
 

 

 

Kallelse till årsmöte samt verksamhetsberättelse för Laholms 
Ryttarförening  

Årsmöte 

Kallelse till årsmöte i Laholms ryttarförening 2022 
 
Årsmöte äger rum lördag 19 februari 2022 kl 15.00. OBS ändrad tid! 
Mötet blir digitalt och anmälan sker med namn och aktuell mejladress till 
info@laholmsrf.se senast 16/2. 
Motion skall vara styrelsen tillhanda senast lördag 29/1. 
Röstberättigad är varje medlem som fyllt 15 år och som betalt medlemsavgift för 
föregående år eller för pågående år minst en månad i förväg.  
Röstlängd upprättas efter anmälda röstberättigade medlemmar. 
 
Dokument som är aktuella till mötet publiceras på hemsidan senast lördag 12/2. 
Aktuella dokument är: 
Dagordning 
Verksamhets- och förvaltningsberättelser 
Revisorernas berättelse 
Styrelsens förslag om verksamhetsplan 
Inkomna motioner  
 
Utdelning av vandringspriser och särskilt uppmärksammade bedrifter 
Vandringspriser: 
Seniorryttare med flest resultatpoäng i dressyr respektive hoppning 
Junior/ungdomsryttare med flest resultatpoäng  

Körsektionens utmärkelse   

Voltigesektionens utmärkelse  

 

 

 

 



 

 

Verksamhetsberättelse 2021  

Styrelsen för Laholms Ryttarförening 
får härmed avgiva följande verksamhetsberättelse för 2021.  

Styrelsen har haft följande sammansättning: 
Ordförande Maud Delling 
Ordinarie ledamöter: Fia Hanssen vice ordförande och sektionsledare för hoppning, 
Emma Olofsson sekreterare, Linda Karlstrand representant för voltige,  
Elisabeth Ivarsson sektionsledare dressyr, Natalie Peterson kontaktperson för 
ungdomssektionen, Peter Wennström sektionsledare körning,  
Heléne Aronsson-Lindquist, Gittan Olofsson 
Ersättare: Anna Bernström, Chricke Stendahl, Frida Larelius 
Adjungerad: Lise-Lott Tuvesson 
Hedersordförande: Jeanette Eriksson 
Hedersledamöter: Barbro Hanssen, Gun-Britt Westberg 
Hedersmedlemmar: Lena Kullabo, Monica Roos, Monika Hellberg, Otti Pettersson.  

Under året har styrelsen haft 12 st protokollförda sammanträden och arbetsutskottet 
har haft 12 st träffar med förda mötesanteckningar. Medlemsantalet uppgick till 219 
st betalande vid årets slut. Tillsvidareanställd som anläggningsansvarig: Jeanette 
Eriksson, 100 %. Under hösten har ( pga högre arbetsbelastning samt strävan mot 
minskning av ensamarbete) anläggningsansvarig haft hjälp av Roger Eriksson 25 %. 
Styrelsen har delegerat frågor rörande driften till ett arbetsutskott (au) med ordinarie 
tre medlemmar.  

Verksamhetsplanen har reviderats och styrelsen arbetar efter en organisationsplan.  

Anläggningen  

Parkeringen är uppsnyggad med stenkant mot gården. 
En del stora träd har setts över då det fanns en risk för nedfallande grenar. 
Belysningen i ridhuset är bytt till ledlampor. 
Medlemsuppstallning - Stallarna har varit i det närmaste varit fullbelagda med drygt 
25 inackorderingar. 
Klubben äger två hästar som är inköpta för voltigeverksamhet. Hästarna används 
även till kursverksamhet ex lärlingsutbildning och Lära med Häst. 
 
Café och grill  

Vid evenemang serveras god mat och fika i klubbens café respektive grill. I år byggde 
vi om lite för att anpassa kafeterian till rådande pandemi. Trädäcket utanför entrén 
till klubbhuset fick en ytterligare trappa. Försäljningen flyttade ut och logistiken 
ordnades så att kunderna undvek att mötas. 



 

 

Evenemang 
Ω Öppen bana två dagar varannan vecka under vår- och höstsäsong 
Ω Hopptävling fyra st meeting 
Ω Dressyrtävling fyra st meeting 
Ω Voltigetävlingar X st 
Ω Gästtränare i alla discipliner 
Ω Samarrangemang med SvRF 
Ω Hjulkul för körningen 
Ω Grönt kort-kurs 
 

Dessa evenemang är vår marknadsföring och klubbens inkomstkälla. Pengarna skall 
räcka till drift, löner, underhåll och utveckling av anläggningen. Stort tack till alla som 
spontant hjälper till! Det går att stötta föreningen på många sätt t ex genom att vara 
funktionär vid evenemang eller genom att ha kontakter med sponsorer och dylikt. Är 
Du inte med i funktionärsgänget? Ta kontakt med styrelsemedlem eller anläggnings-
ansvarig och få förslag på lämpligt uppdrag. Vi har roligt när vi jobbar men vi vill bli 
fler!  

 

Fantastiska sportprestationer 2021: 

Många ekipage representerade Laholms Ryttarförening i tävlingssammanhang och 
gjorde fina prestationer på olika nivåer, i olika grenar både här hemma, nationellt och 
internationellt. Läs här om de som lyckades i mästerskap. 
 
DM: 
Dressyr ponny kat. C  
Silver Felicia Sjö - Silverskuggan, Laholms RF 
Hoppning ponny Kat. D 
Guld Emmie Bengtsson - Poetic´s Cherry Pie, Laholms Ryttarförening 
Voltige Seniorklass 
Guld Jasmine Jacobsen - Laholm RF, Linförare Marian Jensen, Häst - Lucky Lover 
 
Allsvenskan: 
Div II  
Dressyr ponny 2021 
Deltagande blandat lag Björbäcks RF/Laholms RF 
 
Div III  
Hoppning ponny 2021 
Laholms RF 4:e plats 



 

 

 
Div III Dressyr häst 2021 
Laholms RF 5:e plats 
 
SM: 
Dressyr 30/7 - 1/8 
Para grad 1 - 2    Silver Anita Johnsson - Currant LA,Laholms RF 
Para; Brons - Christina Aronsson, Laholmsortens Ryttarförening  
 
Utbildning 

Klubben har i egen regi och med hjälp av Idrottens studieförbund (SISU) och medel 
från idrottslyftet arrangerat utbildningar i hästkunskap/träning och haft deltagare 
från US på distriktets ledarutbildningar. 
 

Grönt Kort-kurs för de som vill lösa tävlingslicens 
Samtliga sektioner har genomfört ett antal träningar t ex har dressyr- respektive 
hoppclinics med gästtränare arrangerats 
Ett flertal lärgrupper inom olika områden t ex föreningsutveckling 
Av Hallands Ridsportdistrikt (HRF) och Svenska Ridsportförbundet (SvRF) arrangerad 
utbild- ning som klubbens medlemmar har deltagit i: Fortbildning av klubbens 
officiella funktionärer såsom domare, överdomare, banbyggare och aktiva 
licensierade tränare. 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, Laga Bioenergi AB och Sponsorhuset 
samt rabatt hos Stugufors Sadelmakeri.  
Övriga förmåner: Prisvärd inackordering och anläggningsavgift, möjlighet att tävla i 
lag, möjlighet att få rabatt på hemmatävlingar (medlemmar som tävlar för LaRF).  

Bidrag  

2021 ansökte klubben framgångsrikt om diverse bidrag från SISU, kommunen, 
Sparbanken, Vindkraftsbonus, Tillväxtverket och SvRF.  

Bidragen är viktiga för klubbens möjligheter att driva verksamhet och att renovera 
anläggningen. 
 



 

 

Extern och intern information  

De grafiska riktlinjer som utformades 2019 och syns i loggor, typografi, färger och 
bildspråk märks alltmer i även i skyltar och officiella dokument.  

Information till medlemmarna har främst skett över webben genom mejl och nyheter 
på hemsidan, Facebook och Instagram. 

 

Socialt ansvar  

Föreningen tar kontinuerligt emot praktikanter från Laholms kommuns olika 
verksamheter, t ex LSS-projekt och inte minst integrationsprojekt. 
Anläggningsansvarig Jeanette Eriksson är en omtyckt och engagerad handledare. Det 
är en mycket väl fungerande och uppskattad verksamhet.  

Friskvårdsutvecklare Tina Jönsson, Laholms kommun har lett aktiviteter med häst en 
gång i veckan för barn och ungdom med problem. 

Föreningen är också huvudpraktikplats för kommunens vuxenutbildning för lärlingar 
som utbildar sig till hästskötare.  

Ridande Lucia (se även dressyren) 

Det traditionella kulturarrangemanget i Laholm blev som vanligt ett uppskattat inslag 
på stadens gator och Stortorget. Sparbanken sponsrade frikostigt ryttarföreningens 
deltagande. Årets ridande Lucia var Mika Potocki på klubbens häst Cambiasso (alias 
Calle). Evenemanget 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 (tillsammans med övriga ideella 
föreningar som äger och driver sin egna anläggning utan vinstintresse) bär en tuff 
uppgift i ridsportens Sverige. Det frivilliga och ideella arbetet med den fina 
anläggningen och de många evenemangen ger möjligheter för inte bara 
medlemmarna utan för alla besökare och tävlande att utöva ridsport till rimlig 
kostnad.  

Vi ser fram emot ett lyckosamt 2022!  

Laholm 22 januari 2022  

Styrelsen  



 

 

Dressyrsektionen 
Verksamhetsåret 2021 har varit påverkat av pandemin och även till en viss del 
hästsmittan EHV-1 första halvan av året. Men vi har ändå kunnat genomföra våra 
dressyrtävlingar nästintill som planerat, av fyra dressyrmeetings så var det bara 
vårdressyren som blev framflyttad till majmånad och slogs ihop med 
unghästklasskvalen.  
 
Även i år har vi arrangerat ett SM, det var pararyttarnas SM som tillföll oss och det är 
vi både glada och stolta över eftersom att vi har vår egen representant med, Anita 
Johnsson och hennes nya häst Currant LA. Anita blev silvermedaljör i grad 1&2, ett 
stort grattis till dig och lycka till framöver med Currant. 
 
7 - 9 maj  Vårdressyren, 2* & 3* med 
 paraklasser, OBS-klasser för junior och unga 
ryttare och FEI unghäst. Här kom 191 st till 
start. 
28 juli – 1 augusti  Sommardressyren, 1* till 
4* med Para SM. Här kom 347 st till start. 
17 - 19 september  Höstdressyren, 2* & 3* 
med paraklasser och unghästklasser. Här kom 
189 st till start. 
14 november  Novemberdressyren, 1* & 2* 
ponny och häst. Här fick vi sätta max 60 
starter eftersom det var en endagstävling och 
det var vad som kom till start också. 

      Deltagarna i Paradressyr SM  2021 
 
En dressyrclinic med Susanne Gielen anordnades i två dagar den 26 - 27 november 
där 10 st ekipage drillades så svetten rann. 
 
I år gick det att genomföra det ridande Luciatåget i Laholm. Mika Potocki, på 
voltigesektionens nya häst Calle, var årets Lucia och förra årets Lucia Linn Ahlberg 
skulle också varit med men fick förhinder men fick ändå en present från kommunen. 
Det var hela 16 ekipage som gick med i tåget, både hästar och ponnier som anfördes 
av 10-talet fackelbärare. En uppskattad tradition i det mörka december. Tack till alla 
som varit med på de olika evenemangen och på återseende 2022. 
 
Elisabeth Ivarsson / dressyrsektionen 
 

 

 



 

 

Hoppsektionen 2021 
Hoppsektionen har haft följande tävlingar 2021: 
”Februarihoppet” sen 13-14/2 lok-reg ridhäst med 165+153 starter 
”Laholms Spring Show” den 16-18/3 reg-nat ridhäst med 200+177+110 starter 
”Skördetävlingen” den 24-26/9 lok-reg-nat ridhäst med 131+231+268 starter 
”Laholms Ponny Grand Prix” den 9-10/10 lok-reg-nat ponny med 219+110 starter. 
 
Årets två första tävlingar var endast för yrkesverksamma ryttare vilket begränsade 
antalet som fick vara med, vilket innebar att vi hade 136 starter färre.  

 
”Spring Showen” blev inställd 2020 på grund av EHV-1 abortviruset men i förhållande 
till vad vi brukar ha var det ungefär 250-300 st färre starter på den tävlingen. Vi 
ändrade klasserna med tanke på de ryttare som kunde rida vilket innebar att upp till 
1.10 var det bara bedömning A. 
 
Till ”Skördehoppet” hade reglerna ändrats och alla fick vara med. Några dagar innan 
tävlingen fick Helsingborg ställa in sin reg-nat tävling på grund av en sjuk häst. Det 
innebar att många ryttare valde Laholm istället. Nu var det flera som skulle kvala sina 
hästar till Breeders och 7-åringar som skulle hoppa 1.40. Vilket innebar att vi fick 
uppgradera vår tävling till nationell och lägga till 3 klasser. Det gjorde att vi hade 100 
fler starter än 2020. 
 
Ponnyhoppning blev lite också. ändrad. Vi 
skulle få plats med ”Agria Pony Trophy” kval i 
LB så då fick vi ha LC och eftersom vi har en del 
ponnyryttare på lägre nivå så tog vi LD också.  
Sen var det laghoppning Folksam 
Ponnyallsvenskan elitomgång 3 och Prins Carl 
Philips pris samt en Msv A. Tävlingen blev dock 
2 dagar istället för 3 då vi tog vi bort fredagens 
tävling eftersom det inte blev bra med 
höjderna och vilka ryttare som hade kunnat tänkas komma. 
Vi lyckades och det blev en bra tävling som avslutades med 3 duktiga ekipage som 
alla red felfritt i den högsta klassen. 



 

 

Deltagarantalet var dock lite färre än förra 
året. 
 
Ponny hoppning 
Kat. D 
Guld Emmie Bengtsson - Poetic´s Cherry Pie, 
Laholms Ryttarförening 
 
 
 
 
 
 
Slutsumman blir att vi hade 470 fler starter 
2021 än 2020 och förhoppningsvis kommer 
det att öka 2022. 
 
I slutet på året hade vi en hoppträning för 
Stephanie Holmén. Det var en uppskattad 
träning som kanske återkommer till våren i 
någon form. 
 
Stort TACK till alla som på olika sätt har sett till att våra tävlingar har kunnat 
genomföras. 
2022 kör vi på med nya förhoppningar och ny satsning på att bli ännu bättre. 
Ni hänger väl med på det tåget!! 
Fia Hanssen / hoppsektionen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Körsektionen 
Verksamheten har varit lite bättre i år med några fler tävlingar.  
Det har varit tävlingar i Flyinge, Dalby, Åstorp, Krapprup (Kullasällskapet för körning) 
och Jönköping  
De som varit ute på tävlingsplatser är Johanna C, Gerti H, Christina A, Anna PS, Hanna 
U, Jenni B. De tävlade har haft hjälp av groomar och hästskötare från klubben. Med 
blandade resultat. 
 

 
 
 
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.  
I november fixade vi till en 
maskerad körning med 14 starter 
som blev lyckad  
Peter Wennström / körsektionen 
 

 

 

 

 

 



 

 

Voltigesektionen 
Under 2021 såg vi coronarestriktioner både komma och gå vilket såklart påverkat 
voltigesektionen men vi har haft igång verksamheten för våra lag som planerat under 
största delen av året. 

 
Miniorerna har under året 
bestått av 18 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, ett 
av lagen har utöver detta 
tränat varannan onsdag. 
 

 
Seniorlaget har tränat 2-3 dagar i veckan. 
 

 
Seniorlaget med nya hästen Cambiasso (Calle) 
 
 



 

 

Under sommaren anordnades prova på tillsammans med kommunen, där vi kunde få 
bidrag för att anordna sommarlovsaktiviteter. Det blev mycket populärt och alla 
tillfällena var det många som testade voltige och ett antal som också ställde sig i kö 
till att börja träna med oss. Under hösten anordnade vi även en nybörjarkurs om fem 
tillfällen. 
 
Under året har vi tränat på de inlånade hästarna Nostalgi och Tammi vår egen 
Corsaro. I början av sommaren köptes Cambiasso (Calle) in till seniorlaget 
Vårterminens tävlingar uteblev pga pandemin, men under hösten fick vi åter komma 
ut och tävla lite. Vi anordnade en egen hemmatävling i september 
 
Vi har haft en individuellt satsande voltigör som tillhört vår klubb under 2021, 
Jasmine Jacobsen. Jasmine tillhör landslagets utmanartrupp och tränar för Lina 
Tagesson på de egna hästarna Windsome Wizard och Lucky Lover.  
Maria Albjär / voltigesektionen 
 
Ungdomssektionen 
Ungdomssektionens styrelse har under året 2021 bestått av: 
Ordförande: Majken Pålsson 
Vice ordförande: Felicia Sjö 
Ledamöter: Wilma Laid Davids, Mollie Bergman, Meya Johansson. 
Ungdomssektionen (nedan förkortat U-sek) har under året fungerat mycket bra. 
Sammanhållningen har varit god och styrelsearbetet har fungerat bra. Med tanke på 
rådande pandemi har vi gjort otroligt många aktiviteter men ändå tagit hänsyn till 
pandemin i form av digitala träffar, avståndsbedömningar etc. Vi har fått många nya 
medlemmar och antalet i U-sek gick från 8 st på vårt första möte till 29 st 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 2021 i vårt arbete med Allas lika värde, vi hoppas kunna hålla i o utmana oss 
själva med liknande aktiviteter. 
 
Möten 
Möten under året har U-sek haft 19 protokollförda möten, chattmöten och 
kommittémöten.  
Aktiviteter 
Under året har U-sek styrelse planerat och genomfört följande: 
Vårt första US möte tillsammans med intresserade, utdelning av hoodies mm, 
reportage tillsammans med Laholms Tidning. 
Kickoff på Biografen i Laholm med möte först där vi antecknade vilka som var 
intresserade utav utbildningar mm. 
Ellen Hidgårds föreläsning, en jätteuppskattad föreläsning bl a om Ellens framgångar i 
landslaget och vad man kan göra i en ungdomssektion, teambuilding 



 

 

Föreläsning med Lotte Göransson, hinderlära och funktionärsträff 
Flertalet träffar tillsammans med SISU där vi fått information om bidrag, förslag på 
aktiviteter mm. 
Fotodag där vi fotograferade tillsammans med fotograf inför Allas lika värde 
tävlingarna 
Putsdag där vi alla träffades o putsade våra grejer, de som inte hade egna grejer fick 
hjälpa de som hade o fick lära sig hur man sätter ihop ett träns vid isär plockning 
Klubbmästerskap med Pay And Ride, teambuildingdag där ALLA i US deltog o var 
aktiva funktionärer, tävlingen döptes till ”Allas lika värde”, överskottet skänktes till 
regnbågsfonden 
Kungsbygget där de som ville var välkomna att delta i en teambuildingdag för att lära 
känna varandra bättre, vi upptäckte att de vi trodde skulle ansluta sig till varandra 
hittade andra vägar o de som vi absolut inte matchade ihop var som bäst ihop, vi 
lärde oss att inte ha förutfattade meningar och att det inte är så att lika barn leka 
bäst. 
US träff där vi träffades o fikade, gjorde armband, spelade spel mm. 
Hinderträff där de som kunde deltog i att göra ett hinder till US tillsammans med sin 
pappa eller mamma, vi fick bidrag från Skottorps Golv o NP Nilsson. 
Dessvärre blev materialet från Tryckpunkten betydligt högre än vad vi hade räknat 
med. 
Lottedag: Träning/Teorilektion med Lotte Göransson gällande fokus på tävling och 
korrekt sits där vi efteråt hade Pizza & fika, vi avslutade med att de som ville fick sova 
över i klubbstugan. 
DUS träff: DUS (från Hallands distrikt) gjorde ett studiebesök och var väldigt 
imponerade över att så många deltog och så mycket vi hade åstadkommit under 
2021, jättetrevligt initiativ av DUS att komma och träffa oss. 
 

 
”Stockholm Internationel 
Horse Show”: 
Ungdomssektionen i 
Laholm fick ta emot årets 
Trygghetspris i form av 
utbildning för ca 20 000kr 
tillsammans med 
stiftelsen Friends o 
Svenska 
Ridsportföreningen för 
vårt fina arbete för Allas 
lika värde 
 



 

 

Johanna Lassnack: avslutning med föreläsning av Johanna om hennes sätt att se 
under hjälmen och hur man bör tänka och vad som är ok att tänka, hur man bör 
tänka om andra människor och inte att bara se till hur allt är på sociala medier och 
hur mycket man behöver påminna sig själv om detta. 
 
Instagram 
Vi har under året skaffat eget konto på Instagram till U-sek: 
https://www.instagram.com/laholmsrf_us/  
Där kan man följa alla våra aktiviteter och andra roliga saker som händer i stallet. Vi 
fortsätter med våra medlemspresentationer. 
 
ULK 
Under 2022 håller Majken Pålsson, Felicia Sjö, Meya Johansson på att utbilda sig till 
Ungdomsledare.  
 
Ekonomi 
Ungdomssektionens ekonomi hamnade vid årsskiftet på 39 022:- 
 
 
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. 
 
Ungdomssektionens styrelse  
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