
 
 
Kallelse till årsmöte samt verksamhetsberättelse för Laholms Ryttarförening 
 
Årsmöte 
Kallelse till årsmöte för Laholms Ryttarförening 
Tisdagen den 25 februari kl. 19.00 i klubbhuset, Ahla Nedre 
Årsmötesförhandlingar och utdelning av vandringspriser 
Fika med semlor 
 
Föredragningslista för årsmöte för Laholms Ryttarförening 25/2 2020 
Delas ut vid årsmötet 
 
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 2019 
Styrelsen för Laholms Ryttarförening  
får härmed avgiva följande verksamhetsberättelse för 2019. 
 
Styrelsen har haft följande sammansättning:  
Ordförande Maud Delling  
Ordinarie ledamöter: Fia Hanssen vice ordförande och sektionsledare för hoppning,  
Emma Olofsson sekreterare, Carina Potocki representant för voltige, Elisabeth Ivarsson 
sektionsledare dressyr, Natalie Peterson representant ungdomssektionen, Peter Wennström 
sektionsledare körning, Gerti Hylt, Heléne Aronsson-Lindquist  
Ersättare: Johan Gunnarsson kassör, Anna Bernström, Susanne Bååth 
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 225 st 
betalande vid årets slut. Tillsvidareanställd som anläggningsansvarig: Jeanette Eriksson, 85%. 
Under perioder av högre arbetsbelastning har anläggningsansvarig haft ökad tjänstgöring. 
Styrelsen har delegerat frågor rörande driften till ett arbetsutskott (au) med ordinarie tre 
medlemmar. Verksamhetsplanen har reviderats och styrelsen arbetar efter en 
organisationsplan.  



Medlemsmöte hölls den 29 oktober med föreläsning, information och tillfälle till frågor och 
diskussioner. 
 
Anläggningen 
Sadelmakeriet blev färdigbyggt och officiell invigning ägde rum 19 juni.  
Ramper byggdes för rullstolsburna vid ridhuset och sadelmakeriet. 
I klubbhusets källare har väggarna putsats och fönster utbytta. 
De stora jordvallarna i öster respektive söder fraktades bort och ersattes med grus för att ge 
mer plats. 
Underhåll av ridhuset gjordes med hyvling och översyn av belysningen. 
Underhåll av hagar med delvis ny arrondering och nytt staket. 
En del måleriarbeten gjordes bl a taket på den byggnad som hyser sadelmakeriet. 
 
Medlemsuppstallning 
Stallarna har varit i det närmaste varit fullbelagda med drygt 25 inackorderingar. Strö och 
foder gick att inskaffa bl a genom att klubben är trogen sina stadiga leverantörer.  
Klubben äger vid årsskiftet 19/20 en häst som är inköpt för voltigeverksamhet. 
 
Café och grill 
Vid evenemang serveras god mat och fika i klubbens café respektive grill. Endast svenskt kött 
i grillen och ett stort utbud gör att det går att äta olika rätter under ett antal dagar. Mycket 
populärt matställe! 
 
Evenemang 
Ω Öppen bana två dagar varannan vecka 
under vår- och höstsäsong 
Ω Hopptävling fyra st meeting 
Ω Dressyrtävling fem st meeting 
Ω Voltigetävlingar två st 
Ω New Forest SM 
Ω Gästtränare i alla discipliner 
Ω Hundutställningar 
Ω Hästutställningar 
Ω Fölvisning 

Ω Samarrangemang med SvRF 
Ω Kick Off för dressyr respektive hoppning 
Ω Hjulkul för körningen  
Ω Landslagsträning för kuskar, två 
långhelger 
Ω Uppvisning i voltige 
Ω Grönt kort-kurs 
Ω Föreläsningar 
Ω Loppis / Ahla byalag 

 
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, championat och allsvenskan 2019  
Deltagande i mästerskap för paradressyr och parakörning 
SM i lag för dressyrryttare: 
Två deltagande lag och båda gick till final. 
DM deltagande i flera grenar 



Allsvenskan: 
Div. I dressyr totalseger 
Div. II hoppning placeringar  
Bästa ekipage – Amanda Möller/Hembys Florian 
Tre ekipage deltog med gott resultat i nya ”DressagePower; Senior” 
 
Utbildning för medlemmar  
Klubben har i egen regi och med hjälp av Idrottens studieförbund (SISU) och medel från 
idrottslyftet arrangerat följande utbildningar:  
Grundridning för ryttare i ett utbildningspaket med teori (Kost & Hälsa och Hästens tand-
hälsa) och praktik (dressyr- och hoppträning). 
Grönt Kort-kurs för de som vill lösa tävlingslicens  
Dressyr- respektive hoppclinics med gästtränare har arrangerats  
Ett flertal lärgrupper inom olika områden t ex funktionärsutbildning  
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. 
Utbildning på temat ”hållbar sponsring” genomförd och sponsorgrupp bildad. 
 
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, 50 % rabatt på hemmatävlingar (medlemmar som 
tävlar för LaRF). 
 
Bidrag  
2019 fick vi se resultatet på Jeanette Erikssons och Ann-Christin Magnussons ansökan om 
bidrag till LLUH (Lokalt ledd utveckling, Halland). Den fina lokalen är nu invigd och hyrs ut till 
Stugufors sadelmakeri. 
Maud Delling har för klubbens räkning ansökt om och beviljats medel från Idrottslyftet till tre 
olika projekt inom utbildning, ideellt engagemang och framtidsutveckling. 
Integreringsbidrag till rampen vid toaletterna, ridhuset. 
 
Extern och intern information 
Webbgruppen (sammankallande 2019 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 och har under året använt webben, 
Facebook, Instagram samt mejl direkt till medlemmarna via IdrottOnline. Gruppen har även, 
tack vare professionell medverkan av Carolina Hellberg, slutligen utformat den grafiska 
profilen. Den finns nu 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 
En liten arbetsgrupp startades under året för att se över föreningens arbete med 
hållbarhetsfrågor. Laholms kommun har infört nytt sophanteringssystem för hushållsavfall 
med flerfackskärl och med detta som utgångspunkt har gruppen börjat organisera 
sopsortering i kök och stallar. I samband med detta byggdes en plats med olika fack för  
förvaring av avfall m m med hjälp av överblivna stenpelare. I gruppen ingår för närvarande 
Hans Delling, Jeanette Eriksson och A-C Magnusson.  

 
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. 

 
Ridande Lucia 

 
 
 
 
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 
Linnea Strömberg på Stella. Samordnarna Elisabeth 
Ivarsson och Fia Hanssen lyckades suveränt med att 
hantera evenemanget, som 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 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 2020!  

 
Laholm 20 januari 2020 
 
Styrelsen 



                                       
 
Dressyrsektionen 
   Vi har haft fem dressyrtävlingar under året 2019. Man kan även räkna sex om man tar med 
Svenska New Forestmästerskapet där man även red dressyrklasser. 
   Vi började i slutet av mars med den första dressyrtävlingen, en 3-dagars Vårdressyr den 29-
31/3 med 255 anmälda och 218 st kom till start. 
Efter önskemål från många ryttare så ordnade vi ett unghästkval den 1-2 maj med 51 
anmälda och 42 kom till start. 
   Den 5-7 juli så hade vi en 3 dagars ponnytävling, Svenska New Forestmästerskapet där bl a 
dressyr ingick, här hade vi 111 startande under dessa dagar i dressyr. Sommardressyren den 
24-28 juli blev extra stor i år då vi även fick arrangera Lag-SM. Det blev en stor utmaning att 
ro i land för det var rekordmånga lag som var anmälda, hela 22 st varav 20 st kom till start. 
Laholms RF kunde ställa upp med 2 lag, helt fantastiskt får man säga och så gick dessutom 
ett av våra lag till final och slutade på en hedrande 4:de plats. De två lagens deltagare var 
Anna Bengtsson, Anna Bernström och Linda Rönn Larsson som slutade på en finfin 9:de plats 
och finallaget bestod av AnnCharlotte Cadier, Ebba Grönkvist och Märta Hovbrandt. (bild) 

 
Det blev ett väldigt lyckat dressyrmeeting under 5 
dagar där allt flöt på bra och vi hade tur med 
vädret. Sommardressyren hade 650 anmälningar 
och 586 kom till start. 
   Däremot så hade vi otur med vädret 14-15/9 till 
Höstdressyren. Med regn och åter regn så 
lyckades vi inte att få utebanorna i tävlingsmässigt 
skick så vi blev tvungna att ställa in många klasser 
och enbart köra på en bana inomhus. Tråkigt 
såklart men så är det ibland, vädret rår man inte 
på. Till denna tvådagarstävling kom 107 till start. 
 

   Årets sista dressyrtävling var Novemberdressyren den 9–10/11, med uppdelning ponny på 
lördagen med 29 startande och häst på söndagen med 56 startande. 
   Laholms RF hade även ett framgångsrikt Div.I-lag som tog hem hela serien på våren. Fast 
det var mycket problem på vägen så lyckades de ändå få till det på slutet med en härlig 
kämpaglöd och glatt humör. Under seriens gång så red dessa ryttare med i laget Anette Graf, 
Anna Bengtsson, Annica Strömberg, Berit Olthoff, Evelyn Andersson, Jennifer Jonasson, Julia 
Jansson och Maud Delling.  
Till sist så får vi väl säga att det har varit ett fantastiskt år för dressyr på alla sätt och hoppas 
på något liknande till nästa. 
 
Sue McMahon, Wiltshire, GB, har varit här 3 gånger under 2019 och under 3-4 dagar genom-
fört träningar för både gamla och nya elever. Sue är engelsk dressyrdomare och tränare, som 
vi har ett mycket bra samarbete med och hon har återkommit flera år här på Laholms RF:s 
anläggning i Ahla. 

Elisabeth Ivarsson/dressyrsektionen 



Hoppning 2019 
Tävlingssektionen har haft följande tävlingar under 2019: 
Lok-reg hoppning häst den 9-10/2 med 478 starter. 
Lok-reg dressyr häst den 29-30/3 Vårdressyren med 218 starter 
Reg-nat hoppning häst den 12-14/4 Laholms Springshow med 737 (496) starter. 
Reg dressyr häst den 1-2/5 med unghästkval med 42 starter 
Lok-reg hoppning och dressyr ponny den 5-7/7 New forset mästerskap med 223 starter  
Lok-reg-nat dressyr häst den 25-29/7 Sommardressyr med 645 starter 
Lok-reg hoppning häst den 6-8/10 Skördehoppet med 458 starter. 
Reg-nat dressyr häst den 14-15/9 Höstdressyr med 107 starter 
Reg-nat hoppning ponny och children den 18-20/10 med 335 starter  
Reg dressyr ponny och häst den 9-10/11 med 85 starter 
 
Vi har haft 27 tävlingsdagar fördelat på 10 tävlingar. Sammanlagt har vi haft 3328 starter.  
Start antalet har ökat med 11 %. Störst ökning av antalet starter var på Springshowen även 
sommardressyren ökade något. Höstdressyren minskade men det var på grund av vädret 
som gjorde att några klasser fick strykas.  
På vår reg-nat ponnytävling hade vi ridhäst klasser för children något vi tar med och utveck-
lar till nästa år. 
Vi har haft öppenbana varannan vecka under sen vintern och hösten. Samt haft 2 hopp-
träningar för Björne , Björn Carlsson,  
 
I div 1 ridhäst hade vi ett lag som var med i omgång 1 och 2. Det blev en 2:a och en 3:e place-
ring. 
I laget har Veronica Josse på Princess Leia, Linnea Strömberg på Caramelle, Natalie Petersson 
på Chicory K, Lotte Göransson på Kajenn och Coldplay samt Julia Andersson på Lavinia II ridit. 
Vi anmälde ett lag till div 2 häst men på grund av för få anmälda lag blev den inställd. 
 
De allra flesta hoppryttare hjälper till någon gång före, under eller efter på våra tävlingar. 
Vilket är roligt och en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta med våra tävlingar och hålla 
bra standard. 

Fia Hanssen / hoppsektionen 
Körsektionen  
Under året har vi haft 15 st träningar för Lotta 
Pålsson. Vi har varit runt på lite olika tävlingar i 
landet med blandade resultat. Christina A blev SM 
vinnare i para klassen. Andra som varit ute och 
tävlat är Lotta Elgemark, Maria Gometz, Gerti 
Hylt, Maria Axberg Fagerlind, Johanna Carlberg 
och Anna Persson Stugufors, Peter Wennström. 
Vissa av dessa kuskar har även varit elever när det 
har utbildats nya tränare på olika nivåer vid två 
olika tillfällen. 
 
Peter Wennström & Gerti Hylt för körsektionen 
 
 



Voltigesektionen 
Hästarna 
Under året har vi förlorat vår 
största stjärna, Quincy, som 
under våren åkte på akut kolik 
som visade sig vara cancer i 
magen. Förlusten är stor för 
oss alla och det blir svårt att 
hitta någon som kan fylla hans 
tomrum. Vår förhoppning är 
att så snart som möjligt hitta 
en efterträdare.  
 
Hugo, föreningens andra ägda häst, har varit skadad under första halvåret och det bestäm-
des att han skulle säljas då veterinären inte trodde att han höll för arbete på volt två dagar i 
veckan. I november såldes han men blir kvar i stallet, så att vi alla kan kela med honom 
ibland. 
 
Sir Ferdinand, kallad Stickan, som ägs av Angelika Jönsson, har under året dragits med buk-
hinneinflammation och långdragen hovböld. I slutet av året är han äntligen under igångsätt-
ning.  
 
Anton och Staccato har under året varit våra starka trotjänare. De har gjort att våra del-
tagare i miniorlagen haft mycket kvalitativ hästträning. Anton lånas in av Carina Aronsson 
Potocki och Staccato av Lovisa Lindquist. Under hösten byttes dock Staccato ut mot Bosse, 
som vi lånar in av Jennie Johansson eftersom våra voltigörer växer med åren och behöver 
större häst. 
 
Under sensommaren/hösten har vi letat häst och i slutet av september anlände vår nya 
”pälskling” Corzaro, som nu ägs av föreningen. Corre har under hösten tränats upp av senior-
laget och linförare Pia Kyttä. Han har också, relativt snabbt, börjat gå för ett av miniorlagen 
och vi är nöjda med de framsteg han gjort hittills. 
 
Miniorlagen 
   Miniorlagen består av tre lag med voltigörer i åldrarna 6 till 12 år. Lag blå tränas av Ida 
Desezaar och Mika Potocki. Laget har under året haft en del motgångar med häst samt att 
tränare och flera voltigörer slutade efter vårterminen. Under hösten har träningarna hållit 
hög kvalitet och de har tränat på flera av de hästar som vi lånar in. Lag röd tränas av Maria 
Albjär, laget består av 6 tjejer som tränar en del i galopp, mycket i trav och en stor del i 
skritt. De har tränat mycket på Bosse under hösten och mycket av fokuset ligger då på att 
lära upp hästen. 
   Lag vit tränas av Mira och Bella Rydberg samt Felicia Dahlström. I lag vit går några av våra 
yngsta medlemmar och vi är tacksamma att de får träna på Anton som är stabil och trygg för 
dem. 
   Vi har under året representerat föreningen på två tävlingar, på Caprifolen och i Laholm, där 
ett av våra lag knep förstaplatsen. 
 



Seniorlaget 
Tjejerna i seniorlaget tävlade en tävling i våras på Örestad, detta var lagets första tävling på 
Stickan och det blev en vinst. Efter denna härliga start har det tyvärr inte blivit fler tävlingar 
för laget då det som tidigare beskrivits varit hästbrist. Laget har, trots sina motgångar under 
året, behållit träningsviljan och humöret uppe, vilket de ska ha en enorm eloge för. Det är 
svårt att hålla kvar gnistan när det knappt tränats på häst under stora delar av året, men 
sammanhållningen i laget är god och de ar en härlig stämning både i laget och bland 
föräldrarna. 
 
Individuella  
   Under året har Jasmine Jacobsen, Kajsa Rimskog, My Lindström och Li Albjär tävlat indivi-
duellt från vår förening. Jasmine har tävlat på sina två hästar Winsome Wizard och Lycky 
Lover. Hon tog en bronsmedalj på årets SM i seniorklassen tillsammans med Winnie och 
nådde också ett fint resultat på årets internationella tävling i Flyinge. 
   Kajsa Rimskog har under året tävlat på inlånade hästar och startat både internationellt och 
på svenska mästerskapen, där hon tog silver i juniorklassen. Under hösten köpte Kajsa en ny 
voltigehäst som hon nu skolar in i voltige- och tävlingssammanhang. 
   My startade sitt första tävlingsår som junior tillsammans med Quincy. Därefter har hon 
lånat in sig på flertalet olika hästar men också startat på sin egna häst, bland annat på SM. 
My har också startat sin första internationella tävling på CVI Flyinge där hon kvalade till 2*. 
   Li Albjär har under året startat individuellt på två tävlingar. En i lätt klass skritt och en i lätt 
klass galopp. Hon tränas av Jasmine Jacobsen och tränar på hästen Winsome Wizard. Inför 
2020 satsar hon på att starta i svår klass som minior. 
   Mika och Mira tävlade för första gången som par på en internationell tävling i Flyinge i juni. 
De tävlade tillsammans med Stickan och Angelika och även om förberedelserna inte var de 
bästa så genomförde de tävlingen med bravur.  
 
Sammantaget har det varit ett tufft år på voltigen, vi har saknat hästar i vår verksamhet, 
tränare har slutat och vi har förlorat andra viktiga nyckelpersoner. Men vi har kämpat på, 
arbetat med mål och vision framåt och i slutet av året känner vi oss positivt inställda till 
framtiden. 

Maria Albjär för voltigesektionen 
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