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NYHETSBREV 3/22 

 
Laholms Ryttarförening november 2022 
En liten höst/vinter hälsning med info om en del av vad som sker på klubben 
 

 Missa inte föreläsningen om mental hälsa på tisdag 22/11! Se info på Hemsida/FB/Instagram 
 Hoppsektionen har ett medlemsmöte den 29/11, LÄS bifogat dokument (pdf) 

Kom och var med och att påverka 2023!  
 Ridande Lucia på torget den 13 december är viktigt för oss och vi hoppas på många deltagare i 

luciatåget och men även också några som kan hjälpa till på plats med bla parkering & avspärrningar. 
Kontakta Elisabeth Ivarsson 070-1526641 eller bettan.ivarsson@gmail.com  

 Dressyrsektionen kommer ha ett möte i början av nästa år, info om detta kommer längre fram. 
 Allsvenska Div I & III våren 2023. Hopp/Dressyr Häst/Ponny 

Dags att fundera & prata ihop er - Lag är roligt! Passa på att lära känna varandra lite bättre :)  
Info om anmälan kommer längre fram 

 Vi jobbar på en ny hemsida då den gamla stängs ner 31 december 
Avgifterna inför nästa år kommer här också för säkerhets skull 
 
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 

 
 
 
 

 
 

Medlemsavgift: 
Senior: 400 kr 
Junior: 300 kr (t.o.m det år du fyller 18 år) 
Familj: 900 kr (gäller boende på samma adress) 
 

Anläggningsavgift: 
Årsavgift medlem: 1400 kr    
- ytterligare familjemedlem 500 kr 
(gäller boende på samma adress) 
 

Halvårsavgift 1/1 - 30/6 eller 1/7 - 31/12: 1000 kr 
 

Icke medlem eller medlem som tävlar för annan klubb: 3200 kr 
 

Enstaka tillfällen: 
Medlem: 75 kr/tillfälle 
Icke medlem: 150 kr/tillfälle 
 

Öppen Bana Swishar till 123-2255115 i direkt anslutning till träningen!   

Skriv ÖB och namn på den som står i Facebookgruppen. Allt för att underlätta vid kontrollen efteråt. 
Medlem: 150/100 kr Icke medlem: 200/150 (första hästen/fler hästar) 
 

BG: 5785-7856 
Swish: 123-2255115 

Vi önskar er alla en bra inomhussäsong! 


