponnyer. Vinnaren blev 

ingen mindre än dressyrekipaget Falköga och Jejja Åberg.    

 

 

 

 



Parhoppning 

Lagen Flying Angles och Rumpnissarna tävlade mot varandra i en spännande parhoppning där det 

gällde att vara så snabb som möjligt och hoppa tillsammans över hindren. Vi tackar följande ekipage 

för att de ville vara med och ställa upp!  

 

Caroline Röhl - Cenna  

Jenny Holm – Chivas H 

Wener Röhl – Gitano Z 

Linus Pettersson – Queen of Halloween 

 

NYTT FÖR IÅR – Festkommittén 

Stallets Festkommitté bjöd oss på ett hejdundrans nummer med inspiration från Globen Horse Show. 

Tack för att ni kom på idén och bjöd på er själva!  

TACK alla som hjälpte oss, utan er hade det inte gått! 
Ett speciellt tack till Anna Rydén som i år igen ställde upp som konferenser under Lucia Showen!  

 

 

  



Övrigt 
Mer som har hänt under året som varit lite annorlunda är att vi har samarbetat väldigt mycket med 

fritidsgården och vi har spexat till aktiviteterna med massa extra som när vi började året och körde 

BRUS-årsfest. Ett stort kalas helt enkelt, med mycket lek och god mat! Alla hade riktigt kul ☺ 

STORT TACK TILL 

Werner Röhl, Annika Palm, Sandra Jirwik och hela styrelsen! 

Vill också passa på att tacka Linda Holmqvist för den stora hjälpen med ekonomin!  

 

Året är slut och nu väntas en ny styrelse att väljas och nya äventyr för er medlemmar. 

Tack för mig och min tid som ordförande. // Sofi Väisänen  


