
 

 

 
Verksamhetsberättelse för Laholms Ryttarförening i 
Hallands distrikt för verksamhetsåret 2022  
- tillika 70 årsjubileum 
 
 
Styrelsen har bestått av: 
 

Ordförande: Maud Delling 
Vice Ordförande: Fia Hanssen 
Sekreterare: Emma Olofsson 
Ledamöter   Ersättare 
Elisabeth Ivarsson  Anna-Karin Josse 
Peter Wennström  Anna Bernström 
Natalie Peterson  Jonas Bergman 
Birgitta Olofsson 
Linda Karlstrand  Representant US 
Helén Aronsson Lindquist  Majken Pålsson med Felicia Sjö som personlig ersättare 
 

 
 
 
Verksamheten  
 

Föreningen har kommit igång med full verksamhet efter pandemin med tävling, träning och 
utbildningsverksamhet. 
 
Sektionerna för US, hoppning, dressyr, voltige och sportkörning har arrangerat ett flertal populära 
aktiviteter. För fjärde året i rad har föreningen arrangerat ett SM i dressyr. 
Medlemsuppstallningen har varit populär med viss kö för att få boxplats.  
  
Grillen och cafeterian har serverat god mat och fika på alla evenemang med ett gott ekonomiskt 
resultat. Styrelsen har sökt och fått ekonomiskt stöd från kommunen, Halland SISU/RF och SvRF 
vilket har bidragit till att klara av drift och föreningsverksamhet.  
 
 
Årsrapport från sektionerna 
 
Hoppsektionen  
 
Hoppsektionen har haft 5 tävlingar. 3 ridhäst och 2 ponny. Det har varit 1,2 och 3 stjärniga för 
både häst och ponny. 
Deltagarantalet har varit bra. Spring Showen hamnade i påskveckan och vi satsade hårt med 
cuper, sponsorer och bra prispengar. Det gav resultat med 920 starter.  
Alla tävlingar utom Spring showen är 1 eller 2 dagars, det sliter mindre och är lättare att få 
funktionärer. 
Det har varit öppen bana. Fem gånger på våren och sex gånger på hösten. Sammanlagt 22 
dagar. 



 

 

Vi har haft med ett ponnylag i div III. I det red Jessie Pettersson, Emelie Bengtsson, Wilma 
Laid Davids, Agnes Svensson, Sanna Rådahl, Li Albjär, Moa Dreimanis och Nicole Södervall. 
Laget slutade på en 5:e plats. 
I slutet av november hade vi ett möte för klubbens hopp intresserade. Uppslutningen var god 
det kom runt 30 personer. Det var många givande diskussioner om träning och tävling. Och 
sen bjöds det på pizza. 
Vi ser fram emot 2023 års tävlings år och hoppas att alla kommer igen med glatt humör på 
våra tävlingar och andra aktiviteter.  
 
Fia Hanssen  
sektionsledare hoppning 
 
 
Dressyrsektionen  
Verksamhetsåret 2022 för dressyren har varit i gång för fullt igen efter pandemi och annat. Vår 
anläggning är populär för de som lägger ut SM tävlingar i landet, för även i år så har vi haft ett 
SM, ponny lag-SM. Detta blev en väldigt lyckad tävling med många fina ponnyekipage. Allt flöt 
på bra och alla verkade nöjda med vårt arrangemang.  
I juni hade vi förbundskaptenen Bo Jenå på besök som skulle syna SWB-unghästarna inför UVM 
och här kom den danska världstvåan Cathrine Laudrup-Dufour till start med två hästar. Kul och 
inspirerande med alla fina ekipage vi har fått se under året.  
 

 8-10 april Vårdressyren, 2* & 3* med FEI Unghäst kval & Para, här kom 197 till start.  
 30 april Dressyr - Unghästkval, 2* 16 till start.  
 16 juni Unghästkval - UVM SWB hästar, 2* 30 till start.  
 27-31 juli Sommardressyren, 1*, 2* & 3* med Paraklasser inkl. cup, 325 till start.  
 16-18 september Höstdressyren, 2* & 3* ridhäst & ponny med Folksam 

ponnyallsvenskan omg II zon väst, här kom 197 till start.  
 3-5 november Folksam Lag-SM dressyr ponny, Svrf: Ungponny finaler & Semifinal i SIHS 

ponnykür, 2*, 3* & 4* här kom 183 till start.  
 
Vi har haft ett ponnylag i div I som hölls i Skåne för här i Halland ställdes det in. Laget gjorde 
mycket bra ifrån sig och slutade som 2:a i totalen. Bra jobbat!  
En dressyrträning för Johanna Due Boje hölls den 30 januari.  
Ett annat kul och inspirerande dressyrevent för först och främst medlemmar var en dressyrkurs 
som pågick under 4 omgångar på hösten. Den innehöll både teori, uppsutten träning och 
programridning.  
Likt klubben som hade ett jubileumsår, 70 år, så var även årets ridande Lucia på torget ett 
jubileum, 60 år! Ett populärt inslag i decembermörkret för laholmarna med vårt fina luciatåg 
med hästar och ponnyer i alla storlekar.  
Ebba Axelsson var Lucia och med 19 följeslagare som lös upp torget. Många fackelbärare och en 
ny kör bildades av klubbens hoppryttare ”Laholms Rf:s samlade krafter” och med hjälp av några 
elever från Veingeskolan så sjöng de så fint för oss alla.  
I år var Laholms Rf ensam om att arrangera det hela för första gången.  
Vi tackar för detta året och på återseende 2023.  
 
Elisabeth Ivarsson/dressyrsektionen  
 



 

 

Voltigesektionen  
 
Miniorerna, eller måndagsgrupperna som vi kallar dem då några av dem åldersmässigt inte 
längre är miniorer, har under året bestått av 20 voltigörer. De har tränats av Mika Potocki, Ida 
Dessezar, Bella Rydberg, Mira Rydberg, Maria Albjär och Molly Erlandsson. De har varit 
uppdelade i tre grupper utefter utbildningsnivå.  
Lagen tränar 1 gång i veckan, på måndagar. Ett av lagen har utöver detta tränat varannan 
onsdag. Lagen har under året tränat på de inlånade hästarna Tammi och Staccato, samt vår 
egen Corsaro.  
Under hösten lånade vi även in Sinatra Sings (Frank) och påbörjade hans utbildning. Han har 
från dag 1 fungerat utmärkt i skritt och fungerar allt bättre även i de andra gångarterna. 
Ytterligare en häst har utbildats i voltige under hösten, Don Corleone (Donne).  
Seniorlaget har tränat 2-3 dagar i veckan, tillsammans med Calle som snabbt utvecklats till en 
riktigt bra voltigehäst.  
Laget startade på SM och tog ett silver. I laget ingick Mika Potocki, Ida Dessezar, Mira Rydberg, 
Molly Erlandsson, Michelle Eremar och Linnea Östlund samt linförare Jenny Bergman.  
Laget tränar för Lina Tagesson.  
Under SM, som gick av stapeln på Billdals ridklubb i juli, hade vi även 3 individuella.  
Jasmine Jacobsen som på sin häst Lucky Lover linförd av mamma Marian Jensen, tog silver i den 
individuella seniorklassen.  
Amalia Glimmerhav, på Charlie linförd av Inger Lindberg tog en fjärdeplats i juniorklassen och 
Emmely Schmidt Johansson även hon på Lucky, startade sitt första SM hamnade på en finfin 
13e plats.  
Under året har vi anordnat en tävling och en pay and vault. Tävlingen som hölls i maj var 
välbesökt och vi hade otroligt många starter, höstens pay and vault blev betydligt lugnare men 
en lärorik dag för alla.  
Vi har haft clinic på Halmstad fältrittklubb, uppvisning i Gullbranna, uppvisning på invigningen 
av Lag SM i dressyr på hemmaplan, samt haft besök av Helsingborgs ridskola, där vi både körde 
en kort clinic samt hade prova på,  
Vi har under året såld Newbody samt Knäreds kyckling.  
Året avslutades med uppvisning för föräldrar, vänner och bekanta. Ett kallt med uppskattat 
inslag i slutet av terminen.  
Vi vill rikta ett stort tack till alla voltigörer, engagerade föräldrar, tränare och linförare för ett 
fint och härligt år. 
 
Maria Albjär/voltigesektionen  
 
Körsektionen 
  
I år har det varit gott om tävligar som våra kuskar från Laholms Rf kunnat delta i med varierande 
resultat. De tävlade har haft hjälp av groomar och hästskötare från klubben. 
Träningarna har vi haft igång under året med vår eminenta tränare Lotta P som har övningar både 
för kuskar som är helt nya och till de som varit med ett tag, har även haft föreläsningar digitalt och 
på klubben i Ahla.  
I Februari hade vi ett samarbete med Krika körsällskap och fixade en Indoor Challenge och 
november fixade vi till en maskerad körning med 13 starter.  
 
Peter Wennström / körsektionen 



 

 

Ungdomssektionen  
 
Ungdomssektionens styrelse har under året 2022 bestått av: 
Ordförande: Majken Pålsson 
Vice ordförande: Felicia Sjö 
Ledamöter: Wilma Laid Davids, Nellie Aronsson 
 
Ungdomssektionens styrelse (nedan förkortat US) har under året fungerat mycket bra. 
Sammanhållningen har varit god och styrelsearbetet har fungerat bra.  
Vi har gjort många bra och roliga aktiviteter . 
Vi har fått många nya medlemmar o antalet i US gick från 27st på vårt första möte till 37st i slutet 
av året. Vi har lyckats anordna aktiviteter som passat alla oavsett greninriktning eller oberoende 
om man har egen häst eller inte. Vi är otroligt stolta över vad vi uppnått under 2022 i vårt arbete 
med Allas lika värde, vi hoppas kunna hålla i och utmana oss själva med liknande aktiviteter. 
 
Möten 
Möten under året har US haft 15 protokollförda möten, chattmöten och kommittémöten 
 
Aktiviteter  
Under året har US styrelse planerat och genomfört följande: 
SISU Utbildningsträff med Åsa Agmyr på SISU, planering o önskemål Flertalet träffar tillsammans 
med SISU där vi fått information om bidrag, förslag på aktiviteter mm 
 
Säkerhet i stallet Teambuilding o lagtävling  
 
Kahootkväll Kahoot med fika, hästlära i form av frågesport 
 
Biokväll Vi träffades o diskuterade kommande planering o avslutade med en mysig bio kväll på 
biografen i Laholm 
 
Stockholm Friends Utbildning tillsammans med stiftelsen Friends som vi vann under Stockholm 
internationella horse show. Hur man förhindrar mobbning etc, Laholms RF fick ett mycket gott 
betyg under enkäten som skickades ut 
 
Järgersro En grupp om 19 personer åkte till Jägersro Galoppbana för att titta på galopp o testa 
simulator, full buss 
 
Klubbmästerskap med Pay And Ride, teambuildingdag där ALLA i US deltog o var aktiva 
funktionärer, tävlingen döptes till ”Till minne av Henrik”, överskottet skänktes till Hjärnfonden, 
Pengar som skänktes av Henriks pappa med sambo användes för att köpa rosetter, därav döptes 
tävlingen till detta. 38/40 starter 
 
Hästloppis Många bra utställare, tyvärr drog det lite för lite folk, men ett trevligt o uppskattat möte 
bland utställare 
 
Halloweenkväll där vi träffades o åt pizza, godis o spelade spel 
 
Föreläsning Hur du omvandlar din nervositet till något positivt o mental träning med Alexandra 
Engwall 
 



 

 

Instagram: (laholmsrf_us) 
Fortsatt aktiva om dock lite mindre, om någon vill ha ut något på Instagram så går det bra att skicka 
färdig text o bild på Linda Classon Sjös på messenger så lägger hon ut det. 
 
ULK: (ungdomsledarkurs) 
Om någon önskar gå utbildningar eller dylikt är de välkomna att återkoppla till stora styrelsen för 
mer information. Maud Delling är bra att ta kontakt med. 
 
Ekonomi: 
Ungdomssektionens ekonomi hamnade vid årsskiftet på 55 417:- 
 

Styrelsen 2023 kommer att bestå utav Julia Bergman (ordförande) 
Alva Bengtsson (vice ordförande), Wilma Laid Davids (suppleant), Moa Malmström (suppleant),  
vi önskar dem lycka till! 
 

Vi vill tacka alla som stöttat oss under året och hjälpt oss genomföra våra aktiviteter.  
Tack till alla medlemmar, sponsorer, ideella o övriga som deltagit i vår verksamhet.  
 

Vi har blivit en stabilare grupp och vi vill fortsätta arbete för att bli en ännu mer sammansvetsad 
grupp. 
 

Vi vill också passa på att tacka för två roliga och givande år i Laholms Ryttarförenings styrelse som 
ordförande och vise ordförande 
 
//Ungdomssektionens styrelse  
Felicia & Majken 
Ordförande /Vice Ordförande 
 

Wilma Laid Davids / Nellie Aronsson 
 
 
 
Medlemmar  
Vid årets årets slut hade föreningen 259 medlemmar. Under året har nya medlemmar värvats och 
det är nu fler barn och ungdomar än de senaste åren.  
Personal 
En anläggningsansvarig 100% och en hästskötare 25% tillsvidareanställda.  
Möten, kommunikation  
Styrelsen har träffats 11 gånger under året. Arbetsutskottet har träffats 12 gånger. Vi har haft 
sektionsmöten men också kommunicerat med alla medlemmar genom medlemsnytt som gått ut på 
mail och via hemsidan samt sociala medier. 
 
Hemsidan är ny men med samma address som tiddigare: laholmsrf.se och övrig webb är Facebook 
och Instagram.  
 

Utbildningar  
 Föreningsutveckling genom stöd från SISU och SvRF har genomförts. 
 Lärgrupper och utbildningar är också registrerade i idrottonline.  
 Ungdomssektionen och voltigesektionen har sökt och också fått LOK-stöd. 
 Flera samhällsnyttiga verksamheter bl a Lära med Häst hjälper ungdomar och föreningen 

går mot att bli ett aktivitetscentrum för ungdom.  



 

 

 
 
Allas lika värde  
Laholms Ryttarförening har som måtto Allas lika värde. Det innebär att samspelet mellan 
människor styrs av respekt och hänsyn samt att det heller inte görs skillnad på hästarnas värde 
när det gäller omtanke och omhändertagande.  
 
Summeringen av året visar en god ekonomi och en livlig verksamhet och det är vi alla stolta 
över. I en ideell förening hjälps alla medlemmar åt och engagerar sig i verksamheten.  
Några få aktiva blir tungt medan flera tillsammans blir roligt och utvecklande.  
Var nyfiken för det finns alltid något nytt att lära sig - Tillsammans är vi bäst! 
  
Laholm 17/2 2023  
för styrelsen 
 
Maud Delling 
Ordförande  
 


