Laholms Ryttarförening
Verksamhetsberättelse 2017

Årsmöte
Kallelse till årsmöte för Laholms Ryttarförening
Tisdagen den 27 februari kl. 19.00 i klubbhuset, Ahla Nedre
Årsmötesförhandlingar och utdelning av vandringspriser
Föredragningslista för årsmöte för Laholms Ryttarförening 27/2 2018
Finns på sid 11 i detta dokument.
Fika med semlor

Domarkurerna från EM i Göteborg köptes av föreningen – transporterades sedan till Ahla, där de höjt
komforten för domare och skrivare, både ute vid banorna och inne i ridhuset.
Utdelning av vandringspriser och särskilt uppmärksammad bedrift
Seniorryttare med flest championatspoäng i dressyr respektive hoppning
Ponny- resp. juniorryttare med flest championatspoäng
Kusk med flest championatspoäng
Årets prestation samt Årets funktionär
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Verksamhetsberättelse 2017
Styrelsen för Laholms Ryttarförening får härmed avgiva följande verksamhetsberättelse för 2017.
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Ordförande: Maud Delling
Ordinarie ledamöter: Fia Hanssen vice ordförande, Pia Kyttä sekreterare/representant voltige,
Lise-Lott Tuvesson, Elisabeth Ivarsson representant dressyr, Mattias Andersson representant
ungdomssektionen, Peter Wennström representant körning, Per Josse, Heléne Aronsson-Lindquist
Ersättare: Johan Gunnarsson kassör, Natalie Peterson, Emmelie Eriksson
Hedersordförande: Jeanette Eriksson
Hedersledamöter: Barbro Hanssen, Gun-Britt Westberg
Hedersmedlemmar: Lena Kullabo, Arne Andersson, Monica Ros, Monika Hellberg
Under året har styrelsen haft 12 st protokollförda sammanträden och arbetsutskottet har haft 11 st
träffar med förda mötesanteckningar. Medlemsantalet uppgick till 212 st betalande vid årets slut.
Tillsvidareanställd som anläggningsansvarig: Jeanette Eriksson, 75%. Under perioder av högre
arbetsbelastning har anläggningsansvarig haft ökad tjänstgöring.
Styrelsen har delegerat frågor rörande driften till ett arbetsutskott (au) med ordinarie fyra
medlemmar.
Verksamhetsplanen har reviderats och styrelsen arbetar efter en organisationsplan.
Medlemsmöten har hållits för samvaro och kommunikation inom klubben.
Anläggningen
Klubben har med ideella krafter byggt upp en av landets bästa tävlingsanläggningar. Succé för nya
ridunderlagen med fibersand, som gett ökat antal startande på våra tävlingar.
Det myckna regnandet har dock verkligen satt organisationen på prov. Tur att vi har så gott om plats
och även kan nyttja de äldre grusbanorna.
Efter EM i Göteborg kunde vi köpa 6 st funktionella och snygga domarbodar som förenklar
förberedelserna för tävling och förbättrar komforten för domarna och skrivarna.
Förbättringsarbeten på gården är bl a belysning runt hus och parkering samt på/av-knapp på elskåpet
vid utebanorna, nivåjustering av gräsmattan runt huset, grusning av mark för maskinerna,
avgränsning vid gödselplatsen.
Ny el i grillen.
Nytt staket runt framridning/hoppning.
Hälften av alla hagar är omgjorda.
Traktorn är rostlagad och nylackad.
Inköp av ny vattentunna

Besiktning av byggnaderna gjordes av en auktoriserad besiktningsman tack vare ett projekt där
Hallands Idrottsförbund ser över föreningsägda anläggningar i Halland. Protokollet hjälper oss med
prioritering av reparationsarbeten och kan styra oss i ansökan om ev. bidrag.
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Medlemsuppstallning
Stallarna har mot slutet av året varit fullbelagda och i snitt ca 25 st uthyrda boxar. ”Hingststallet”
används som mottagningsstall och för uppstallning i samband med evenemang. Uteboxarna kan
nyttjas av medlemmar i samband med träning och hyrs ut vid evenemang. Klubben äger två st hästar
som används i voltigeverksamheten.
Café och grill
Vid evenemang serveras god mat och fika i klubbens café respektive grill. Endast svenskt kött i grillen
och ett stort utbud gör att det går att äta olika rätter under ett antal dagar. Ahlas bästa restaurang!
Evenemang/tävling
Öppen bana, 27 dagar
Hopptävling, 11 dagar
Dressyrtävling, 13 dagar
Voltigetävling, 2 dagar
Körtävling, 1 dag
Dressyr, gästtränare Sue McMahon, 9 dagar
Körning, gästtränare Lotta Pålsson, 7 dagar
Hundutställning, 2 dagar
Hästutställning, 4 dagar
Samarrangemang med SvRF:
Stewardutbildning 3 dagar, voltigeträning 2 dagar
Dessa evenemang är klubbens inkomstkälla och pengarna skall räcka till drift och underhåll av
anläggningen. Tack alla som spontant hjälper till!
Är Du inte med i funktionärsgänget? Ta kontakt med styrelsemedlem eller anläggningsansvarig och få
förslag om lämpligt uppdrag.
Det går att stötta föreningen på många sätt t ex genom kontakter med sponsorer och dylikt.
Vi har roligt när vi jobbar men vi vill bli fler!

Fantastiska prestationer i mästerskap, championat och allsvenskan 2017
Dressyrryttaren Anita Johnson med hästen Dear Friend representerade Sverige i paradressyr under
EM i Göteborg.
DM i dressyr för seniorer: Brons till Helle Johansson/Catwalk.
Div. III i dressyr: Guld till LaRF (lagmedlemmar – se resp. sektionsredovisn).
Div. II i hoppning: Brons till LaRF (lagmedlemmar – se resp. sektionsredovisn).
Kia och Bea Ahlberg har ridit SM i dressyr för ponny.
Linn Ahlberg och Amanda Möller har ridit A-final på SM i hoppning för ponny.
Amanda har också ridit 4-årig unghäst i Falsterbo.
Duktiga ungdomar ute i Europa
Pernilla Josse praktiserar i Holland på Stal de Meyboom.
Amy Eriksson, som gått YH unghästutbildare och nu går sista terminen av beridarprogrammet på
Flyinge, har gjort praktik hos Rolf Göran Bengtsson i Tyskland och är nu hos van der Vleuten i
Holland.
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Emma Olofsson är i Holland och jobbar på stall Marsee.
Filippa Clausén jobbar och tävlar i Holland på Melse Stables.

Utbildning för medlemmar
Klubben har i egen regi och med hjälp av medel från idrottslyftet ordnat utbildning:
Grönt Kort-kurs för de som vill lösa tävlingslicens
Dressyrclinics
Utveckling av Ungdomssektionen (US)
Utbildning för administratörer i tävlingsdatabasen (TDB)
Ett flertal lärgrupper inom olika områden t ex funktionärsutbildning i olika grenar
Av Hallands Ridsportdistrikt (HRF) och Svenska Ridsportförbundet (SvRF) arrangerad utbildning som
klubbens medlemmar har deltagit i:
Basutbildning
Fortbildning av klubbens officiella funktionärer såsom domare, överdomare, banbyggare och aktiva
licensierade tränare.
Idrottens studieförbund (SISU) har hjälpt till med bl a handledning för arbete med
föreningsutveckling.
Medlemsnytta
Som medlem i en ryttarförening ansluten till SvRF gäller försäkringsavtal med Folksam och tidningen
Häst & Ryttare kommer i brevlådan.
Klubbens sponsoravtal: Ahlamossens vilthägn, Eponia, GP Bil AB, Laga Bioenergi AB, Sponsorhuset.
Övriga förmåner: Prisvärd inackordering och anläggningskort, möjlighet att tävla i lag, 50% rabatt på
hemmatävlingar och rabatt på vissa träningar.
Bidrag
Jeanette Eriksson och Ann-Christin Magnusson har arbetat med en ansökan om bidrag från LLUH för
inredning av sadelmakeri i gamla ”ponnystallet”. Ansökan är inlämnad och länsstyrelsen är positiv
och ärendet har gått vidare till Jordbruksverket för beslut.
Maud Delling har för klubbens räkning ansökt om och beviljats medel från Idrottslyftet till tre olika
projekt inom utbildning, ideellt engagemang och framtidsutveckling.
Extern och intern information
Webbgruppen (sammankallande Ann-Christin Magnusson) står för information som numera sköts
digitalt genom hemsidan och facebook. Gruppen har under året också arbetat med grafisk profil och i
samband med namnbytet justering av logga. Filip Glyssbo sammanställde en informationsbroschyr
om föreningen. Den skall tjäna som underlag i extern kommunikation.
Nyheter
Klubben har bytt namn från Laholmsortens Lantliga Ryttarförening till Laholms Ryttarförening.
Nya stadgar som följer SvRF:s typstadgar har tagits fram för presentation under årsmötet 2018.
Ledare för stadgearbetet har varit Per Josse.
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Ridande Lucia
Det traditionella arrangemanget i
Laholm blev som vanligt ett uppskattat
inslag på stadens gator och Stortorget.
Årets ridande Lucia var Victoria Josse.
Vädret var inte nådigt men
samordnarna Elisabeth Ivarsson och
Fia Hanssen lyckades suveränt med att
hantera evenemanget som är av stor
betydelse för klubbens image.

Styrelsens tack
Styrelsen vill rikta ett innerligt tack till alla som under året hjälpt till med de många skiftande
uppgifter som måste göras för att klubben, verksamheten och driften av anläggningen skall fungera.
Laholms Ryttarförening bär en tuff uppgift i ridsportens Sverige. Det ideella arbetet med den fina
anläggningen och de många evenemangen ger möjligheter för inte bara medlemmarna utan för alla
besökare/tävlande att utöva ridsport till rimlig kostnad.
Vi ser fram emot ett lyckosamt 2018!
Laholm 20 januari 2018

Styrelsen
Dressyrsektionen
Vi har anordnat fyra dressyrtävlingar under 2017.
Där vi började med en 3-dagars vårdressyr under
påskhelgen (13/4 – 15/4), som drog 291 starter
och här ingick även lagtävlan i Div. I. Sedan hade
vi vår mest inkörda tävling; sommardressyren
vecka 30, (26/7 – 30/7) och här hade vi 517
starter. Här var nyheterna för i år 3 olika cuper
med fantastiska priser från våra sponsorer
Expåra, Eponia och Celeste och så körde vi två
kür-klasser på söndagen, Int.I-kür och Grand Prixkür, där GP-küren var ny för i år och Horsepartner
var sponsor med en rejäl prischeck.
Meetingpriset gick i år till Charlotte HaidBondergaard. Tyvärr så hade vi inget
klubbmästerskap, men här måste vi komma på
ett bra koncept som blir rättvist i slutändan. (Kom
gärna med förslag).
Priserna till meetingvinnare Charlotte Haid-Bondergaard
delades ut av Jeanette E/LaRF och Magnus/Horsepartner

5 (11)

Nästa tävling, som nästan regnade bort, är höstdressyren (16/9 – 17/9). Eftersom det regnade så
mycket under flera dagar så stod våra utebanor under vatten. Istället för att ställa in tävlingen beslöt
vi att flytta in allt inomhus, så med två banor inomhus och framridning ute gick även denna tävling
galant och här blev det 180 starter sammanlagt.
Till sist så hade vi novemberdressyren (11/11 – 12/11) som vi trodde skulle endast bli till en
endagarstävling, men med 42 starter på ponny och 57 starter på häst så fick det bli två dagar.
Även 2017 har den populära engelska dressyrtränaren Sue McMahon hållit dressyrclinics hos oss. Hon
var här under våren, sommaren och hösten.
Vi har haft framgångsrika medlemmar på dressyrbanorna. För att nämna några, så har vårt Div III-lag
vunnit hela serien och tog även hem Årets lag-priset på Ryttargalan 2017. I laget red: Moa Arvidsson
(lagledare), Anita Ohlsson, Annica Strömberg, Fanny Eriksson, Jenny Knutsson och Mona Nyman.
Anita Johnsson var med på EM i Göteborg och gjorde mycket bra ifrån sig där.
Och apropå ryttar-EM så köpte klubben in 6 st av domarkurerna, som stod på dressyrbanorna i
Göteborg. Dessa har vi kunnat använda både ute och inne i ridhuset, då de är ganska så lättflyttade.
Vi har även haft New Forest mästerskapet i månadsskiftet juni-juli, detta evenemang återkom igen då
vi även hade det 2014. 2017 firade New Forest-föreningen dessutom 50 års-jubileum, så det blev
extra festligt. Det tävlades i både dressyr och hoppning, kombination och utställning.
Trots att vädret inte var helt med oss i år, så trotsade en tapper liten skara dock vädret på luciadagen
och med Victoria Josse som årets Lucia så lös vi upp Laholm för en stund med denna fina tradition
med ”Ridande Lucia på stan”.
Vill härmed tacka alla som hjälpt till på våra tävlingar och evenemang och hoppas att vi ses igen 2018.

Elisabeth Ivarsson, dressyrsektionen

Hoppsektionen
Hoppsektionen har haft följande tävlingar under 2017:
Lok-reg hoppning häst den 11-12/2 med 499 starter.
Lok-reg hoppning ponny den 12/3 med div 1. 186 starter
Reg-nat hoppning häst den 7-9/4 Laholms Springshow med 533 starter.
Lok-reg hoppning häst den 2-3/9 Skördehoppet med 487 starter.
Reg-nat hoppning ponny den 20-22/11. Med semifinal Prins Carl Philips Pris. 330 starter
Klubb Nyårshoppning ponny och häst 30/12 20 starter.
Vi har haft öppenbana varannan vecka under senvintern och hösten.
Vi har haft olika grupper som har jobbat med våra hopptävlingar under året. Alla dessa har lagt ner
ett stort och bra arbete för att få till bra tävlingar.
Klubbmästare i hoppning, häst: Veronica Josse/ Princess Leia.
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Vi har haft ett div 2 lag i häst, hoppning.
Laget slutade på 3:e plats.
I laget red Veronica Josse/Princess Leia.
Fia Hanssen/Vilda Lejonhjärta, Andrea
Eriksson/Aperitif,
Emma Olofsson/Cortache,
Linnea Strömberg/Caitlin
samt Daniella Wennström.

Utomhus SM ponnyhoppning: Amanda Möller/Hembys Florian 4:a i B finalen kat C
Inomhus SM ponnyhoppning: Linn Ahlberg/ Öhrn 14:e plats och Amanda Möller/Hembys Florian 18:e
plats i kat C.
Maria Gretzer har varit gästtränare.

Fia Hanssen, hoppsektionen

Voltigesektionen
Inför 2017 var förhoppningarna stora. Vi hade flera hästar i verksamheten och miniorerna, som länge
väntat på att få tävla mer i galopp, skulle äntligen få chans att göra det på vår klippa Robban som
skulle trappa ner. Till vår stora sorg bröt Robban benet i början av året och vi var tvungna att låta
honom somna in. Han lämnade ett stort tomrum efter sig. Det visade sig också att Whiskey inte
fungerade som förväntat så plötsligt hade vi ont om hästar igen och fick planera om verksamheten.
Men skam den som ger sig – voltigörer är ett segt släkte.
Seniorlaget bestämde sig trots allt för att satsa mot EM. Jasmine, som 2017 var 1:a års senior,
bestämde sig för att inte satsa internationellt, men tävlade istället framgångsrikt i Sverige på sin
finfina Winnie med mamma Marian, som linförare.
I februari och mars var det träningsläger för Kristine Boe respektive Nicolas Andreani vilket var
mycket uppskattat.
I maj åkte seniorlaget till Holland för årets första kvaltävling. Tyvärr så nådde de inte den
eftertraktade EM-kvalpoängen, det gjorde däremot Pas de Deux-paret Sara & Louise Månsson som
parallellt med lagsatsningen tävlade i par.
I juni var det dags för CVI i Flyinge. Här tog Jasmine en toppenfin 1:a plats i den tvåstjärniga klassen.
På SM i Örestad i juli blev det färre startande från Laholm än på många år. Quincy var skadad så
seniorlaget fick stå över i år. Men Laholm representerades av några individuella som gjorde fina
prestationer. Jasmine Jacobsen blev 4:a i seniorklassen på Winnie. Daniella Jakobsson kom 6:a i
juniorklassen. I miniorklassen kom Mira Rydberg 2:a och Denise Åström 7:a så ett silver fick Laholm
med sig hem i alla fall.
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EM i Österrike var det stora målet för
året och trots att Quincy var skadad en
stor del av sommaren lyckades Jenny
Bergman lotsa honom och Sara &
Louise ända fram till en EM-start. En
hetta utan like under tävlingsveckan
satte både voltigörer och hästar på
prov. Quincy startade både med Sara &
Louise i Pas de Deux samt med Sandra
Anderberg från Örestad i den
individuella klassen. En nionde plats
blev resultatet för Sara & Louise.

När höstterminen startade fick vi ett
tillskott bland hästarna då Staccato
lånades in för att gå med miniorerna.
Det har fungerat jättebra och vi är så
glada att få ha Staccato i vår
verksamhet. Hugo är vår andra
nykomling, som kom till oss i höst och
han lotsas försiktigt in i voltigen.

Sara & Louise i sin Pas de Deux på Quincy på EM i Österrike.
Linförare Jenny Bergman.
Nu ser vi fram emot 2018 då vår stora utmaning blir att anordna SM/NM på hemmaplan vilket skall
bli superroligt!

Katarina Gran, voltigesektionen
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Körsektionen
Under året har vi haft 7 st träningar för Lotta Pålsson.
Vi har varit runt på lite olika tävlingar i landet med blandade
resultat.
Christina A var den kusk som vågade lämna Sverige och köra en
tävling i Danmark.
Sanna Manfredsson har medverkat på träningsläger för ungdomar.
Under höst & vinter har några kuskar varit och tävlat i ”Hjulkul”
runt om i södra Sverige. ”Hjulkul” är en kombination av maratonoch precisionsbana, som körs inomhus; 2 st maratonhinder och 1016 kon-par. De från Laholm som varit med är Christina Aronsson,
Sanna Manfredsson, Ester Fagerlind, Maria Axberg-Fagerlind,
Linda Wennström.

Peter Wennström, körsektionen

Ungdomssektionen
Under början på året var det ganska dålig uppslutning på mötena vi hade men på slutet av året blev
intresset mycket bättre och större.
Vi har haft ett litet lugnare år på ungdoms fronten men kan redovisa följande träffar:
30/1 Möte på klubben
28/2 Årsmöte 5 deltagare på klubben
2/3 Mingel på GP bil; en del ungdomar var på plats.
7/9 Möte på klubben
23/11 Fysik-träning på Ahla skola med PT Malin Eriksson
24/11 XBowl: tacobuffé och 1,5 timmes bowling. Jättemånga som kom 20-25 stycken. Roligt!!
Många nya ansikten.
26/11 Distriktets US anordnar mental coachning med Andy Swärd. 3 deltagare från Laholm
25/1 2018 Hopp kickoff; många ungdomar har anmält sig. En del nya medlemmar.
27/2 2018 årsmöte kl 18:00
Mattias Andersson, ungdomssektionen

Handlar du på nätet ibland? Om du är medlem i Sponsorhuset blir det
slantar till föreningen – och till dig själv!
Du börjar med att bli medlem i Sponsorhuset via ikonen på hemsidan eller
på facebook och följer sedan instruktionerna. Du behöver inte vara
medlem i klubben så det är fritt fram för alla som vill stödja Laholmsortens Lantliga Ryttarförening att
välja vår förening som mottagare. Som användare av Sponsorhuset kommer du att få mejl om olika
erbjudanden varje el varannan vecka och du kan även delta i marknadsundersökningar, som ger extra
slantar till föreningen.
Det har ingen betydelse om du handlar ofta eller sällan, varje krona är välkommen!
Kontakt för Laholms RF: info@laholmsrf.se el Ann-Christin Magnusson, tel 0430-174 94, kvällstid
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Avgifter 2018 (finns även på http://www.laholmsrf.se/foreningen/Avgifter/
Alla avgifter (utom voltigens terminsavgifter) betalas in på bankgiro: 5785-7856, Laholms
Ryttarförening.
Voltigens terminsavgifter betalas till voltigens bankgiro: 5046-0674.
Nya medlemmar måste uppge namn, personnummer (10 siffror) samt adress och telefonnummer
och mejladress.
Om ni inte får plats med alla uppgifter så skicka ett mejl till: info@laholmsrf.se.
Meddela också ändrade adresser och telefonnummer/mejladresser till ovanstående mejladress.
OBS! Du måste betala in medlemsavgiften för att få din ryttarlicens godkänd.
Medlemsavgift
Junior (t.o.m. det år du fyller 18 år)
250 kr
Senior
350 kr
Familj (gäller boende på samma adress)
800 kr
Medlemmar tävlar för halva priset på hemmatävlingar,
detta gäller inte för medlemmar som tävlar för annan klubb.
Anläggningskort
1 jan - 31 dec
Årskort, medlem
1000 kr, (650 kr/halvår)
-ytterligare familjemedlem
(gäller boende på samma adress)
200 kr
-icke medlem eller medlem som tävlar för annan klubb 3000 k
Enstaka tillfällen, medlem
50 kr/gång
Enstaka tillfällen, icke medlem
100 kr/gång
Betalning:
Swisha gärna till nr: 123 225 51 15 eller genom BG: 5785-7856

Nu klämtar klockan för det nya, spännande verksamhetsåret!
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Föredragningslista för årsmöte
för Laholms Ryttarförening
27/2 2018

1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna samt val av sekreterare för
mötet
3. Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll, tillika
rösträknare
4. Godkännande av föredragningslistan
5. Godkännande av kallelsen
6. Verksamhetsberättelse för 2017
7. Räkenskapssammandrag och revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av ordförande på två år (2018 – 2019) Förslag från valberedningen.
10. Val av fyra styrelseledamöter på två år (2018 – 2019). Mandatperioden går ut för Fia
Hanssen, Elisabeth Ivarsson, Peter Wennström och Mattias Andersson. Förslag från
valberedningen.
11. Val av ersättare för ett år (2018). Mandatperioden går ut för Emmelie Eriksson,
Natalie Petersson och Johan Gunnarsson. Förslag från valberedningen.
12. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för 2018. Posterna innehades 2017
av auktoriserade revisorn Mats Larsson, ordinarie, Eva Nilsson, ordinarie samt som
suppleanter Marita Lundgren och Thomas Andersson. Förslag från valberedningen.
13. Val av ombud till Svenska Ridsportförbundets (SvRF) och Hallands Ridsportförbunds
(HRF) allmänna möten och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera
med ombud. Ombud 2017 var i tävlingssektionen Fia Hanssen, ordinarie och Mattias
Andersson, ersättare.
14. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av
ungdomssektionen. I Ungdomssektionen 2017 var Mattias Andersson ordinarie och
Natalie Petersson ersättare.
15. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen (2017 fyra st). Val av ledamöter på
ett år samt sammankallande. Ledamöter 2017 var Nils-Petter Möller,
sammankallande, Jeanette Eriksson, Emma Olofsson och Lotte Göransson.
16. Fastställande av årsavgift för 2019. Nuvarande avgift är 250 kr för junior, 350 kr för
senior och 800 kr för familj.
17. Stadgeändring
18. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
19. Mötet avslutas.
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