BUS verksamhetsberättelse för 2014 års verksamhet
Under 2014 har BUS hållit i många olika aktiviteter, både traditionsenliga aktiviteter såsom
Äggjakt, KäpphästKM och Spööök, men även många nya aktiviteter där några
förhoppningsvis blir omtyckta traditioner. Ett exempel på detta är Sommaravslutningen med
tipspromenad, grillning, brännboll och picknick som var mycket uppskattad av stora som små
och som vi hoppas kunna arrangera även år 2015.
Även mer administrativa förbättringar har genomförts, de personliga presentationerna av BUS
styrelsemedlemmar har uppdaterats på Bogesundslandets Ryttares hemsida och BUS har
skaffat Instagram där vi publicerar dels bilder från vår verksamhet men också vardagliga
bilder från stallet. Vi har utöver detta infört en “aktivitetslåda” där vem som helst kan ge
anonyma önskemål om aktiviteter. I höstas fotograferade sektionen helkroppsbilder på alla
stallets hästar och ponnyer som är tänkta att användas till den nya hemsidan till gården.
Under våren genomfördes en större städning av Stället med hjälp av BLRs styrelse som bland
annat resulterade i fler krokar i hallen, ny skohylla och hela soffbord.
Under hösten avslutades årets Stallbästis där det blev jämnt i toppen men Mars stod som den
slutgiltiga vinnaren. En text om honom sitter uppe i ponnystallet och en bild är på väg upp på
Ställets Stallbästisvägg.
Generellt sett har det varit bra uppslutning på aktiviteterna under året, mycket tack vare att
Josefin mailat ut och påmint om våra aktiviteter samt att vi har skickat ut påminnelser via sms
till alla anmälda. På vissa aktiviteter har det dock varit lite manfall och på någon enstaka har
aktiviteten blivit till en mysig skogstur på ponnyer istället för den planerade aktiviteten, men
annars har vi haft många hängivna deltagare på allt vi hittat på.
Årets Spööök, som arrangerades tillsammans med BLRs styrelse, blev dock en obehaglig
upplevelse även för “spökena” detta år. En okänd man gick banans sträcka och uppträdde
obehagligt vilket skrämde många, och vi hade inget annat val än att bryta Spööök tidigare än
beräknat, något som naturligtvis gjorde många besvikna men BUS och BLRs styrelser ansåg
att det var det enda rätta att göra. Alla kom hem tryggt och ingen var fysiskt skadad. Vi
hoppas ändå att kunna arrangera ett nytt Spööök kommande år, om än med vissa
säkerhetsåtgärder för att alla ska känna sig trygga.
BUS deltog i årets julshow med en egenkomponerad kadrilj som, trots busiga hästar vilket
resulterade i en ofrivillig avsittning, blev lyckad. På showen annonserades även att BUS
styrelse blivit nominerad till Årets Utmärkelse, men priset gick slutligen välförtjänt till Jenny
Hellström.
En del ändringar i styrelsen kommer att ske till kommande verksamhetsår, då två personer
slutar och tre nya kommer in. Detta leder till vissa ändringar i styrelserollerna även för de som

är kvar (se nedan). Sara Palmdal kommer att vara styrelsens nya representant på BLRs
styrelsemöten.
Nästa verksamhetsår hoppas BUS på ännu ett fartfyllt år, många roliga aktiviteter och
entusiastiska deltagare som sprider energi i stallet. Vi vill tacka Bogesunds Gård och
Bogesundslandets Ryttares styrelse för gott samarbete under året och hoppas på ett lika gott
2015!
Emilie VossSchrader
Ordförande
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