
Laholms Ryttarförenings Ungdomssektions  
verksamhetsplan 2022 

 

Laholms RF US verkar och främjar för föreningens alla barn & ungdomar upp till 26 år.  
Vi vill sprida kunskap och god stämning på vår anläggning. 
Varje år ordnas olika aktiviteter där hästhållning, kunskap, teambuilding och gemenskap 
är viktiga faktorer. Tyvärr har pandemin gjort att kickoffen för 2022 har dragit ut på tiden. 
Ungdomssektionen strävar efter att ha fysiska träffar för att alla ska hålla sig mer motiverade 
o för att vi ska lära känna varandra bättre. 
Vi har många planer under 2022, vi hoppas kunna genomföra dem alla o att alla som är 
aktiva i US ska känna att det ska bli ett lika givande år som 2021 blev. 

Nedan följer en plan på vad vi har som mål att kunna utöva under år 2022 
Inga specifika datum är satta  

Årsmöte: 
Us kommer hålla sitt årsmöte 220127 digitalt via team med hjälp av Linnea Bäckman från 
DUS Halland 

Kak/kycklingförsäljning: 
För att vi ska kunna uppfylla alla grejer vi har med på listan så gäller det att vi även hjälps åt 
att dra in till ungdomssektionens ekonomi, i år kommer vi att behöva göra det i form av 
kakförsäljning på våren o kycklingförsäljning till hösten, här vill vi att alla som önskar delta i 
US aktiviteter är med o bidrar. 

KM: 
Planerar att ha ett KM för både hopp o dressyr, de som vill vara med är med o tar fram o tar 
undan inför mästerskapet, priser tillsammans med klubben? 

Kahoot kväll: 
Gemensam träff där de som vill träffas för att göra en Kahoot gällande hästkunskap 

Påskäggsjakt: 
Förra årets påskäggsjakt blev väldigt uppskattad, detta försöker vi oss på igen då man 
tillsammans letar efter sina påskägg 

Putsdag: 
Vi träffas o putsar våra grejer, US köper in det som behövs för att putsas, de som inte har 
grejer att putsa får låna av andra o på så vis lär vi känna varandra o lär oss att sätta ihop 
tränset korrekt igen 

Föreläsning: 
Med Andreas Johnsson, anti mobbning är temat, Andreas är en stor föreläsare där han 
berättar om sina upplevelser under tonårstiden och vill förmedla detta vidare till både barn 
o vuxna, datum satt men inväntar corona restriktioner. 

Allsvenskan: 
Vi har lag i både dressyr o hoppning, detta året är intresset större o vi har fått ihop lag till 
våren för Division 1 i dressyr ponny o Division 3 i hoppning 



Uppvisningsdag: 
Vi planerar att ansöka om projektstöd där vi kan ha en uppvisningsdag i sommar där vi tar 
del utav klubbens kunskaper inför allmänheten o visar upp vad klubben o ridsporten har att 
erbjuda. 

Pay and ride/Pay and jump 
Tävling likt förra året där vi har ett tema, temat är inte satt ännu men planen är igång o vi 
behöver planera datum o övriga detaljer 

Ridläger: 
Tredagars läger med inriktning att alla ska kunna vara med, oavsett med eller utan häst. 
Teori, lektion, prova på mm 

Sommaraktivitet med bad: 
Förra året hade vi önskemål om att vi skulle träffas o bada, detta tänkte vi få till i år 

Falsterbo: 
Vi hoppas restriktioner ändras så vi kan anordna en resa ner till Falsterbo horse show. 

Julshow: 
Uppvisning av de olika grenarna som erbjuds i Laholms ryttarförening 

 

Vi hoppas att alla ska trivas i vår klubb o bidra med ny inspiration o man är mer än 
välkommen att komma med nya ideer. 

Vi vill att alla ska bidra med sin ideella förmåga så vi alla kan hjälpas åt att uppfylla 
önskemålen på listan. 

Vi ser fram emot ett friskt o roligt 2022! 

//Styrelsen i Laholms Ryttarförenings Ungdomssektion 

 


