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Nyhetsbrev #1  

Laholms Ryttarförening, januari 2023  
 

God fortsättning & välkomna till 2023! 

Lite snabb info om de kommande veckorna på klubben :) 

 På torsdag den 12 januari 18.30 har vi en Kick-Off med dressyrinriktning i klubbhuset.  
Vi hoppas många av er kan komma ifrån en stund. Pga av pandemi är det längesen vi kunde kicka igång 
nytt år:) Ni hittar information på Facebook & Instagram. 
Eftersom vi bjuder på pizza så krävs föranmälan till info@laholmsrf.se (senast 10/1) 
 

 Allsvenskan Div I & III hålls nu under våren och ni som är sugna måste anmäla er, se info på Facebook 
& Instagam. Prata ihop er med klubbkompisar! Lagtävling är roligt och man lär känna varann på 
kuppen! Vänta inte, tiden går fort:) 
 

 Öppen bana startar tisdag/onsdag v. 5 
Håll koll på FB-sidan ”Öppen bana på Laholms Ryttarförening” 

 Gruppträningar för medlemmar i hoppning är på planeringsstadiet. Tisdagskvällar jämna veckor. 
Mer info kommer 
 

 Årsmötet är planerat till den 27 februari. Boka kvällen, mer information kommer längre fram 
 

 Klubben har ny hemsida laholmsrf.se Under menyn Avgifter hittar ni vad som behövs inför nya året 
 

 Följ oss på våra sociala medier så du inte missar någon info   

 

Preliminär tävlingstermin 2023 

v.6 11-12 februari - Hoppning häst 1*2* 
v.10 11 mars - Hoppning ponny 1*2* 
v. 14 6-9 april - Springshow Hoppning häst 2*3* 
v.17 28-30 april - Vårdressyr häst/ponny 2*3*   
v.22 3 juni - Sportkörning 1* 
v.30 26-30 juli - Sommardressyr häst 1*2*3* 
v.37 15-17 september - Höstdressyr 2*3* 
v.38 23-24 september - Skördehoppet häst 1*2* 
v.40 7-8 oktober - Laholms ponny Grand Prix hoppning 2*3* 
 
 

Stöd Laholms Ryttarförening när du ska handla, tanka (gäller företagare) eller boka hotell på nätet! 

Gå via vår sida hos Sponsorhuset så får både du och vi pengar tillbaka. Lär dig hur Sponsorhuset fungerar och få 
en Biobiljett genom att slutföra deras Bonusstege här: 

www.sponsorhuset.se/laholmsortenslantligarf/intro 

 

Aktivera ”Handla smart” på din dator så kan du gå direkt till nätbutiken utan att besöka Sponsorhuset. 


