
 

___________________________________________ 
Postadress: E-post: info@laholmsrf.se Bankgiro: 5785-7856 
Laholms Ryttarförening Facebook: facebook.com/laholmsrf/ Swish: 123-225 51 15 
Ahla Nedre 115 Instagram: @laholmsrf  
312 93 LAHOLM Webb-sida: laholmsrf.se Telefon: 073-097 11 16 

 

 
NYHETSBREV 2/22 
 
Laholms Ryttarförening oktober 2022 
 
Det är höst och under den mörka årstiden är det särskilt viktigt att synas. Använd reflexer både till 
hästarna och er själva! 
Har ni lagt märke till den nya anläggningsskylten vid infarten? Klubbens fina anläggning utvecklas 
hela tiden i smått som stort. 
Det bundna elavtalet löper ut i maj -23 så nu är det dags att ta in offerter på solceller. 
Stallbelysningen bör också bytas ut till ledljus. 
 
Det är ett återkommande problem med störande och farlig trafik på klubbens anläggning. Samtliga 
ombedes respektera räddningsvägen (mellan stallarna och hagarna) som skall hållas fri från 
obehörig trafik och parkerade bilar. En farlig passage är mellan halmladan och källsorteringen där 
det förekommit incidenter. Det kommer att åtgärdas med en avspärrning så behörig trafik leds runt 
halmladan. 
 
Många vill ha plats i inackorderingsstallen så det är fullt med hästar och ponnyer. Mycket trevligt 
med så många medlemmar på plats!  
För att det skall bli säkrare i ridhuset när flera aktiviteter pågår samtidigt så finns det nu flyttbara 
staketsektioner att dela av med. Dessa står i mellangången in till manegen och det är bara att 
använda efter behov och önskemål. 
 
Ryttarföreningen med personal gör en hel del nytta i utbildningar som Hästskötarutbildning och 
kurser i Lära med Häst. Även som praktikplats för framför allt ungdomar gör vi skillnad och tar emot 
de som vill och behöver ett tryggt ställe att komma till. 
Styrelsens vision för klubbens framtid är att bygga vidare på den samhällsnyttiga verksamhet som 
redan finns och skapa ett aktivitetscentrum för ungdomar.  
 
Efterlysning!  
Medlemmar som är intresserade av att ingå i en arbetsgrupp som skall jobba fram förslag till 
utveckling av anläggningen så att vi får plats att hysa en ridskola. Intresserade ombedes maila 
ordföranden till lejebystuteri@hotmail.se.  
 
Tack ni som svarade på enkäten och hoppas att ni som vill engagera er mer ideellt hittar vägen in till 
en större gemenskap och också förstår idén med en ideell förening. 
 
Uppdatering av profilkläder håller Linda på med. De som är intresserade uppmanas maila henne 
lindakarlstrand@hotmail.com med önskemål/tips. 
 
Vecka 48 (28/11 - 4/12) har vi i klubben medlemsrabatt på Hööks butik i Halmstad. Då gäller 20% 
rabatt på ett köp (undantag foder, sadlar och presentkort). 
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Ny hemsida är under uppbyggnad men det gäller samma sökväg som tidigare.  
Var uppmärksamma på att en del avgifter är höjda vid årsskiftet. 
 
Under lovveckan arrangeras SM för ponny i lagdressyr och final för ungponny 3-5/11. Ta er tid och 
kom och titta! Vi är stolta arrangörer för ett typ av dressyr-SM för fjärde året i rad. 
Lucia firar vi med sedvanligt ridande luciatåg i centrum och det är 60 årsjubileum för den 
kulturaktiviteten. Vill du vara med i tåget så kontakta bettan.ivarsson@gmail.com  
 
 
 
 
 
Kursutbud Hallands Ridsportförbund: 
30/10      Säkerhetskurs 
7/11      Tävlingsarrangörsträff 
13/11      Förberedande ungdomsledarkurs (FULK) 
19/11      Basutbildning för ridsportens ledare 
26-27/11       Ungdomsledarkurs (ULK) 
 
Fler nyheter finns på laholmsrf.se, Instagram och FB 
 
 
 
Lejeby 22.10.28 
 
För styrelsen  
Maud Delling 
Ordförande 
 


