
Verksamhetsberättelse för Hylte Ryttarförening 2021. 
 
Styrelsens sammansättning: 
Orförande: Rolf Näslund 
Vice ordförande: Anna Holmén 
Kassör: Ingela Emanuelsson 
Sekreterare: Agneta Ljunggren 
Övriga ledamöter: Torbjörn Larsson, Monica Larsson, Anna Heijel, Jessica Westman, Lars 
Johansson och från US Gurlie Holmggren 
Suppleanter: Kerstin Håkansson, Malin Taipaleenmäki, Peter Nöjd, Agneta Ljunggren 
och från US Sabina Johansson. 
 
Under året har styrelsen haft 12 protokollförda styrelsemöten, dessa har genomförts 
digitalt genom Teams. Styrelsearbetet har ändå fungerat mycket bra 
 
Årsmötet genomfördes digitalt via teams. Jan Liwenius var ordförande och Anna 
Bengtsson var sekreterare. Ev röstning skulle ske via SMS till presidiet. Samtliga 
handlingar var utlagda på hemsidan. 18 röstberättigade deltog. Förhandlingar, beslut 
och val genomfördes enligt dagordning. Stadgeändringar godkändes. 
 
Hopp, dressyrsektion och US se respektive verksamhetsberättelse. 
Fortsatta smittskyddsrestriktioner och osäkerhet runt tävlingsverksamhet har fördröjt 
samarbetet med tävlingssektionerna. 
Översyn av ”uthyrning av ridskolehästar till tävlingar” och ”tränare på anläggningen” 
har gjorts och dessa riktlinjer finns på hemsidan. 
US har under året kommit igång med sin verksamhet igen. De är fantastiska och så 
viktiga för vår förening. 
 
Revisorer: Jan Liwenius och Paula Andersson 
Revisorssuppleanter: Örjan Carlsson och Anders Svensson 
 
Ombud till Hallandsdistriktet:  
Årsmötet: Leontina Lammheden och Anna Heijel 
Tävlingssektionen: Maria Ekroth och Mette Grön 
Ridskole- och utbildningssektion: Leontina Lammheden 
Ungdomssektion: Gurli Holmgren och Sabina Johansson 
 
Ansvarsområde: 
Personal: Anna Holmén och Leontina Lammheden 
Medlemsregister: Monica Larsson   
Privatstall: Agneta Ljunggren 
Kiosk: Lill Andersson 
Web: Kerstin Håkansson och Jessica Westman 
Kommittéer: 
Marknad: Anna Heijel, Jessica Westman och Kerstin Håkansson 
Anläggning: Torbjörn Larsson och Lars Johansson 
Aktivitet och Utbildning: Agneta Ljunggren, Leontina Lammheden, Gurlie Holmgren, 
Ebba Bergstedt, Jenny Andersson och Malin Taipaleenmäki 
Tävling: Styrelsen och sektionerna 



 
Antal medlemmar vid årsskiftet var 253 
 
 
Ridskolan: 
Under året har vi haft 6-7 elever/ grupp . 23 grupper på VT och 24 grupper på HT. 
Dessutom har 2 omgångar Knattegrupper genomförts varje termin. Detta är för barn 3-7 
år som rider 30 minuter och pysslar 30 min ,1 gång/v i 10 veckor. 
Vår specialgrupp för funktionsvarierade på måndagar har utökats till 6 elever. 
Lördagsgruppen fick göra uppehåll p g a svårighet med tidsplanering, men kunde till 
allas glädje starta upp igen  i oktober . 
Det finns en tävlingsgrupp, flera nystartade nybörjargrupper, en tantdressyrgrupp och 
grupper för barn-ungdomar och vuxna i olika kunskapsnivåer. 
Under året har det varit lektionsverksamhet i 39 veckor. Under loven har erbjudits 
kurser, läger, hyra häst etc. På sommarlovet var samtliga hästar uthyrda till duktiga 
medlemmar för ”skogsridning” och bete. 
 
Hästar: 
HyRf äger vid årets slut 2 stora hästar Sven och Virpu och 4  ponnies Anastasia, Lussi, 
Snoopy och Bobby. 
4 hästar har hyrts från High Chapparal Gulleman, Lärke, Nisse och Diamant. Inlånad är 
också ponnyn Pricken. 
Småttingarna Lullu och Fnug såldes i augusti då de inte passade i verksamheten. Cabell 
såldes efter att ha jobbat tåligt på ridskolan i 15 år- så saknad men så värd sin pension. 
Rohan som blivit så bra skulle nu åter till sin ägare innan sommaren 
Det har varit några hästar som testats men inte varit ok för ridskolan  t ex Jake och Inga.  
Tyvärr hade Inga en infektion som orsakade åtgärder mot smittspridning, dessa 
fungerade bra och ingen annan blev sjuk. 
En tandfraktur, en hovböld och en veckas hälta-som endast krävde boxvila är allt vi haft, 
således har hästarna hållt sig mycket friska 
Leontina är mycket duktig som hästansvarig och ordnar ”allt” hovslagare (från oktober 
Klaus Erljot ) sadelprovning ( Sanna Wedenström), tandläkare, vaccinationer, 
avmaskning etc…. 
Alla hästar registrerades i Jordbruksverket enl nya regler. 
Systemet med fodervärdar löper på. De tar förtjänstfullt hand om hästar och stall på 
helgerna och får på så sätt träna på både skötsel och rida . 
 
 
Personal: 
I april gick Heine Jensen i pension, detta efter att ha jobbat i många år hos oss som 
stallskötare. Stallarbetet fördelades då på Jenny, Leontina . Även Maria Lönn som är 
fodervärd tog en dag/v. Under hösten gjordes en omfördelning och Maria fick större del 
av stalljobbet och Jenny mer tid som stallvärdinna, Ronja fick också stalltjänst. 
 
Leontina Lammheden är verksamhetsansvarig och instruktör. 
Övriga instruktörer är Mia Grön Robertsson, Ronja Bernström och Jenny Andersson. 
Julia Holmén och Gurlie Holmgren är medhjälpare på måndagar . 
 
Nyanställd som skadedjursbekämpare blev katten Stina  



 
Vi har haft ett gott samarbete med MP huset och fått hjälp av dem till enklare 
underhållsarbete.  
Flera praktikanter har också varit hos oss och tränat stall och hästskötsel. 
 
Årlig arbetsmiljökontroll är utförd. 
 
 
Anläggningen/ anläggningskommittén. 
 
Iordningställt topplager ridhus efter en jobbig vinter 2020/2021 ! 
Inköp av fyrhjuling Zuzuki 400cc och vagn. 
 
Haft möte med kommunen, Hyltebostäder och Växa Sverige ang upprustning av 
anläggningen, stallinredning och ventilation mm. Hoppas på ett positivt svar 2022. 
Martina Philip har ritat en skiss för 12 boxar + 5 i privatstallet och ev spolspilta. 
Elbesiktning och åtgärder efter detta som låst elskåp till paddockbelysning och jaga 
elektriker för säkerhetsanordningar till elskåpen. 
 
Fått ny gatubelysning vid Alle’ vägen varvid vi fick dem att placera belysningsstolparna 
vid in- och utsläpp i hästhagarna detta har höjt säkerheten för personalen och 
fodervärdarna. 
 
Tagit beslut att riva gamla domartornet och hyra kanslivagn av OK Hylte. 
Vilket vi gjort under sommarens tävlingar vilket utfallit till full belåtenhet av berörda. 
 
Haft många Städ o Röjardagar samt lagt många timmar på att hålla stallinredning, som 
är i väldigt dåligt skick, hel och i funktion. Byggt om 2 spiltor till en box. Servat och hållt 
ordning på 4 hjuling, traktor, transport och lekplats mm. 
 
Fiber ska installeras till kontoret. 
 
Fått bidrag från Bygdens Bank till bevattningsanläggning Ridhus. 
Tagit in offerter och undersökt olika alternativ inför 2022. 
 
Undersökt möjligheten till utbyggnad av paddocken, vilket visat sig vara svårt då det är 
biotorp mark, liten yta och krävs godkännande av granne mm. 
 
Gislaveds kommun hyr i ridhuset 3 dagar/ vecka för ridterapi som Ann-Therese Hill har. 
 

Privatstallet 
En häst flyttade ut i våras och till hösten ville 5 stycken ha platsen! I september var de 5 
ordinarie boxarna uthyrda + att lilla ponnyboxen togs i användning igen, så sammanlagt 
6 hästar i stallet. 
Vi har duktiga hyresgäster som själva har rustat och fräschat upp biutrymmen ! 
 
Förtydligande av riktlinjer för uthyrning gjordes och finns på hemsidan. 
 
Aktivitets och utbildningskommitén: 



 
Öppen bana för hoppning och dressyr ordnades under våren. 
 
Ett verkligt gott samarbete med Åsa Agmyr på RF Sisu + US gjorde att vi hade en digital 
föreläsningsserie om kost, fysisk och mental träning  för ryttare och fotfolk. Vi fick 
böcker ” Ung och engagerad” 
Månadsklubben startades i juli med ekonomiskt stöd från RF-SISU. Syftet var att ge en 
extra aktivitet/ månad för att engagera och behålla ungdomar 13-20 år. Detta 
genomfördes: Hoppträning med Leontina, Dressyrträning med Emma Mårtensdotter, 
Löshoppning med Leontina, Köra riktig travhäst på travbanan i Halmstad, 
Belöningsbaserad horsemanship med Anna Stavholm och Gymkhana med Gurlie. Det 
blev roliga och lärorika träffar för ungdomar men även yngre och äldre medlemmar 
deltog 
 
Hyrf har varit delaktig i arbetet för Föreningssamverkan i Hylte kommun. Där har 
erbjudits digitala föreläsningar för inspirera till engagemang och kommunikation. 
En föreningssida är startad med informationsutbyte för allmänhet och andra föreningar. 
Möjlighet gavs till kommunens invånare att delta i  en Föreningsklassiker. Besöka/prova 
gratis hos 3 olika föreningar och få en goodiebag. 
 
Grönt kort kurs är genomförd. 11 deltagare varav 2 utifrån. 
 
Gurlie Holmgren och Elvira Lönn har påbörjat ULK utbildning. 
 
Våra instruktörer har gått HLR utbildning och sedan tagit fram lokal rutin. 
 
Marknadskommittén. 

Marknadskommitténs ambition är att aktivt jobba med försäljningsaktiviteter, utveckla 
och utöka våra samarbeten med sponsorer. På det sättet kan vi skapa en större 
ekonomisk trygghet i föreningen och utveckla den på ett sätt som gagnar våra 
medlemmar. Vi ansvarar även för vår hemsida och våra sociala kanaler. 

Under året har vi haft två försäljningsaktiviteter, en på våren och en på hösten. Vi sålde 
Newbody och Sockgrossisten under våren och kakor under hösten. Tillsammans gav de 
en intäkt på ca 45.000 kr. 

Tillsammans med Städa Sverige och LF gjorde vi en städinsats för miljön. Vi var ett gäng 
på 25 st som städade ett tilldelat område i Hylte under en fm. Vi gjorde inte bara en god 
insats för miljön utan vi fick även 10.500 kr som tack. 

Innan jul hade vi också ”glöggmys” i stallet tillsammans med övriga i styrelsen. Vi bjöd 
på glögg, spelade julmusik och sålde bingolotter/kalendrar. Även detta ger ett viktigt 
tillskott i kassan på knappt 15 000:- 

Vi har ett fortsatt gott samarbete med våra sponsorer som valt att teckna avtal med oss. 
Tillsammans med deras stöd ger det oss en trygghet varje år. Ett Stort TACK till er! 



Under våren påbörjade vi ett samarbete med Högskolan i Halmstad för att genomlysa 
vår dåvarande hemsida och ge förslag på förbättringar. Vår upplevelse var att den var 
svårnavigerad. Samarbetet resulterade i ett förslag på en helt ny hemsida som två 
studenter programmerade ideellt på sitt sommarlov. Därefter tog vi vid och slutförde 
det sista. Vi hoppas att ni känner att informationen är lättare att nå och att intrycket är 
professionellare. Ni når den på hylte-ryttarforening.se. Ser ni något som bör ändras eller 
läggas till, kontakta oss gärna på föreningens mail. 

Precis efter sommaren samordnade vi utprovning av klubbkläder. Fokus då var 
ytterkläder. Gensvaret var positivt, 29 jackor/västar beställde vi med Hylte RF som tryck 
och sitt namn om så önskades. Samt 16 st mössor/pannband/kepsar. Klubbkläder är ett 
bra sätt att marknadsföra vår förening men kanske viktigast av allt, skapa en 
klubbkänsla. Förhoppningen är att inom kort även kunna erbjuda tröjor, t-shirts etc. 
Coronan satte begränsningar på detta när vi beställde jackor. 

Precis innan jul testade vi att ha ett ”mini-café” i kylskåpet i klubbrummet. Syftet är att, 
när behovet faller på, att det då går att köpa något. Målet är även att skapa ett härligt 
”stallhäng” efter eller före sin lektion. Eller för alla supportrar vid sidan av. Man swishar  

Glöm inte att vi gärna ta emot era pantburkar, både svenska och utländska själva 
summan. All info står på kylskåpet. 

Stöd från Radiohjälpen till medhjälpare på lektionerna för funktionshindrande är sökt. 

Det finns Panta mera kärl i klubbrummet. Vill du att vi ska hämta åt dig, maila oss på 
förenings mail. 

TACK till alla ni medlemmar som varit med och hjälpt till på våra aktiviteter. Det är ni 
som bidraget till det extra tillskott i kassan och att vi därmed kan utveckla vår förening 
tillsammans. Vill du vara med och engagera dig i vår kommitté? Välkommen att kontakta 
oss på föreningens mail hylte.rf@hotmail.se. 

Ekonomi.  

Stabilt läge under hela året förutom en svacka under sommaren. Kassören har gjort 

ett gediget arbete med fakturering etc. Stadiga inkomster från ridavgifter och LOK 

stöd har förstärkts med anslag från Bygdens bank, Marknadskommitténs 

försäljningar och sponsorer mm. Fler elever ger mer inkomst men kräver också fler 

hästar och personal i verksamheten. 

Stöd från Radiohjälpen till medhjälpare på lektionerna för funktionshindrande är sökt. 

Lars Johansson har hjälpt US med deras bokföring. 

Malin Svan har uppdraget att hantera föreningens löner. 

Till bokslutet Ludvig o co 

mailto:hylte.rf@hotmail.se


 
Slutord/ Sammanfattning 
 


