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FÖRORD	  
  

 
 
 
 
 
 

                

Utan att man riktigt har hunnit reflektera över 
det har ytterligare ett helt år passerat, och jag 
vet att var och en av er som läser detta har 
hunnit plocka på sig en massa nya 
erfarenheter och minnen. Några som 
definitivt påbörjar det nya året med massor 
av nya erfarenheter är BRUS 
styrelsemedlemmar för 2014. Vi har haft ett 
väldigt speciellt år som började med att 
endast 3 av 11 styrelsemedlemmar tidigare 
suttit med i Ungdomssektionen. För 
resterande åtta var allting väldigt nytt och 
förmodligen både spännande och lite nervöst.  
 
Året som gått har inneburit både med- och 
motgångar samt en hel del förändringar för 
det ambitiösa gänget som kallats BRUS 
styrelse, och vi har detta år lagt en hel del 
fokus på att så mycket som möjligt av de 
pengar vi får in vid aktiviteter faktiskt ska gå 
direkt tillbaka till BRUS medlemmar – d.v.s. 
alla BRS medlemmar under 26 år. Som alltid 
har styrelsen jobbat med att främja 
gemenskapen i stallet med våra aktiviteter.  
 

Vi hoppas att alla barn och ungdomar i 
stallet är medvetna om att även när BRUS 
styrelse inte anordnar aktiviteter finns vi 
tillgängliga. Våra dörrar står alltid öppna 
om man vill prata, umgås eller ställa frågor. 
Det är okej att prata med oss om exakt vad 
som helst.  
 
Efter tre år av aktiviteter, möten och allt 
vad det innebär att vara förtroendevald i 
BRUS styrelse är det med blandade känslor 
jag tackar för mig. Jag är så otroligt 
tacksam över att ha fått vara med och 
arbeta med Botkyrka Ridsällskaps 
ungdomsverksamhet, det är en erfarenhet 
jag kommer att bära med mig livet ut. Jag 
både tror och hoppas att 2015, och alla 
nästkommande år med BRUS kommer att 
bli superbra med tanke på vilka underbara, 
snälla och drivna ungdomar som finns på 
BRS. 
 

Amanda Emanuelsson 
BRUS Ordförande 2014 
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STYRELSEN	  2014	  
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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.  
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Aktiviteter	  2014	  
 
 
Schleichhäst-utställning: Det var en lyckad aktivitet där flera av er ställde upp med era söta små 
scleichhästar. Ni tävlade med dem på olika sätt. 
 
Maskeradrykttävling: Var en riktig höjdare för alla. Ni fick rengöra och klä ut era ponnysar/hästar 
som nu valde. Det som bedöms är hur väl man ryktat/rengjort hästen och sen den som hade roligaste 
utklädande fick pris.  
 
Påsk övernattningen: Varför inte starta påsken med en härlig övernattning i stallet. Vi samlas på 
dagen och går en härlig påsk runda på anläggningen och i skogen. Där ni fick göra massor av olika 
uppgifter att lösa, för varje påsk uppgift man löste fick man ett poäng. Den med mest poäng i slutet 
av rundan fick ett fint pris. Efter det åt vi en god middag och kollade på en film, tills alla sov gott.  
 
Påskäggsjakt: I påskäggsjakten var det många som deltog. Ni fick springa runt ner på vallen och leta 
efter det stora påskägget fyllt med godis! Ni fick olika ledtrådar för att hitta det stora påskägget.  
 
Påsk pyssel: När det är påsk är det fint med hemgjort påsk pyssel. Därför för ni komma och pyssla 
med oss i BRUS. Man gör allt ifrån kycklingar till ägg.  
 
Tårtjakten: Är en lyckad aktivitet som har varit populär länge. Vi samlas på dagen och ni får ett 
papper med ledtrådar på. Dem här ledtrådarna leder till olika ingredienser som man behöver för att 
göra en smaskig tårta. Innan ni springer iväg ställer alla en klocka på ca 30 min. Är man inte tillbaka 
efter dem där 30 minuterna blir man av med en ingrediens. En tårtbotten får man automatiskt. Sen är 
det bara att börja baka. Man får 20 min på sig att fixa en smaskig och fin tårta. Den med godast tårta 
får ett pris, den med finast tårta får ett pris.  
 
Käpphästfälltävlansövernattning: Har kommer ni med era söta små käpphästar. Vi samlas på 
eftermiddagen och har dressyr som ni får rida på era käpphästar. Efter det har vi en hopp tävling. Sen 
äter vi en smarrig middag och kollar på film, tills alla sover så gott. Dagen efter har vi det som kallas 
terräng när man hoppar över fasta hinder i skogen. Alla var super duktiga och alla är stora vinnare. 
Man kan vinna på snabbhet i hoppningen och terrängen men även i skicklighet. I dressyren gäller det 
att komma ihåg ett kort program. När vi lagt ihop alla resultat finns det en vinnare som var duktig i 
alla grenarna men man kan även vinna i bara en av grenarna.  
 
Skötarkurs: Alla ni i stallet får bli skötare på ridskolans fina hästar och ponnysar. Ni går en kurs 
som håller på i ca 7 veckor, efter det har man titeln skötare. Skötarkurser har vi både under 
vårterminen och höstterminen. 
 
Halloweenövernattning: Halloweenövernattningen är en mycket populär aktivitet för er i stallet. Vi 
har valt att sätta en åldersgräns på den övernattningen, för att inte dem yngre ska bli allt för rädda och 
dem äldre vill gärna ha det väldigt läskigt. Därför har vi en åldersgräns på 12 år. Vi samlas på kvällen 
och äter en läskig halloween middag. Efter det berättar vi spökhistorier, sen till slut går vi på en 
halloween rund på anläggningen/skogen klockan 00:00.  
 
Husdjurshoppningen: Det var många av er som deltog vilket glädjer oss. Det var många som kom 
med sina husdjur allt ifrån hundar till kaniner osv. Alla var super duktiga. Det djur som var snabbast 
och inte hade rivit några hinder fick ett fantastiskt pris.  
 



 6 

Luciashow	  2014	  
 

Årets Luciashow blev väldigt lyckad. Detta år bjöds det bland annat på choklad, teknik och 
gosedjurslotteri och en fartfylld maskeradhoppning. Med hjälp av alla barn i stallet och ledare i 
BRUS så blev det en lyckad show.  

Lucia tåg:  
Först kom årets lucia häst in i ridhuset travandes som även i år var Queen of Halloween sedan kom 
även alla tärnor och tomtar bakom i ett fint lucia tåg. När det var dags för Rudolf med röda mulen 
låten så galopperade dom två hästarna som föreställde renen Rudolf några varv på volten runt dom 
andra hästarna. 

Tömkörningsuppvisning:  
Detta år bjöds det på ett annorlunda nummer som var en tömkörningsuppvisning som visades upp av 
Annica Gleisner och hennes häst Hero. Dom visade i ca 10 min hur man tömkör och samtidigt 
berättade Annica lite om vad tömkörning är för något och hur man gör det.  

Spegelritt:  
Det bjöds även på en slags kadrilj där Ottilia Ullman och Tilda Toresson ställde upp och visade ett 
kort kadriljprogram. De red samma ”bana” och gjorde samma sak även fast dom inte red bredvid 
varandra.  

Maskeradhoppning: 
Vi hade även en maskeradhoppning där 6 ryttare i 3 olika lag med en ridskolehäst och en privathäst i 
varje lag som skulle klä ut sig och hästen till något och hoppa en bana på snabbast tid. Där gick det ut 
på att först så startade ena ryttaren i laget och red banan sedan ner tillbaka till där man började och 
byta så nästa ryttare fick galoppera iväg och köra samma sak sedan la vi ihop lagets tid och det laget 
som var snabbast vann. Reglerna var väldigt lätta det var om man river så fick man inga fel eller 
något det var det bara att fortsätta men om hästen vägrade så la vi på ett tidstillägg på 3 Sekunder. 
Och i slutet så anordnades en prisutdelning med rosetter. 

På 1:a plats kom:  

Matilda Davidsson med Saga och Hanna Johansson med sin ponny Cocotroll.   

På 2:a plats kom:  

Malin Niklasson med Mr Bean (Bönan) och Wilma Sjöberg med sin ponny Sonella. 

På 3:e plats kom:  

Ottilia Ullman med Spirit`s Friend (Spirit) och Ella Nordvall med sin medryttarponny Loke.  

BRUS – Nummer:  
Som nästan varje år hade BRUS sitt årliga nummer som denna gång bestod av en gymkhana med 
hästarna Queen, Silus, Randia och Jazz. Vi delade upp oss i två lag vilket bestod av svarta och vita 
laget och sedan började vi köra igång ”tävlingen” och som i varje tävling så måste ett lag vinna och 
denna gång blev det svarta laget som var snabbast på grenarna och vann.  
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Årets:  

Ponny: Mr Bean                                                                                                                             
Häst: Pinocchio                                                                                                                                   
Privathäst: Hero                                                                                                                                  
Hund: Bosse (Som ägs av familjen Sjöberg)                                                                                             
Anders minne: Sabina Melkerling                                                                                                        
Skötare: Jasmin Hjalmarsson                                                                                                               
Pynt: Även detta år Novas box som pyntades av Caroline Brattberg                                                         
Lucia: Ottilia Ullman  

 

Vi i BRUS vill tacka alla som ställde upp i luciashowen och ett stort tack till Anna Ullman som 
ställde upp som konferencier.    
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Vi började år 2014 med en näst intill helt ny styrelse men trots det fick vi snabbt ordning på allt och 
hade ett par aktiviteter redan i februari. Den nya styrelsen hade sedan en kick-off på Laserfortet för 
att stärka lagandan med många roliga samarbetsövningar. Styrelsen var uppdelad i tre lag, och efter 
kickoffen var det en frivillig övernattning i cafeterian.  
 
Som en aktivitet hjälpte BRUS ridskolan att bättra på färgen på många av bommarna så att de skulle 
se nya och fina ut inför vårens lokala och regionala hopptävlingar. Ett stort tack till alla som hjälpte 
till! Vi fortsatte med att ha möten var 3:e vecka där vi planerade en massa roliga aktiviteter. På sport- 
och påsklovet hade BRUS tillsammans med ridskolan några roliga aktiviteter för de barn och 
ungdomar som var hemma. Under påsklovet arrangerades självklart den årliga påskövernattningen 
där vi anordnade en runda med tävlingar där man kunde vinna ett stort påskägg fullt med godis. Som 
vanligt var övernattningarna i år de mest populära aktiviteterna.  
 
Vår försäljning av mössor och pannband som en förälder i föräldragruppen, Anna Ullman sydde till 
oss, fortsatte under hela 2014 och ledde till att vi tjänade lite extra pengar till aktiviteter. 
 
När höstterminen drog igång hade vi en käpphäst-fälttävlans-övernattning som många barn och 
ungdomar kom på och tyckte var mycket rolig! Under hösten samordnade BRUS och ridskolan 
Fångarna på Skrevsta och det blev mycket uppskattat, trots lite brist på ledare. Vi hade senare 
husdjurshoppning där hundar i alla storlekar kom och deltog i en grundomgång och även en 
omhoppning. I och med att alla djur var välkomna, syntes även några kaniner till. Självklart var 
BRUS-hunden Fido med och hoppade! 
 
En av årets största aktiviteter infaller på hösten – den läskiga halloweenövernattningen med den 
kusliga spökrundan i skogen där vi fick hjälp av flera ”skrämmare” som skrämde alla ungdomar. I år 
hade vi även med ett lite speciellt inslag – spökhästen Zarah som galopperade vilt i skogen 
tillsammans med sin ryttare Elin mitt i natten! Det ligger mycket planering och många ideella krafter 
bakom en aktivitet som halloweenövernattningen. Mycket arbete ligger bakom innan man kan skicka 
ut 20 barn och ungdomar i skogen vid midnatt och ändå känna sig trygg. Även i år var det en hel del 
”utomstående” som hjälpte till, och det är BRUS styrelse enormt tacksamma för. Utan er skulle det 
aldrig gå! 
 
(Nästan) sist men absolut inte minst så var det dags för den Luciashowen i vintermörkret som krävde 
mycket tid och planering och det blev en magisk show med vacker sång och fartfylld hoppning! För 
BRUS styrelse avslutas året med en middag innan det är dags för årsmötet som innebär att en del 
styrelsemedlemmar slutar, och en del nya väljs in. Då är det bara för den nya styrelsen att ta nya tag 
för ytterligare ett spännande och roligt år med BRUS!  
 

 

Året	  som	  gått	  
 

Ett	  stort	  tack	  till	  alla	  som	  hjälpt	  BRUS	  styrelse	  under	  2014!	  	  


