
 

 
Nyhetsbrev - Laholms Ryttarförening (Januari 2022) 
 

Välkommen som medlem i Laholms Ryttarförening 2022 
 
Måtte 2022 bli året då pandemin ebbar ut!  
Det har varit svårt med planeringen av klubbens olika aktiviteter. Dock har vi inte drabbats så svårt 
ekonomiskt för periodvis från 2020 har vi haft igång tävlingsverksamheten vilken är vår viktigaste 
inkomstkälla.  
Fler glädjeämnen finns också:  
Vi kan stolt berätta att 2022 blir det fjärde året i rad som vi arrangerar SM i dressyr. I år gäller det ponnylag 
och ungponny SM. 
Vår fantastiska ungdomssektion är ihärdiga och fick belöning genom Trygghetspriset, utdelat under 
tävlingarna på Friends Arena. Presentation av US finns på hemsidan. 
Inackorderingsstallen är fulltecknade och alla sektioner är aktiva med träningar. 
Personalen är utökad med 25% genom Roger Eriksson, en expert både i traktorn och i grillen!  
Tillskottet behövs av två huvudanledningar: Tryggare med minskning av ensamarbete och Jeanette har 
många uppdrag som handledare vilket tar allt fler arbetstimmar i anspråk. 
Klubben har samarbete med kommunen och gör samhällsnytta genom olika utbildningsinsatser. 
Just nu är den närmsta framtiden för evenemang lite osäker men vi försöker arrangera efter gällande 
restriktioner angående smittskydd och är förändringsbenägna om det kommer nya bestämmelser. 
För styrelsen/ordf Maud Delling 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Händer på anläggningen 
Anläggningsfrågor till Jeanette Eriksson: 0730971116 (vardagar, dagtid) eller kontoret@laholmsrf.se 
Vuxenkontakt till US: Linda Claesson Sjö: 070-6188258 eller sjolinda5@gmail.com 
 

● Hoppträning för Amanda Ericsson varannan tisdag (jämn vecka) 
● Öppen bana varannan tisdag-onsdag (ojämn vecka) med start v.5  
● Voltige & körträningar flera gånger i veckan, se kalendern 
● I dagarna avslutar andra omgången lärlingar sin utbildning till hästskötare,  

och vecka 5 kommer nästa grupp. 
● Ett nytt utbildningsprojekt gäller Lära med Häst med Lisa Thorngren. Det blir ett samarbete med  

kommunens utbildningsverksamhet. 
● Belysningen i manegen är bytt till led. 
● Just nu startar vi upp en grupp som vill hjälpa till med lag dressyr SM för ponny.  

Intresserade kontaktar Jeanette. 
 

VIKTIGT 
Vi har tidigare gått ut med kallelse till årsmöte och inbjudan till 70-årsjubileum den 19 februari på 
Lagagården. 
Efter rådande smittläge så har vi bestämt att skjuta på festen till sensommar, den 3 september. 
Frågor om festen till: lindakarlstrand@hotmail.com  
 
Årsmötet däremot genomförs den 19 februari. Se kallelse längst ner här i nyhetsbrevet. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preliminär tävlingstermin 2022 
 
v.5 5 februari  Ev körtävling - Indoor challenge (preliminärt) 
v.6 12-13 februari  HästHopp - Februarihoppet 
v.10 12 mars   PonnyHopp  
v.14 8-10 april  VårDressyr - Häst   
v.15 15-17 april  HästHopp - Springshow 
v.17 30 april-1 maj  HästDressyr med unghästkval 
v.19 15 maj   Voltige   
v.30 27-31 juli  HästDressyr - Sommardressyr   
v.37 16-18 september HästDressyr - Höstdressyr    
v.38 24-25 september HästHopp - Skördehoppet   
v.40 7-9 oktober  PonnyHopp     
v.44 3-5 november   PonnyDressyr - LagSM + Ungponny  
 
Vi vill gärna publicera era tränings/tävlingsresultat på vår Facebooksida. 
Skicka godkända foton och färdig text till info@laholmsrf.se. Vi publicerar inget per automatik.  
 
Vi söker er som vill vara lite mer involverade i föreningsarbetet, tveka inte kontakta oss. 
 
Aktuella avgifter 2022 
 
Medlemsavgift: 
Junior: 300 kr (upp till 18 år) 
Senior: 400 kr (från 19 år) 
Familj: 900 kr (gäller boende på samma adress) 
 

Medlemsavgift ska vara betald innan tävlingslicens & tränar/förbundslegitimation godkänns. 
Nya medlemmar måste uppge personnummer, (10-siffror) mailadress och gärna även mobilnummer 
 

Anläggningsavgift: 
Helår 1/1 - 31/12: 1200 kr 
Halvår: 1/1 - 30/6 eller 1/7 - 31/12: 800 kr 
 
BG: 5785-7856     Swish: 123-2255115                                        
 

Vill ni ha kvitto på anläggningsavgiften så lägg ett mail till info@laholmsrf.se  
Ska personnummer stå med på kvittot så uppge det i mailet. 
Mer utförlig information finns på hemsidan www.laholmsrf.se under menyn Avgifter. 
 
Under menyn Föreningen finns info om tex medlemsnytta, klubbrabatt, verksamhetsberättelse och en hel 
del annat. Missa inte klubbrabatten! 

Allsvenskan 2022 
Dax att planera vårens deltagande i allsvenskan från klubben. 
Div I & III, Ponny - Häst, Hopp - Dressyr 
Prata ihop er med klubbkompisar och meddela intresse till 
info@laholmsrf.se före 28 januari.  
Passa på att lära känna varandra - Lagtävling är ju ROLIGT :) 
 



 
 
Kallelse till årsmöte i Laholms Ryttarförening 19 februari 2022 klockan 15.00 

 
● Mötet blir digitalt via TEAMS och anmälan sker med namn och aktuell mailadress 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 
● Styrelsens förslag om verksamhetsplan 
● Inkomna motioner 
● Revisorernas berättelse (publiceras så snart den finns tillgänglig) 

 

                                    Välkomna! 
 
 

  
 

     

   
 
 
 
 
 

  

     

     

     

     

     

     

     

Delar av US med hinder som de själva tillverkat ”Rid för allas lika värde”      


