Kort om Iskalla Ryttares Förening - Jukkasjärvi
Iskalla Ryttare är en förening som främst håller till på stallet Stall Snöflingan i Jukkasjärvi. Iskalla Ryttare
är ett gäng ungdomar och vuxna som tycker om att umgås i stallet, träna och rida ut i skogen
tillsammans. Sedan 2013 har vi ridskoleverksamhet för barn från 4 år på små ponnyer. Vi anordnar
regelbundet träningar, klubbtävlingar och andra event. Vi rider inte bara de traditionella grenarna
hoppning och dressyr utan försöker även få våra ryttare att testa på nya grenar som till exempel
westernridning. Till skillnad från många andra ridskolor så rider vi alltid utomhus, ofta i skog och mark.
Vi har fått lära oss att anpassa oss efter naturen som har mycket spännande att erbjuda.
Utökningar i ridskolan
Väntelistan till ridskolan har stadigt ökat. Under 2017 har vi startat upp en helt ny del i ridskolan.
Ridkurser på större ponnyer och hästar. Många av våra elever har vuxit ur de små ponnyerna och har
önskat att vi hyr in större hästar. Stall Snöflingan har under våren byggt upp en hästpool med 5 stora
ponnyer och 4 mindre hästar. Vårterminen 2017 hade vi 42 ridtillfällen per vecka på liten ponny och 18
ridtillfällen på större ponnyer/hästar. Under hösten körde vi igång med de större hästarna på riktigt och
då ökade vi till totalt 80 ridtillfällen per vecka. Vi har haft stort intresse från vuxna i våra nya grupper.
Många föräldrar och anhöriga som fattat tycke för vår verksamhet. En av grupperna är en nybörjargrupp
för vuxna och den hade vi direkt kö till. Jätteroligt med detta brinnande hästintresse! Så gott som alla
fortsätter även 2018.

Några utav våra större hästar och äldre elever på hoppkurs juni 2017. Malin, Åsa och Lena på Flingan, Bambi och Isa.

Våren 2017
Första större aktivitet år 2017 blev en tre timmars barnridning utanför Lombia 2 februari. Föreningen
blev tillfrågad att ställa upp på IF-metalls familjedag och så klart ställer vi upp när vi kan. Kyla är vi ju van
vid och kallt var det! Kring -20 på plats. Kort därefter drog i Iskalla Cupen igång med full kraft. Dressyr
och Hoppning med en helg emellan. Deltävlingar senare under våren var ”Trail”, en hinderbana från
amerikansk ranchridning och ”Pole bending” som är en slalomgren även den från amerikansk
westernridning. Allt som allt deltog 28 ekipage i cupen, övervägande ungdomar.
Placeringar
Iskalla Cupen
1:a Emma Persson & Flingan, 16 p
2:a Kärstin Gustafsson & Fjäril, 10 p
2:a Emilia & Schablis, 10 p

Ungdoms cuppen
1:a Emilia & Schablis, 17 p
2:a Felicia & Cordon, 11 p
3:a Leia & Puzzel, 8 p

Minicupen, fullt deltagande
Nelli & Luna
Emma & Leikur
My & Tino
Leia & Puzzel
Felicia & Cordon

Mor och dotter på hoppkurs. Maria Mäki och Linn Degerbjörk Mäki på Flingan och Pricken.

Majbrasa vid stallet – åter en succé.
Andra året med majbrasa vid stallet. Detta år inföll eventet på en söndag med något sämre väder än
tidigare. Trots kyla och regn kom i stort sett lika många besökare som förra året, kring 150 pers. I ladan
vid ridplan såldes fika och utanför grillades korv och hamburgare. Fikat, grillen och parkeringen flöt på
bra och personal och ponnyer som deltog i barnridningen skötte sig exemplariskt.
Inga bilder den här gången. Vädret var ju som sagt inte det bästa…
Hösten 2017
Under hösten var hästorienteringen och maskeradhoppningen de största tävlingarna. Orientering är
enda tävlingen vi har där vi delar ut medaljer istället för prisrosetter. Alla ungdomar får pris vid målgång
och många stolta ryttare gick hem med en medalj runt halsen. 26 november deltog vi på Jukkasjärvis
julmarknad vid hembygdsgården. Vi provade ett koncept där ridningen var gratis men där nöjda
deltagare gärna fick swisha ett bidrag till föreningen. Något mindre pengar än normalt kom in men då
klarar men sig utan kassa och allt vad det innebär i bitande vinterkyla. De ridande var nöjda och
imponerade av föreningen. Hösten avslutades med den årliga
barbackaritten på juldagen. Vädret var en klar himmel och -25 grader.
Men med värmen från hästen och lite iskalla-anda så kommer man långt.

De små ponnyerna drar många barn på marknaden. Här går Tide och Flamma först i gänget.

Barbackaritt 25/12, 9 ryttare

Lucia 2017
Vi tog ett steg framåt i våran historia och hyrde in oss i en större lokal än våra egna. Vi hyrde folkets hus
i Jukkas till vårat Luciafirande. Där hade vi julfika och ett sånguppträdande med hästarna utanför.
Luciatåget hade vi så klart mellan folkets hus och stallet. En sträcka som tar drygt 20 minuter att
promenera. Vi hade många åskådare i byn, och många från stallet och ridskolan som deltog i tåget.
Tåget bestod av ca 15 hästar och 30 personer och antalet fikande uppskattades till över 50 st.

Ponny nyheter
Dom två fölen Yatzy och Schack födda 2015 början nu bli vuxna. Dom är två trevliga, ödmjuka individer
som ser upp till människor. Dom är inte ridna ännu men det närmar sig. Våran äldsta ponny Bruno blir
nu 34 år. Han är pigg och kry men går bara på de lugna lektionerna numera. Inga egna ponnyer
avskaffades 2017, men Isadora som lånades in har flyttat tillbaka till sin ägare. Det har tillkommit en Bponny, det vill säga lite större än en vanlig Shettis. Hon heter Caramell och är en korsningsponny på 9 år,
mestadels körd med rockard och vagn hos förra ägaren. Hon har lätt för galopp och hoppning men
kräver bestämda ryttare.

P4 Norrbotten: Ridtur i Jukkasjärvi blev Veckans bild 12 juni 2017
Veckans bild i är utsikten från berget Puimonen i Jukkasjärvi dit tolv ryttare tog sig. Nelli och Leia är det som vilar sig på bilden.
Foto: Kärstin Gustafsson. På P4 Norrbottens hemsida kan man höra en kort intervju med Kärstin när hon morgon utfodrar hästarna.

Hopp och galoppgrupp på söndagkvällar
Söndagkvällar är vigda åt ungdomar som vill rida mer än en gång i veckan och utvecklas med en specifik
häst. Här rider de samma häst varje gång vilket gör att ekipaget utvecklas tillsammans, nästan som att
ha en egen häst. Varannan söndag hoppar vi och varannan rider vi ut i skogen och övar balans och
galopp. Gruppen startade vi hösten 2016 och dessa små men duktiga ryttare har fått våra ponnyer
lydigare och i bättre kondition så ett stort tack till er!

Byggnationer
Ridskoleverksamheten har flutit på bra de senaste åren så nu tog vi nästa steg och anpassade våra
lokaler. Ombyggnationerna har skett i samarbete med Stall Snöflingan och ett ombyggnadsbidrag från
Kiruna Kommun. Det är två stallbyggnader som har byggts om till lektionsstall med skötspiltor. Ett stall
för ponnyerna och ett för de större. I ponnystallet hänger allting numera lågt i barnhöjd och alla hästar
står mer lättåtkomligt i skötspiltor istället för boxar med liten dörröppning. Spiltor till alla hästar
möjliggör också individuell utfodring av hästarna. Lektionshästarna går på lösdrift. Vilket betyder att de
endast är inne för ridning och utfodring. Sover gör de ute i grupp i ligghallar.
Bidraget från kommunen gjorde det även möjligt för oss att äntligen kunna köpa in och montera en
förbränningstoa i föreningsbaracken. Den ersatte den gamla packtoan som luktade ganska mycket och
var besvärlig att tömma. Nu blev det en Cinderella, komplett med installation. Nu kan alla avnjuta en
trevlig luktfri vistelse i och omkring dasset. ☺

Ovan det nyinredda ponnystallet med skötspiltor och sadelkammare. Klart februari-17.
Nedan ombyggnation från boxar till skötspiltor för de större. Klart augusti -17.

.

Ekonomi
2017 redovisar ett mindre underskott. Bidrag från Svenska Spel, försäljning av kryddor samt Ullmax och
barnridningar har gett ett behövligt tillskott i kassan. Vi har tacksamt tagit emot ett driftsbidrag från
kommunen för 2016 och 2017 vilket garanterar en fortsatt drift av vår ridskoleverksamhet. Den del av
ungdomspriserna som inte täcks av Kommunens bidrag, subventioneras fortfarande av Stall Snöflingan.
Ridavgifterna 2017 är för ungdom på liten ponny 100 - 130 kr per lektion beroende på lektionstid.
Ungdom på större ponnyer betalar 170 kr och vuxna 230 kr/lektion. Skåphyra i baracken är oförändrad
300 kr/år liksom medlemsavgiften 200 kr/år (160 kr för familjemedlem). Föreningen har fortfarande inga
anställda men har med hjälp av Kommunens bidrag kunnat hyra in en kanslitjänst på deltid för att hålla
reda på föreningens ekonomi och hålla allmän ordning.

Stalltjejerna 2017-11-30 när vi skulle ta ut ponnyerna. Pricken hade trasslat sig ur grimman men istället för att hitta på bus hade han lagt sig ner
och vilat. Vi smög försiktigt fram och tog en gruppbild. Det passade extra bra då det denna dag var terminsavslutning.

Medlemmar 2017 totalt 126 st.
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