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Verksamhetsberättelse 2022 
 
 
År 2022 har innehållet fina framgångar för våra medlemmar. Det har presenterats bra på både hopp 
och dressyrarenorna, vi har haft medlemmar vid mästerskap och stora internationella tävlingar. Bäst 
har det gått för vår hoppryttare Viktor Edvinsson. Även på dressyrsidan har vi haft fina prestationer 
där Felicia Nyman varit i topp. På ponnysidan har vi fortfarande lite för lite aktivitet vilket vi hoppas 
förbättra under 2023. 
 
Föreningen har haft lag i division 1 och elit i hoppning med bra resultat.  
 
För första gången arrangerade lite större tävlingar med två banor på den utbyggda anläggningen vi 
hyr av Hallands Equestrian Center. Vi hade allsvenskan och ett par klasser med tre domare. Ryttare 
och domare var nöjda, många hejarop och en hel del erfarenhet att ta med oss framåt.  
 
Vi ansökte under våren om Vindbonus och blev beviljade 20 000 kronor, detta tillsammans med 
10 000 kronor från Laholms sparbank användes till att finansiera vårt nya dressyrstaket. Det innebär 
att vi nu har två kompletta uppsättningar staket som kan användas vid tävlingar och andra 
aktiviteter.  
 
Vi har märkt av, precis som hos många andra föreningar, att man haft lite svårt att komma i gång 
efter pandemin. En hel del medlemmar har försvunnit och är inte aktiva längre, andra har tagit det 
betydligt lugnare än tidigare och inte tränat och tävlat på samma nivå. Vi tror det kommer vända och 
planerar för ett antal aktiviteter till våren för att engagera och nytända.  
 
Föreningen fick under året in en hel del nytt blod i styrelsen, det tar tid att sätta sig in i rutiner och 
det ideella arbetet vilket gjort att mycket fokus hamnat på de större sakerna som tävlingar och lag.  
 
 
Året 2022 i siffror:  
 

- 63st betalande medlemmar 

- 53st licensierade medlemmar 

- Varav 3st juniorer 

- En omsättning på 120 958 kronor och gjorde ett resultat på – 9 493 kronor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


