
 

 
 

Kallelse till årsmöte samt  
verksamhetsberättelse för Laholms Ryttarförening 
 
Kallelse till digitalt årsmöte för Laholms Ryttarförening  
Tisdagen den 23 februari 2021 kl. 19.00 – digitalt via Teams  
Föredragningslista för årsmöte för Laholms Ryttarförening 23/2 2021 liksom övriga 
dokument till årsmötet presenteras på hemsidan  
Instruktioner för deltagande kan också hittas på webben.   
Årsmötesförhandlingar och meddelande om vandringspriser  
 
Utdelning av vandringspriser och särskilt uppmärksammade bedrifter  
Vandringspriser: Seniorryttare med flest championatspoäng i dressyr respektive hoppning 
Junior/ungdomsryttare med flest championatspoäng  
Körsektionens utmärkelse  
Voltigesektionens utmärkelse 
 
 
Verksamhetsberättelse 2020 
Styrelsen för Laholms Ryttarförening får härmed avgiva följande verksamhetsberättelse för 
2020.  
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,  
Peter Wennström sektionsledare körning,  
Gerti Hylt,  
Heléne Aronsson-Lindquist.  
Ersättare: Johan Gunnarsson kassör, Anna Bernström, Gittan Olofsson  
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 234 st betalande vid årets slut.  
 



 

Tillsvidareanställd som anläggningsansvarig: Jeanette Eriksson, anställningsgrad 100%. I 
början av året blev Jeanette korttidspermitterad. 
 
Styrelsen har delegerat frågor rörande driften till ett arbetsutskott (au) med ordinarie tre 
medlemmar.  
 
Verksamhetsplanen har reviderats och styrelsen arbetar efter en organisationsplan.  
 
Året har inneburit många inskränkningar i verksamheten pga pandemin och 
smittskyddsåtgätder. Möten har till övervägande delen skett digitalt. 
 
 
Anläggningen 
På grund av pandemin, korttidspermittering och minskade inkomster så har det inte gjorts 
några större renoverings- respektive nybyggnadsprojekt. 
Under sommaren var det i alla fall stor aktivitet på anläggningen. 20 st flitiga 
sommarungdomar fick arbete med att måla stall och förberedde för tävling. 
Nya bommar är inköpta och målade. 
Tack vare ett gott samarbete med samhällstjänst fick vi en byggt om en gammal vagn till en 
ytterst funktionell bomvagn. 
 
Medlemsuppstallning 
Stallarna var fulla under våren med 25 st inackorderade hästar. Under hösten blev det av 
olika anledningar färre, ca 16 st. 
Corsaro är klubbens egna häst, som är inköpt för voltigeverksamhet. 
 
Café och grill  
Klubbens populära café och grill har under året inte gått med full kapacitet pga 
restriktionerna i samband med Corona. 
 
Evenemang  
Periodvis har det varit stopp för evenemangen men följande arrangemang har genomförts i 
viss omfattning: Öppen bana, hopptävling, dressyrtävling , ”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 prestationer i mästerskap 2020  
DM dressyr ponny kat C: Brons Felicia Sjö, Silverskuggan, Laholms RF 
DM dressyr seniorer: Guld Jonas-Joel Olthoff, Boldizzar, Laholms RF 
DM hoppning ponny kat D: Brons Emmie Bengtsson, Poetic´s Cherry Pie, Laholms RF 
 



 

SM paradressyr: Para grad 1 - 2 Guld Anita Johnsson Dear Friend Laholms RF 
 
SM dressyr children: Felica Sjö deltog med hästen Stella som välvilligt lånades ut av Annica 
Strömberg. 
 
 
Utbildning för medlemmar  
Klubben planerade i egen regi och med hjälp av Idrottens studieförbund (SISU) och medel 
från idrottslyftet arrangera en ungdomsdag. Tyvärr gick det inte att genomföra och beviljade 
medel styrdes om till föreningsutveckling med fokus på ideellt arbete.  
Grönt Kort-kurs för de som vill lösa tävlingslicens genomfördes med Fia Hanssen som 
handledare.  
Dressyr- respektive hoppclinics med gästtränare fick ställas in.  
Ett flertal lärgrupper inom olika områden t ex tävlingsplanering inför SM i dressyr för 
children och juniorer genomfördes.  
Av Hallands Ridsportdistrikt (HRF) och Svenska Ridsportförbundet (SvRF) arrangerad 
utbildning 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 och 
krishantering. 
 
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 och Harrys, Halmstad. Övriga förmåner: Prisvärd inackordering och 
anläggningsavgift, möjlighet att tävla i lag, 50 % rabatt på hemmatävlingar (medlemmar som 
tävlar för LaRF).  
 
Bidrag och stödpengar 
Mycket av inbokad verksamhet ställdes in både under vår och höst. Ekonomin klarades 
genom att klubben utnyttjade korttidspermittering för personal och ansökte om 
”coronastöd” för utebliven planerad inkomst hos flera instanser.  
De tävlingar som kunde arrangeras (framförallt SM i dressyr för children och juniorer) gav 
dock ett bra tillskott.  
Från Laholms Sparbank fick klubben föreningsstöd och från Riksidrottsförbundet kom 
”coronastöd” liksom från kommunen. 
 
Extern och intern information  
Webbgruppen (sammankallande 2020 Ann-Christin Magnusson) har till uppgift att se över 
och komma med förslag till extern och intern information. Gruppens medlemmar ansvarar 
för att lämplig information kommer ut till medlemmarna. Under året har informationen 
tyvärr mest haft rubriken ”Inställt” men att föreningen sedan flera år använder sig av 
facebook och instagram för att snabbt nå ut till enskilda personer gör att 



 

föreningsmedlemmarna förhoppningsvis känner sig informerade. Information 
av mer ’långvarig’ sort läggs som vanligt på webbsidan. Där har webbgruppen 
tagit fram två bidrag till föreningshistoriken; ett om Ridande Lucia 2003-2019 
och ett bidrag handlar om vandringspriset till Bill Hamiltons minne. Båda 
bidragen kan även sägas vara inspirerade av att vi deltagit i SISU Hallands 
utbildning på temat idrottshistoria. 
 
Den grafiska profilen finns som pdf på föreningens webbplats under 
menyvalet ”Föreningen”. Grafiska riktlinjer används, för att citera Svenska 
Ridsportförbundet, ”för att ge ett enhetligt intryck av föreningen, vårt ansikte 
utåt och skapa förtroende för oss”. Grafiska riktlinjer handlar om logga, 
typografi, färger och bildspråk.  
 
Hållbarhet  
Arbetsgruppen med Hans Delling, Jeanette Eriksson och A-C Magnusson har gått vidare med 
att förbättra arbetsmiljön och att minska skadorna på miljön. De tunga hinderbommarna 
byts ut mot lättare sådana och fibersanden som kommer med när banorna mockas läggs i 
deponi. Till staket används trä i stället för plast.  
 
Socialt ansvar  
Föreningen tar kontinuerligt emot praktikanter från Laholms kommuns olika verksamheter, t 
ex LSS-projekt och inte minst integrationsprojekt. Anläggningsansvarig Jeanette Eriksson är 
handledare. Det är en mycket väl fungerande och uppskattad verksamhet.  
 
Nyheter 
Laholms Ryttarförening är samarbetspartner till kommunens nya vuxenutbildning till 
hästskötare i ett lärlingssystem. Eleverna läser valda gymnasiekurser i 
naturbruksprogrammet och gör en del av sin praktik/får undervisning på ridklubben. Det 
känns hedersamt att få detta förtroendet och även roligt att ha kompetensen till delar av 
denna utbildning.Friskvårdsutvecklare Tina Jönsson, Laholms kommun har lett aktiviteter 
med häst en gång i veckan för barn och ungdom med problem.  
 
 
Ridande Lucia  
Med stöd av Laholms Sparbank planerades detta traditionella 
kulturevenemang men tyvärr fick det ridande luciatåget ställas 
in pga pandemin som så mycket annat detta år.  
 
 
 
 
Föreningens Lucia-krona, en gåva från familjen Åkesson, 2002. 
 
 
 
 
 



 

Styrelsens tack  
Styrelsen vill rikta ett innerligt tack till alla enskilda medlemmar och välvilligt inställda 
entrepenörer och företagare, 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 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 2021!  
 
Laholm 20 januari 2021  
 
Styrelsen 
 
 

                                       
 
 
Dressyrsektionen 
Tyvärr så har vi fått ställa in en del av dressyreventen i år pga Coronapandemin. Men vi är 
ändå glada över att ha kunnat genomföra några tävlingar under året. 
I januari så hade vi i dressyrsektionen ett Kickoff-möte på klubben där vi planerade för det 
nya året men som nu inte blev som vi hade tänkt och planerat för. 
Vårdressyren blev inställd och så även FEI unghäst kvalen. Men vi kunde dra igång en 
corona- anpassad och efterlängtad Programträning för ponny och ridhäst den 1 maj, där 
Maud Delling och Mona Nyman hjälptes åt att döma under dagen. 
Vi hade även två Pay & Ride för ponny och ridhäst den 11 och 17 juni som var på 
eftermiddagen/kvällen, även här så dömde Maud och Mona. 
 
När så restriktionerna lättade en aning anordnade vi snabbt en dressyrtävling den 14 juni 
som var Nat/Reg för ponny och ridhäst, detta var rosettklasser vilket innebar att ryttarna 
erhöll en rosett när de uppnått 62 %. Här hade vi 59 startande. 
 
När Sommardressyren började att närma sig så visste vi inte hur vi skulle bära oss åt för vi 
skulle ju även i år ha SM. Ridsportförbundet ändrade om planerna på hur de olika SM- 
klasserna skulle läggas runt om i landet och vi fick frågan om att ha Junior och Children 
mästerskapet hos oss och det ville vi ju så klart. Planeringen drogs genast igång för det var ju 
väldigt mycket att tänka på så att de skulle bli så säkert som möjligt för alla inblandade. 



 

Den 22 – 26 juli hade vi en jättefin Sommardressyr-
tävling (Elit/Nat/Reg/Lok) med SM för Junior och 
Children. Även i år hade vi en representant från klubben i 
SM nämligen childrenryttaren Felicia Sjö på lånehästen 
Stella. De öppnade kvalet starkt på lördagen med en 5:te 
plats men på söndagen så var både häst och ryttare 
väldigt trötta och de slutade på en 8:de plats. Mycket bra 
jobbat och en erfarenhet rikare. Årets meetingpris gick 
till Carl Hedin. Det var ca 549 startande under veckan. 
 
Den 11 – 13 september hade vi en Nat/Reg Höstdressyr 
med DM för Halland. Här fick vi en laholmare som blev 
DM-mästare bland seniorerna nämligen Jonas-Joel 
Olthoff på Boldizzar. Ett stort grattis till er. Här kom 170 
till start under dessa 3 dagar. 
 
Novemberdressyren fick vi ställa in och även årets 
Luciatåg på stan. 
 
Nu hoppas vi på ett nytt och trevligare år och vill även passa på att tacka alla som hjälpt till. 
 

Elisabeth Ivarsson/ dressyrsektionen 
 
Hoppsektionen 
Hoppsektionen har haft följande tävlingar under 2020: 
Lok-reg hoppning häst den 8-9/2 med 444 starter. 
Reg-nat hoppning häst den 17-19/4 Laholms Springshow inställd. 
Lok-reg hoppning häst den 18-20/10 Skördehoppet med 572 starter. 
Reg-nat hoppning ponny och children häst den 2-4/10 med 385 starter  
 
Vi skulle haft 11 tävlingsdagar fördelat på 4 tävlingar. Av dessa 4 har 1 tävlingar blivit 
inställda på grund av Covid-19 pandemin. Sammanlagt har vi haft 1401 starter innebär en 
minskning med 749 från förra året. Vilket nästan motsvarar den vi fick ställa in. 
 
Årets första tävling i februari gick på nästan som vanligt. Vi fick hålla avstånd och handsprit. 
Springshowen fick vi ställa in men vi hade dragit igång den och fått in anmälningar väldigt få 
dock, många avvaktade nog för det var på gång med ett tävlingsstopp.   
Vi hann köra våra hopptävlingar på hösten. Efter ponnyhoppningen så stängdes det. På 
ponny körde vi nat Msv B båda dagarna. Det gav fler starter och många ryttare red i avd B. 
Detta för att de lite lättare (tror de) skulle kvala till SM. 
Pandemin gjorde att prisutdelningarna blev lite tråkiga eftersom bara segrare fick komma in 
till fots. Vi fick ha värdar som såg till att folk inte stod i klungor. Det var lite lugnare på 
tävlingarna framför allt på ponny då de inte fick ha med sig hela familjen. På häst fick vi lägga 
in en bangång i några klasser, då kunde vi sladda banan också om det behövdes. 
Ryttarna håller avstånd rätt bra. Ingen vill gå i klunga när de går banan och när de sitter till 
häst håller de som vanligt avstånd till varandra. 



 

Vi hade gott om sponsorer på höstens tävlingar tack vara Johan Eriksson som är duktig på 
det.  
Skördehoppet hade nästan 100 starter mer och ponny ökade också sen förra året. 
Vi har många flitiga funktionärer, både aktiva ryttare, föräldrar och andra hästintresserade. 
Kul att många vill hjälpa till och göra våra tävlingar till bättre tävlingar. 
 

Fia Hanssen / hoppsektionen 
 
Körsektionen  
Verksamheten med tävlingar har inte varit som vanligt i år, men några kunde vi ändå delta i. 
En tävling som lockade många laholmare var Kusks (Kullasällskapet för körning) tävling i 
Krapperup:  hela sju kuskar deltog från Laholms RF med blandat resultat.  
Krika hästsportförening, Åstorp, Skånska körsällskapet, Flyinge och Dalby RF, Dalby var andra 
tävlingsarrangörer, som fick ihop tävlingar och med deltagare från Laholms RF. 
 
Årets tävlingskuskar har varit: Christina Aronsson, Lotta Elgemark, Maria Axberg Fagerlind, 
Johanna Carlberg, Gerti Hylt, Anna Persson Stugufors, Hanna Urell, Peter Wennström. Varje 
kusk måste dessutom ha en ’groom’ med i vagnen och flera av kuskarna gjorde mer än en 
start under året. Minst 16 pers plus fyrbenta vänner har således representerat klubben på 
tävlingarna. 
 

                              
                                      Fartfyllda ekipage från Laholms RF 
 
För att följa körtävlingar rekommenderas webbplatsen horsedriving.nu  
 
Träningarna för Lotta P har rullat på under året, c:a 15 st. Höjdpunkten var ”Träning med 
bedömning” av Nicke P i dressyr och Lotta P i precisionen med bra antal kuskar, både egna 
och utifrån. Även Emma Stark har haft träningar hemma hos Maria Axberg Fagelind  

Peter Wennström & Gerti Hylt / körsektionen 
 



 

   
 
Voltigesektionen 
Coronaåret 2020 har såklart även påverkar voltigesektionen men vi har haft igång 
verksamheten för våra miniorer som planerat under hela året. Dock har vi inte haft några 
aktiviteter utanför ordinarie träning. För seniorerna har träningarna varit igång under våren 
men under senare delen av hösten fick de ställa in träningarna pga att coronapandemin 
förbjöd gruppträning för alla över 16 år.  
Miniorerna har under året bestått av 19 voltigörer, med något minskat antal under 
höstterminen. 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 under höstterminen.  
Under året har vi tränat på hästarna Anton och Staccato (enbart vårterminen), Nostalgi 
(enbart höstterminen) vår egen Corsaro samt Angelikas Sir 
Ferdinand (Stickan).  
 
Tävlingsåret 2020 blev i princip inställt men innan pandemin slog 
till var några av miniorerna iväg i Hässleholm på trähästcup. Det 
var en rolig och inspirerande dag där de tävlade både på ”vanlig” 
trähäst men också en mekanisk trähäst som rör sig som en 
galopperande häst.  Under hösten kom vi iväg på två tävlingar och 
vår Corsaro gick sin första tävling. I skritt tillsammans med Lag blå 
och Mika och Molly startade i galopp på honom. Han skötte sig 
superfint och gjorde fina framsteg under dagen. På årets sista 
tävling tävlade två av våra lag på Stickan. Vi är alla rejält 
tävlingssugna nu och hoppas att det kommer bli bättre med 
pandemin under året så att vi kan få komma ut och tävla lite  
 
Vi har haft två individuellt satsande voltigörer som tillhört vår klubb under 2020, Jasmine 
Jacobsen och Kajsa Rimskog. Jamine tillhör landslagets utmanartrupp och Kajsa landslagets 
spetstrupp. Årets stora mål EM och VM på hemmaplan i Flyinge blev tyvärr inställt, även det 
på grund av pandemin.  

Maria Albjär för voltigesektionen 
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