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Välkommen till Laholms Ryttarförening!  
 
 
Vad roligt att du har valt att bli medlem i Laholms Ryttarförening! 
 

Vi som är medlemmar i Laholms ryttarförening är en salig blandning av människor, allt från ungdomar till föräldrar, 
elitryttare till glada amatörer med den gemensamma nämnaren att alla har ett genuint hästintresse. 
 

Klubbens hemsida är vår huvudsaklig kommunikationskanal, https://www.laholmsrf.se/ 
Alla faktauppgifter finns här som Avgifter, Medlemsnytta & Klubbrabatt, kontaktuppgifter & kalender m.m 
Föreningen har även en Facebook-sida, ”Laholms Ryttarförening” samt ett Instagram-konto, ”laholmsrf”. 
 

Vi är mycket stolta över vår anläggning med vårt stora fina ridhus 44 x 70 meter, fina utebanor & stora ytor. 
Vi bedriver också inackorderingsstall för medlemmar.  
 

Föreningen är ideell och drivs av en styrelse vald på årsmötet och har 1,25 anställda.  
Det finns olika sektioner: ungdoms- (US), voltige-, kör-, hopp- och dressyrsektion.  
 

Klubben arrangerar regelbundet träningar & tävlingar, sök propositioner i Tävlingsdatabasen, https://tdb.ridsport.se. 
Föreningen brukar ställa upp med lag i Allsvenskan i såväl dressyr som hoppning för både ponny och ridhäst.  
Håll koll på i första hand vår FB/Instagram där vi publicerar intresseförfrågningar. 
 

Anläggningsfrågor till Jeanette Eriksson: 0730971116 (vardagar, dagtid) eller kontoret@laholmsrf.se 
 

Hälsningar 
Styrelsen  
 
Hälsning från ungdomssektionen 
Utförlig info, läs detta så du inte missar något: https://www.laholmsrf.se/Ungdomssektionen/  
Alla under 26 år ingår automatiskt i US och vi vill gärna ha med dig i vårt team.  
Vi har många aktiviteter och arbetar mycket med Allas lika värde som också är Laholms ryttarförenings värdegrund. 
Vissa är tävlingsryttare, men det viktigaste för oss är gemenskapen kring hästintresset.  

 
Ett kvitto på att vi jobbar med rätt saker är Trygghetspriset som vi fick ta emot på Friends Arena under de 
internationella tävlingarna! 

Alla är välkomna att delta och komma med förslag på aktiviteter. 
Vi i ungdomssektionen använder oss utav en chattgrupp på messenger som heter Laholms RF US som man kan 
ansöka om att gå med i. Om ni har problem att hitta gruppen så kontakta Linda så hjälper hon till. Vi använder oss 
även utav Instagram med samma namn. 
Det kostar ingenting mer än klubbens medlemsavgift att vara med i ungdomssektionen, men det kan ibland vara så 
att man får betala för vissa aktiviteter vi gör men då får man information om det innan.  

Vi försöker att anordna våra aktiviteter till något som alla kan vara med på oavsett om man har häst eller inte.  

Känner du dig osäker eller är nervös över att bara dyka upp första gången på anläggningen?  
Kontakta någon av oss i ungdomssektionen så hjälper vi till att visa dig runt eller agera fadder under din första tid 
hos oss på Laholms Ryttarförening.  

Majken Pålsson/ordförande: 0761-969 484  
Felicia Sjö/vice ordförande: 0735-137 083   

Vuxenkontakt till US: Linda Claesson Sjö: 070-6188258 eller sjolinda5@gmail.com 


