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Verksamhetsåret 2017 

 
 

Föreningen har fortsatt växa och återigen varit väl representerade på tävlingsbanorna runt 
om i landet och även i Europa. Precis som tidigare år har vi även i år varit representerade vid 
större evenemang som Falsterbo, Skandinavium, Elmia, Breeders och SM. Nytt för i år är att 
våra duktiga ponnyekipage i dressyr varit ute och visat upp sig med fina resultat. Flera av dom 
representerade Hallands Equestrians på Ungponny SM med mycket väl godkänt resultat.  
 

Vi har varit representerade vid flera lagtävlingar och fått flera fina placeringar. På storhäst 
har vi varit på Strömsholm och ridit Semifinal i lag-SM (hoppning). Laget presterade oerhört bra 
på en mycket svår bana och blev precis utanför de åtråvärda 8 finalplatserna. I division 1 
slutade laget totalt 2: a och det gjorde också division 2 laget. Kul med så framstående 
placeringar på flera olika nivåer. I dressyr hade vi ett anmält lag och det var ponnyernas division 
1. Tjejerna kämpade väl med bland annat seger på hemmatävlingen och slutade därmed som 
tvåa i serien.  
 

Tävlingarna föreningen ordnat i år har varit väldigt lyckade. Totalt arrangerade föreningen 3 
helger med 6 tävlingsdagar. Det har varit både ponny och storhäst och allt från lokalt till 
nationellt med tre domare. Vi har utvecklat vår organisation, börjat få rutiner och kan nu på ett 
enklare vis förbereda tävlingarna.  
 

Föreningen sökte två idrottslyft under året och beviljades båda. Det första projektet rörde 
ryttarutveckling med fokus på kost, hälsa och träning. Även Etik och Moral skulle vara med men 
tyvärr fick den planerade kvällen ställas in. Vi har under hösten haft besök av Petra Johansson, 
personlig livscoach som hjälpt oss med hur vi ska träna, äta och tänka för att må bättre och 
prestera mer.  
   Det andra projektet vi sökte och beviljades var påbörjan av en Ungdomssektion. Vi har under 
året träffat DUS och även anordnat studiebesök för våra medlemmar. Detta för att öka intresset 
och visa vilka möjligheter man har att göra saker via ett US. Vi kommer fortsätta detta arbetet 
under 2018.  
 
Via idrottslyfett och ideella krafter har vi under året försökt lägga lite extra krut på 

Ungdomarna. Dom har fått subventionerade träningar, fått varsin vinterjacka, fåt möjlighet till 
lagtävling, fått en fotografering med en duktig fotograf, gratis träning och hälsokoll samt en 
studieresa till Familjen Fredricson och Familjen Haid-Bondergaard.  
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Under 2017 sökte styrelsen två större Bidrag. Dels Stenas ”Vindbonus” och dels Laholms 

sparbanks ”jubileumspott”. Båda bidragen söktes med mål att kunna Investera i ett nytt 
dressyrstaket och övrig tävlingsutrustning. Välskrivna och noga kalkylerade ansökningar gjorde 
att vi hade förmånen att ta emot båda bidragen. En otrolig förmån som hjälpt oss rejält att 
utveckla och förbättra våra tävlingsarrangemang. Ett 20*60 staket med bokstäver, nya IT-
utrustning och även lite saker till vår cafeteria. 
 

För andra året i rad stod vi som huvudarrangör av Ryttargalan i Laholm. Tillsammans med 
grannklubbarna dukade vi upp Strandhotellet med 150 kuvert, dj, artist, underhållning och 
glitter. Hel helkväll där nya bekantskaper skapades och de redan existerande underhölls. Härligt 
att se våra till vardags slitande medlemmar i galastrass med skrattet nära till hands. 
 

Vi har under året fortsatt vårt arbete med befintliga och nya Sponsorer. Vi försöker 
uppmärksamma dom, bjuda in dom till evenemang och samtidigt tänka på vad det är för företag 
vi samarbetare med och vad just dem har för värderingar och policys.   
 

Under året har vi fortsatt jobba med Sociala Medier då vi vill vara en ung och modern 
förening som ligger i framkant och hela tiden tänker nytt. Styrelsen har under året fått hjälp av 3 
medlemmar med att uppdatera och sköta föreningens kanaler vilket underlättat enormt. Vi 
kommer fortsätta det samarbete under 2018.  
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Verksamheten i siffror 

 
Under året 2017 har föreningen haft… 
 

- 84st betalande medlemmar 
- 57st licensierade medlemmar 
- Varav 14st ponnyryttare eller juniorer 
- En omsättning på 350 936 kronor och gjorde ett resultat på 9 179 kronor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


