Årsberättelse 2009

FÖRORD
Nu har året 2009 passerat och jag tror många
kan hålla med om att det har gått fort!
BRUS styrelse har som varje år målet att
aktivera och skapa god kamratskap mellan
ungdomarna i stallet. Detta år ville 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.

uppnå. Idrott ska vara roligt! Det ska inte
finnas en massa krav på att vara bäst och att
lära sig mest på snabbast tid. Allt handlar om
att tillsammans ha roligt och samtidigt
utvecklas och lära sig nya saker.
2009 har varit ett roligt och ett händelserikt
år och jag hoppas lika många samt. ännu fler
gör 2010 lika bra!

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 roligt och att
lära sig nya saker. Och det är precis vad vi vill

STYRELSEN
BRUS styrelse har under året 2009 bestått av:
Ordförande:
Vice Ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Suppleant:
Suppleant:
Suppleant:
Suppleant:

Josefine Ronquist
Mikaela Gustafsson
Zelal Yildirim
Jennifer och Josefin Linder
Josefin Linder
Sara Israelsson
Kelly Ståhl
Sofi Väisinen
Johanna Staf
Paulina Salonen
Malin Lundberg

Fritidsgårdens
representant:
Utsedd från
Stora styrelsen:

Ann‐sofi Andersson

Maskot:

Tiger

Elin Andersson

Josefine Ronquist
ordförande brus styrelse under 2009

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 sina ekonomiska rapport, samt redovisa sin årsberättelse.
Under årsmötet har samtliga under 26 rösträtt.

AKTIVITETER 2009
Under året har vi bland annat anordnat:
Rykttävlingar
varje år har vi rykttävlingar, då man får 1
timme på sig att göra sin häst så fin som
möjligt.
Fångarna på Skrefsta
Som varje år är väldigt populärt hos barnen. Vi
lyckades nästan få alla barn kladdiga, blöta
och smutsiga!
Vinnarlaget kammade hem en hel del
chokladpengar och resten av dem gick till
resterande lag.
Bio
Vi kollade på ”UPP” tillsammans på Heron City
under höstlovet.
Brännboll och grillning
En av favoriterna när det är bra väder.

Munkätartävling
som hade stor uppslutning, både av publik och
utav deltagare. Det gick ut på att äta så många
munkar man kunde utan att slicka sig runt
munnen.
Grillkväll
grilla korv, spela brännboll och massa annat
kul!
Påskövernattning
då vi alltid börjar med en påskrunda som
innehåller en del kluriga hinder på vägen.
Kvällen fortsatte med god mat, film och lekar.
Halloweenövernattning
Styrelsens höjdpunkt! När vi får skrämma
barnen på vår spökrunda mitt i natten.
Under kvällen äter vi även middag leker lekar
och kollar på en skräckis. Mysigt men läskigt!

SHOWER
Luciashow
Luciashowen är BRUS största arrangemang under året och det är mycket jobb och planering som
krävs, men det undgår inte hur roligt det är!! I år började vi med en julmarknad för att senare njuta
av vår årliga show som vi i år lyckades skrapa ihop med nöd och näppe. Men resultatet blev riktigt
bra och publiken och alla som deltog i showen var nöjda!
Showen innehöll bland annat:

Luciatåg
Tack till alla tärnor, pepparkakor, stjärngossar, tomtar och alla hästarna såklart!

Agility
Tack till Kelly – Boomer, Mikaela – Tiger och Sofi – Fido.

Årets..
Lucia:
Ponny:
Häst:
Privathäst :
Skötare:
Hund:
Anders minne:

Emelie Wallin
Mr.Bean
Carat
Ylof
Allis Hedlöf
Boomer
Frida Andersson

Brusnummer
Och vi bjöd på en riktig cirkus!

Mikaela och Tambur som Elefant.

Banjo som cirkus häst med Josefin och Josefine.

Hoppnummer
Staffett/maskerad hoppning. Tack till Frida och Elin Andersson, Linda Englund och Elin och Viktoria
Gudmunsäter och Sofi Karlsson.

Frida Andersson som Pippi
och Ivanhoe som lilla gubben
Showen blev lyckad men som vanligt krävdes det mycket jobb.

TACK alla som hjälpte oss, utan er hade det inte gått!

ÖVRIGT
Under tre helger var Paulina Salonen iväg på ULK kurs, ULK står för ”ungdomsledarkurs” och är
inriktad för att utbilda ungdomar som ska bli en bra ledare och förebild i sin verksamhet. Den hålls
av Svenska Ridsportförbundet och var väldigt givande! Det är även ett flertal i stallet som gått kursen
förut och till nästa år kommer några nya att få delta.
Vi har även haft som flera år tillbaka hand om uppstallningen när det är tävlingar. Då vi mockar, fyller
på med spån i alla uteboxar, tar emot ekipage och övernattar även vid vissa tillfällen. Vi vill passa på
att uppmana alla att om ni vill hjälpa till så står dörrarna öppna.
Som ni säkert vet så var Fritidsgården tillsammans med några i BRUS nere och deltog i
hästkunskapscupen! Båda botkyrkas lag blev placerade ☺

Alice, Paulina, Madde och Elin efter vinsten!
ett av våra duktiga lag!
BRUS håller även i skötarkurserna som görs på ridskolan via fritidsgården. Det är något vi uppskattar
och tycker är kul då vi får chans att lära ut och umgås med barnen på samma gång.
Funktionärskursen, som var nytt för året fungerade bra men hade tyvärr inte så stor uppslutning.
Dock kommer de dyka upp en under 2010 så chansen finns fortfarande om någon missade!

TACK TILL
Under året har vi fått en hel del hjälp och bidrag för att kunna göra vissa saker möjliga, därför vill vi
ägna en stund genom att tacka er, och för att uppmana fler att hjälpa till ☺
Johan Brown

Magnus Järnberg

Vanessa Hollman

Angelica Dahlström

2010
Varje år försöker vi se till att ha så många aktiviteter som möjligt och så många nya och olika
som möjligt. Det här året kommer fortsätta fyllas med aktiviteter och vi hoppas att ni
fortfarande kommer och deltar, för utan er skulle inget av det vara lika kul!

