
 

 

Kallelse till årsmöte samt verksamhetsberättelse  
för Laholms Ryttarförening 
 

Årsmöte 
Kallelse till årsmöte för Laholms Ryttarförening 
Tisdagen den 26 februari kl. 19.00 i klubbhuset, Ahla Nedre 
Årsmötesförhandlingar och utdelning av vandringspriser 
Fika med semlor 
 
Föredragningslista för årsmöte för Laholms Ryttarförening 26/2 2019 
 
Utdelning av vandringspriser och särskilt uppmärksammade bedrifter 
Vandringspriser: 
Seniorryttare med flest championatspoäng i dressyr respektive hoppning 
Ungdomsryttare med flest championatspoäng 
Juniorryttare med flest championatspoäng  
Körsektionens utmärkelse 
Voltigesektionens utmärkelse 
 

Verksamhetsberättelse 2018 
Styrelsen för Laholms Ryttarförening får härmed avgiva följande verksamhetsberättelse för 2018. 
Styrelsen har haft följande sammansättning: 
Ordförande Maud Delling 
Ordinarie ledamöter:  
Fia Hanssen vice ordförande och sektionsledare för hoppning, Pia Kyttä sekreterare/representant för 
voltige, Lise-Lott Tuvesson, Elisabeth Ivarsson sektionsledare dressyr, Natalie Peterson representant 
ungdomssektionen, Peter Wennström sektionsledare körning, Per Josse, Heléne Aronsson-Lindquist 
Ersättare: Johan Gunnarsson kassör, Anna Bernström, Cathrine Mellberg 
 
Hedersordförande: Jeanette Eriksson 
Hedersledamöter: Barbro Hanssen, Gun-Britt Westberg 
Hedersmedlemmar: Lena Kullabo, Arne Andersson, Monica Roos, Monika Hellberg, Otti Pettersson 
Sent på året miste vi hedersmedlemmen veterinär Arne Andersson. Vi minns med stor tacksamhet 
hans omsorg om djuren och hur skickligt han hanterade dem. 
 
Under året har styrelsen haft 12 st protokollförda sammanträden och arbetsutskottet har haft 8 st träffar 
med förda mötesanteckningar. Medlemsantalet uppgick till 223 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. 
 
Extra årsmöte har hållits 12/9 för röstning om reviderade stadgar, samvaro och kommunikation inom 
klubben. 



 
Anläggningen 
Klubben har med ideella krafter byggt upp en av landets bästa tävlingsanläggningar. Arbete med 
förbättringar är ständigt pågående. 
Sommarens torka var svår men bevattningskapaciteten klarade att hålla banorna i utmärkt skick. När 
det regnar mycket behöver vi använda de gamla grusbanorna. Klubben har ganska god flexibilitet och 
gott om plats att organisera om efter vädrets nycker. 
Projektet med iordningsställande av ett gammalt stall till lokal för uthyrning, i första hand till 
sadelmakeri, sjösattes under hösten och beräknas bli klart under 2019. I skrivande stund är det nytt 
golv, nya fönster och nytt innertak. 
Klubbhusets framsida är totalrenoverad med nya fönster, ny dörr och ny klädsel. 
Sekretariatet är renoverat med ny väggbeklädnad samt utbytta fönster.  
Förrådet har en ny dörr (inbrottssäker). 
Fibermaterial är utkört och har blandats ner i sanden på 
framridningen utomhus.  
Halmladan/traktorgaraget är renoverat, försett med dörrar och 
förrådet bakom är städat och organiserat. Lite jobb återstår med 
porten och den ena gaveln. 
Alla stallarna och ridhuset är reparerade och målade utvändigt, 
samt rappat och målat på läktaren. 
Hela förrådet med tävlingsmaterial är städat och det finns nya 
upphängningar.  
Marken i förrådet har försetts med lämpligt grus, som inte 
dammar och gör att det går lätt att dra vagnar. 
Staket är satt runt gödselplattan. 
En elegant prispall av sten är byggd i trädgården. 
 
Medlemsuppstallning 
Stallarna har inte varit fullbelagda. 23 st boxar har varit uthyrda under hösten 2018. Det bestämdes 
tidigt på sommaren att inte ta emot fler än de vi redan hade avtal med på grund av rådande strö- och 
fodersituation med brist och höga priser. Det besvärliga odlingsåret förde med sig en höjning av 
inackorderingspriset. Strö och foder bunkrades och strikta rutiner för tilldelningen skall klara 
försörjningen. ”Hingststallet” används som mottagningsstall och för uppstallning i samband med 
evenemang. Klubben äger två st. hästar som används i voltigeverksamheten.  
 
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. Ahlas bästa restaurang! 
 
Evenemang/tävling 
Öppen bana, 18 dagar 
Hopptävling, 8 dagar 
Dressyrtävling, 12 dagar 
Voltigetävling, 5 dagar med SM och NM 
New Forest SM 
Dressyr, gästtränare: Sue McMahon, 9 dagar, Amanda Meijer 5 dagar och Rose Mathisen 3 dagar 
Sitsträning 
Körning, gästtränare: Lotta Pålsson, 5 ggr 
Bomträning 
Hundutställning, 2 dagar 
Hästutställning, 2 dagar 
Samarrangemang med SvRF: Linförarutbildning 2 dagar, fortbildning körning med Elisabeth 
Lundholm  
Kick Off för dressyr, hoppning och ungdom. 
Grönt kort- kurs för de som vill lösa tävlingslicens. 



Idrottonline – utbildning i administration 
Hästlovet – öppet hus med prova på och övriga aktiviteter. 
 
Dessa evenemang är vår marknadsföring och klubbens inkomstkälla. Pengarna skall räcka till drift, 
löner och underhåll 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 2018 
SM och NM i voltige: Guld i SM och brons i NM för juniorlaget 
SM i Paradressyr grad I+II: Guld till Anita Johnson/Dear Friend 
SM i Parakörning: Guld till Christina Aronsson 
DM och SM i körning för ponny: Guld på DM till Sanna 
Manfredsson/Dorothealyst Tristan och brons på SM  
DM i körning för häst: Silver till Lotta Elgemark/Ismita 
DM i voltige för juniorer: Brons till Denise Åström/Aerostar 
– linförare Pia Kyttä 
DM i voltige för seniorer: Guld till Jasmine Jakobsen/Lucky 
Lover – linförare Marianne Jensen 
Div. II i hoppning: Guld till Laholms Ryttarförening 
SM i ponnyhoppning: Brons till Amanda Möller/Hembys 
Florian och Amanda har samlat som Junior/YR  454 
championatspoäng 
 
Ungdomar vidgar vyerna 
Klubben har ett flertal ungdomar som jobbar/praktiserar i professionella stallar både i Sverige och 
utomlands. Hemvändare är extra välkomna tillbaka med erfarenheter och kunskap i bagaget. 
 
Utbildning för medlemmar 
Klubben har i egen regi och med hjälp av Idrottens studieförbund (SISU) och medel från idrottslyftet 
arrangerat följande utbildninarg: 
Grundridning för dressyrryttare i ett utbildningspaket 
Grönt Kort-kurs för de som vill lösa tävlingslicens 
Dressyrclinics med gästtränare har arrangerats tre ggr 
Ett flertal lärgrupper inom olika områden t ex funktionärsutbildning 
 
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. 
 
Medlemsnytta 
Som medlem i en ryttarförening ansluten till SvRF gäller försäkringsavtal med Folksam och tidningen 
Häst & Ryttare kommer i brevlådan. 
 
Klubbens sponsoravtal: Ahlamossens vilthägn, GP Bil AB, Lagan Bioenergi AB och Sponsorhuset. 
 
Övriga förmåner: Prisvärd inackordering och anläggningsavgift, möjlighet att tävla i lag, 50 % rabatt 
på hemmatävlingar (medlemmar som tävlar för LaRF) och rabatt på vissa träningar. 
 



Bidrag 
Jeanette Eriksson och Ann-Christin Magnusson har arbetat med ansökan till LLUH (Lokalt ledd 
utveckling, Halland) för i första hand till en lokal för uthyrning till sadelmakeri i förrådsdelen intill 
gamla ”hingststallet”. Bidraget beviljades och arbetet är i full gång.  
Maud Delling har för klubbens räkning ansökt om och beviljats medel från Idrottslyftet till tre olika 
projekt inom utbildning, ideellt engagemang och framtidsutveckling. 
 
Extern och intern information 
Gruppens medlemmar ansvarar för att relevant information kommer ut till medlemmarna och har 
under året använt webben, Facebook, Instagram samt vid några tillfällen mejl direkt till medlemmarna 
via IdrottOnline. Gruppen har justerat föreningsloggan med anledning av namnbytet och påbörjat 
arbete med grafiska riktlinjer och dess användning. 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. 
 
Ridande Lucia 
Det traditionella arrangemanget i Laholm blev som vanligt ett 
uppskattat inslag på stadens gator och Stortorget. Sparbanken sponsrade 
frikostigt ryttarföreningens deltagande. Årets ridande Lucia var Bella 
Rydberg på Quincy. Vädret med lätt snöfall gav fin julstämning. 
Samordnarna Elisabeth Ivarsson och Fia Hanssen lyckades suveränt 
med att hantera evenemanget som är av stor betydelse för klubbens 
image. 
 
Nyheter 
Hästlovet är hästsektorns egna version av det klassiska höstlovet. Med stöd av Hästnäringens 
nationella stiftelse (HNS) ordnade LaRF ett öppet hus och bjöd in alla som är nyfikna på hästar och 
hästsport. Det gick också en särskild inbjudan till kommunens politiker och tjänstemän. Det fanns 
aktiviteter för alla åldrar, cafeterian var öppen och guider tog emot de ca 75 personer som under några 
timmar besökte anläggningen. Verksamheterna presenterades och det fanns möjlighet att prova på våra 
olika grenar. Klubben fick mycket beröm och dagen blev en fin marknadsföring av ridsporten i 
allmänhet och Laholms ryttarförening i synnerhet. 
 
Övriga nyheter: 
Under utomhussäsongen bygger klubbmedlemmar en hoppbana på framridningsbanan.  
Anläggningen har blivit rökfri. 
Parkeringen är uppstyrd till anvisade platser. 
 
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 2019! 
 
Laholm 17 februari 2019 
 

Styrelsen 
 



                                       
 

Dressyr- och hoppsektionerna 
Tävlingssektionen har haft följande tävlingar under 2018: 
Lok-reg hoppning häst den 10-11/2 med 492 starter. 
Lok-reg dressyr häst den 6-8/4 ’Vårdressyren’ med 286 starter 
Reg-nat hoppning häst den 13-15/4 Laholms ’Springshow’ med 496 starter. 
Lok-reg-nat dressyr häst den 25-29/7 ’Sommardressyr’ med 535 starter 
Lok-reg hoppning och dressyr ponny den 10-12/7 New forest-mästerskap med 250 starter  
Reg-nat dressyr häst den 15-16/9 ’Höstdressyr’ med 195 starter 
Lok-reg hoppning häst den 6-7/10 ’Skördehoppet’ med 507 starter. 
Reg hoppning ponny med DM den 21/10 med 138 starter  
Reg dressyr ponny den 10/11 med 37 starter 
Reg dressyr häst den 11/11 med 53 starter 
Klubb Nyårshoppning ponny och häst 30/12 inställd på grund av för få anmälningar. 
 
Vi har haft 23 tävlingsdagar fördelat på 10 tävlingar. Sammanlagt har vi haft 2989 starter.  
Start antalet har gått ner med 463 starter, men även tävlingsdagarna har minskat med två 
sedan förra året. 
Vi har haft ’Öppen bana’ varannan vecka under senvintern och hösten. 
Kick off med Maria Gretzer, som berättade om träning och tävling. Det blev även en träning 
för Maria under en Öppen bana. 
 
Våra grupper har jobbat på med våra hopptävlingar under året. Alla är välkomna att vara med 
och det är ett viktigt arbete för att få till bra tävlingar. 
 
Eftersom nyårshoppningen blev inställd har vi inga klubbmästare i hoppning 2018 
 
Vi har haft ett div 2 lag i hästhoppning. 
Laget segrade. I laget ingick Veronica Josse/Princess Leia, Charlotta Mårtensson/Helium. 
Johanna Mårtensson/General Lee, Daniella Wennström/Cortache, Carin Zachrisson/Lucifer 
samt Christina Stendahl/Heat. 
 
Inomhus SM ponnyhoppning: Silver till Amanda Möller på Hembys Florian i kat C. 
 
Dressyren har haft ett lag med i div I häst och där blev det en 4:de plats sammanlagt. 
Den engelska dressyrtränaren Sue McMahon har varit och tränat våra dressyrryttare 2 gånger 
under 2018, i mars och november. 
 
Vi i ledningsgruppen för dressyren försöker att hålla olika sammankomster som t ex en kick 
off med föreläsning om foder, skrivarkurs och utbildningspaket för dressyrryttare. Det är bra 
att träffas avsuttet så att man kan få ett gott utbyte mellan ryttare med olika erfarenheter. 
 
Ridande Lucia på torget fortlöpte smärtfritt även 2018, där voltigens Bella Rydberg var lucia 
på ryttarföreningens häst Quincy. Ett 14-tal hästar och ponnier ställde upp med respektive 
tomtar, tärnor och ledare. Vi vill tacka alla som var med i denna fina tradition som nog snart 
är ganska unik i Sverige. 

Elisabeth Ivarsson/dressyr & Fia Hanssen/hoppning 



Körning 2018 
Under året har vi haft c:a 20 träningar för Lotta Pålsson 
Ester F, Lotta E, Gerti H, Maria AF, Sara H, Peter W har varit runt i södra Sverige på 
tävlingar med blandade resultat. 
 
Några kuskar har varit med om lite mer än oss andra:  
Sanna Manfredsson var med nere i Ungern och representerade Sverige på Ungdoms EM och 
deltog också på SM i Götene och blev 3:a.  
Christina Aronsson har varit i Holland, även Christina deltog i SM där hon blev mästare. 

Peter Wennström, körsektionen 
 

Voltige 2018 
Hästarna 
Under året har 6 hästar använts till voltigens verksamhet. Quincy och Aerostar (till vardags 
Hugo), som ägs av Laholms RF, Sir Ferdinand (Stickan), ägs av Angelika Jönsson, Axel, 
ägs av Marian Jensen (gick för miniorerna under vårterminen), Anton, ägs av Carina Potocki 
och Staccato, ägs av Lovisa Lindquist. Vi är glada för att ha så många fina och fungerande 
hästar i vår verksamhet. 
 
Miniorlagen 
Under 2018 har 18 voltigörer tränat voltige en dag i veckan, lagen är indelade i tre lag efter 
ålder och kunskapsnivå. De har tränat på hästarna 
Anton, Staccato och Hugo. Emmelie Eriksson och 
Maria Albjär har varit tränare för två av lagen medan ett 
av lagen har tränats av voltigörer ur juniorlaget. Under 
året har miniorerna ställt upp på tävlingar på Caprifolen 
och i Laholm. Vi är mycket tacksamma för att vi har 
tillgång till tre hästar då det ger en bra kvalitet på 
träningarna och vi kan se hur det gynnar våra miniorer, 
som har gjort mycket fina framsteg under året. Bland 
annat har lag blå och röd fått mycket träning i galopp 
medan lag vit tränat en hel del i trav för att öka upp 
styrka och träna sin balans.  
 
Juniorlaget 
2018 var ett år som gick över all förväntan för juniorlaget. Tillsammans med vår fantastiska 
Quincy och med Jenny Bergman som linförare bestod året av massor med framgångar. 
 
Det började med att Jenny och Quincy blev uttagna att representera Sverige, för första gången 
någonsin, i världscupen i Leipzig tillsammans med Sandra Anderberg från Örestad. Inom 
voltigen är samarbete mellan klubbarna något vi jobbar mycket med för att få en större 
utveckling inom den egna klubben. 
Quincy och Jenny gick in och visade att Laholms RF Voltige har en av världens absolut bästa 
hästar då Quincy fick högst hästpoäng genom hela tävlingen. 
 
Under våren och sommaren startade juniorlaget på alla svenska tävlingar samt 2 stycken 
internationella tävlingar, som heter CVI inom voltigen. 
Juniorlaget var obesegrade genom hela säsongen på våra svenska tävlingar och detta 
resulterade även i ett SM guld. 
SM och NM arrangerades samtidigt och juniorlaget knep en fantastisk bronsplats på NM. 



Quincy blev utsedd till tävlingens bästa laghäst och ännu en gång visar Jenny Bergman att 
hon är en fantastisk ryttare och linförare som håller denna kvalitén på vår fina häst. Hugo 
startade även han på SM/NM, individuellt med fyra tjejer från juniorlaget och linförd av Pia 
Kyttä. Det var en bra och mycket lärorik tävling för Hugo, som bara gick bättre och bättre 
inne på banan.  
 
Juniorlaget kämpade tappert mot ett tufft startfält på första internationella tävlingen i Krumke, 
Tyskland där de gick vidare till final men fick tyvärr ett bakslag i sista omgången där en av 
våra tjejer skadade sig rejält. Men detta visade sig inte vara långvarigt. 
Veckan därpå startade juniorlaget sin andra CVI och då med uppbackning av Uppsala 
Voltige. En av deras voltigörer hoppade in i vårt juniorlag, med bravur, och tjejerna 
tillsammans som ett team lyckades placera sig på en 4:e plats! 
Vad vore voltigen utan dessa samarbeten! Vi är evigt tacksamma. 
 
Även denna tävling blev Quincy, tillsammans med Jenny, utnämnd till tävlingens bästa 
laghäst av 18 startande laghästar. 
 
Individuella 
Under 2018 har vi haft en senior individuell. Jasmine Jacobsen har under året tävlat på sina 
två hästar Winsome Wizard och Lucky. Linförare är hennes mamma Marian Jensen. 
Jasmine har under 2018 visat fina resultat med sina hästar och placerade sig på en 8:e plats 
under CVI Flyinge. 
På SM och NM placerade sig Jasmine på en fantastisk 4:e plats och en 5:e plats på NM. 
2019 ser ljust ut för Jasmine 
 
Svenska och Nordiska mästerskapen 

 
I september anordnade vi tillsammans med Caprifolens 
voltige Svenska och Nordiska mästerskapen i Laholm. 
Det var ett gediget arbete med planering under hela året 
vilket ledde till fina tävlingar. Att kunna anordna det 
tillsammans med en annan klubb gav inte bara 
nödvändig hjälp med funktionärer och 
planeringstimmar utan också en härlig gemenskap 
klubbarna emellan. 17 lag och ungefär 100 individuella 
voltigörer från Danmark, Finland, Norge och Sverige 
kom till Laholms ryttarförenings anläggning för att 
tillsammans göra närmre 400 inspringningar på banan. 
Detta kräver såklart inte bara att banan är i perfekt skick 
med hjälp av härliga funktionärer utan också att 
ringmasters, sekreteriat, domare (som kom från Sverige, 
Finland, Danmark och Skottland), skrivare, 
musikmasters, publikvärdar, protokollspringare och alla 
andra gör ett fantastiskt arbete. Vilket de verkligen 

gjorde. Över 200 funktionärer fanns på plats under helgen för att fixa alla dessa ansvarsposter 
men också för att servera mat, kaffe och kanelbullar till både hungriga voltigörer och 
fikasugna åskådare. Ett SM och NM som inte bara var lyckat som tävling utan också som 
resultat då vårt juniorlag tog guld i SM klassen och brons i NM klassen. På tävlingens 
hemsida (smnmvoltige2018.com ) kan man läsa mer om tävlingen och om resultaten, 

Angelika Jönsson, Maria Albjär för voltigesektionen 


