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. Vi har en ponnyridskola för barn från 4 år på ponnyer anpassade till åldersgruppen. 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 för övrigt har mycket spännande att
erbjuda.

Den största nyheten först: Majbrasa vid ridbanan
Iskalla Ryttares i särklass största event genom tiderna hölls den 30 april på hemmaplan. Det var en
lördag med strålande sol och kom gjorde många besökare som fick se anläggningen för första
gången. De flesta var här för ponnyridningen och ponnyerna visade verkligen upp sig från sin bästa
sida, lugna, trygga och mysiga. I ladan vid ridplan såldes fika och utanför grillades korv och
hamburgare. Allt som allt hade vi närmare 200 besökare och drygt hundra biljetter såldes till
barnridning. Fikat och grillen flöt på bra och våra parkeringsvakter lyckades få plats med alla bilarna
utan att parkera in någon. Bra jobbat av samtliga! Evenemanget omsatte ca 7000 kr och gav ett bra
tillskott till föreningens kassa. Majbrasan i Jukkas var en riktig succé så vi satsar givetvis på att
fortsätta nästa år.

Barnridning på små och stora ponnyer vid majbrasan.

Ridskolan
Under 2016 har vi ökat antalet ridtillfällen, vi har både ökat antalet veckor som ridskolan är igång
från 18 till 24 veckor samt ökat från tre till fyra dagar i veckan med kurser. Vilket har inneburit att
antalet ridtillfällen per veckan har ökat från 36-42. Våra elever är som tidigare i åldern 4-13 år.
Under sommaren har vi erbjudit ridläger till barn både från ridskolan och utifrån. Antalet
lägerdeltagande blev totalt 17 stycken fördelat på ett läger i juni och två läger i augusti. Mitten av
sommaren under juli månad har alla våra ponnyer semester. Huvuddelen av ponnyerna har den här
sommaren varit med Emma på bete i Tärendö.

Stolta tävlingsryttare i Iskalla cupen 2016. Från vänster Klara Thoms Ivarsson, Leia Lindström, Nelli
Schroderus, My Gunellbrand och Linn Degerbjörk Mäki på ridskolans ponnyer.
Utökade möjligheter för ridskoleeleverna
Vi har under hösten 2016 beslutat att erbjuda de elever som vill rida mer att komma och rida på
söndagskvällar. På de här extrakurserna blir eleven tilldelad en egen ponny, man byter alltså inte häst
mellan gångerna som vi annars gör på ridkursen. Detta gör att ekipaget utvecklas tillsammans, nästan
som att de har en egen häst. Varannan söndag hoppar vi och varannan rider vi ut i skogen och övar
balans och galopp. Dessa elever måste klara av sina ponnyer själv för här sitter även ridlärarna till
häst. Söndagsgruppen pågår utan avbrott aug-juni. Dessa små men duktiga ryttare har fått våra
ponnyer i bättre kondition och när samma ryttare rider ofta lär sig ponnyn gränser på ett bättre sätt.
Ponnyerna har blivit lydigare och mer samarbetsvilliga. Så ett stort tack till våra duktiga elever!
Vinterridning på ridskolan
Vinter 2016/2017 har vi satsat på att hålla igång våra ponnyer och elever så bra det går under den
kalla perioden. Två erfarna hjälpledare, Mari-Helen och Anneli, som länge har hjälpt till med
ponnyridskolan har nu tagit steget och håller i egna kurser. De har startat en grupp som ridit på
onsdagar under uppehållet. I gruppen går det elever som har ridit länge hos Iskalla Ryttare och är
villiga att trotsa kylan och hålla igång under uppehållet. Förutom ridning på onsdagar så har vi under
uppehållet bjudit med de elever som behärskar galopp att följa med på uteritter. Uteritterna har gått
på tisdagar och det har bara varit att följa med när det har passat. Söndagsgruppen i förra punkten är
en del i att hålla igång under vinteruppehållet. Det är bra för både eleverna och ponnyerna att hålla
igång när vi annars har uppehåll. Är det riktigt kallt ställer vi förstås in, men det fungerar
förvånansvärt bra för våra duktiga elever att rida på vintern. Desto mer erfarna de är desto mer
jobbar de sig varm under ridning.

Ponny nyheter
Under våren 2016 har vi skiljt våra två fölston från fölen som är födda 2015. Stona går sedan dess i
verksamheten fullt ut. De yngre utav stona, Alizza, är en riktig guldponny. Hon är pigg och älskar att
hoppa och galoppera. Ängla som rider henne i hoppgruppen har dock fått jobba mycket med
styrningen eftersom hon har lite egen vilja när det gäller vägval. Det andra stoet, Flamma, är lite
äldre och bekvämare och går inte på hoppningen men är supersnäll att rida och fungerar kanon
redan med mycket små barn. De före detta fölen som nu blir två år ska bli kvar och fostras nu i
flocken av de äldre ponnyerna. En ponny är såld under 2016, den största utav ponnyerna, Russin.
Han såldes för att han var lite lättskrämd och det passar inte med små barn.
Tävlingar
Iskalla cupen 2016 var femte året med Iskalla cupen. Deltävlingarna i år var ranch trail, hoppning,
dressyr och barrelrace. På hoppningen hade vi tre ekipage som reste hit från Kiruna ridklubb. Det
höjer givetvis stämningen och tävlingskänslan men lite ekipage utifrån. Hoppningen var den
populäraste deltävlingen och i bara den hade vi närmare 30 starter. Vi hade också besök av Kuriren
på hoppningen som gjorde ett litet reportage som lades ut på deras websida. Vann Iskalla cupen
både i vuxenklass och ungdomsklass gjorde Amanda Lindegren på sin ponny Silhouette. I vuxencupen
delades också ut pokaler till Kärstin och Tove som kom på delad andraplats.
Under hösten var hästorienteringen och maskeradhoppningen de största tävlingarna. Det var andra
året som orienteringen genomfördes. Vi hade startande 14 ekipage var av ett gästekipage utifrån. Att
inte känna till våra rid marker var en extra utmaning men alla ekipage och lag hittade alla kontroller.
Tiderna varierade mellan 50 och 120 minuter på den långa banan. Orientering är enda tävlingen vi
har vars vi delar ut medaljer istället för prisrosetter. Alla ungdomar får pris vid målgång och många
stolta ryttare gick hem med en medalj runt halsen. På maskeradhoppningen hade 18 startande.

Bild från Kuriren som besökte Iskalla cupens hopptävlingar 3 april.

Övriga event
Den 20 mars hade vi en dag tillägnad äldre familjemedlemmar. För vad hade vi gjort utan alla
fantastiska föräldrar? Nu var det deras tur att få rida. Vi bjöd in alla föräldrar, mor-/farföräldrar och
äldre syskon som har anknytning till ridskolan. Vi hade drop-in från klockan 15:00 tills alla hade
hunnit rida. Ett tiotal vill rida men vi hoppas att fler samlar mod till sig nästa år!
Luciatåget som vi hade genom byn drog mycket folk. Både åskådare i byn och hästägare och rid
elever som deltog i tåget. Tåget bestod av ca 15 hästar och 30 personer! Ett mycket maffigt tåg men
tyvärr blev det inga bra bilder på grund av mörkret. Lussebullar och peppakakor serverades i stallet
efteråt. Att få fika är alltid uppskattat! Oavsett om det är självservering eller om vi får någon står och
serverar. Fast än alla bakning har varit frivillig så har vi haft mer än nog att sälja vid varje event. Tack
igen våra flitiga medlemmar!
Norrbottens ridsportförbund har varje vår en ridsportgala i Luleå som vi har varit på några gånger.
Men i år var vi många som ville gå på gala men inte ville göra resan. Så då bokade vi in oss på
restaurang Artic Eden och utsedde ett par festledare. Resultatet blev en mycket mysig kväll med ett
tiotal stalldamer och god mat.

Ett smakprov från Iskallas ryttargala! Det är hemskt kul att komma ur stalloverallen och sätta på
galaklänningen och när det även delas ut roliga diplom är feststämningen på topp!
Ekonomi
Föreningen går ekonomiskt helt ok. 2016 gav ett litet plus i kassan. Bidrag från Svenska Spel,
försäljning av Ullmax och barnridningar har gett ett behövligt tillskott i kassan. Arbor har också
subventionerat ponnyhyran. Ridavgifterna är oförändrade sedan 2014, 83 kr per lektion. Skåphyra i
baracken är höjd från 100 till 300 kr/år. Föreningen har inlett en diskussion med kommunen om ett
årligt bidrag. Föreningen räknar med att få ökade utgifter 2017 eftersom Arbor har flaggat för att de
inte längre kan subventionera ridskolan i den utsträckning dom gör. Föreningen har inga anställda
utan förlitar sig helt på ideella krafter. Med ett bidrag hade föreningen kunnat anställa eller hyra in
personal för ridskolan och för att sköta ridskolans ponnyer, något som hade gett lite mer ordning i
föreningen och minskat belastningen på våra ideella krafter. Vi håller tummarna!

Genomförda aktiviteter 2016
6 feb
Ranch Trail-tävling (Iskalla cupen)
17 feb
Årsmöte
5 mar
Ryttargala på Artic Eden
20 mar
Föräldradag med ridning
3 apr
Hopptävling (Iskalla cupen)
10 apr
Dressyrtävling (Iskalla cupen)
23-24 apr
Arbetshelg med förberedelser inför majbrasan
30 apr
Majbrasa
28-19 maj
Lassekurs och tappskokurs
1-2 jun
Barrelrace-tävling (Iskalla cupen)
1 okt
Hästorientering
22 okt
Maskeradhoppning
6 nov
Hubertusjakt
17 sep
Polebending-tävling
6 dec
Barnridning på Mattojärvi, AIF event
13 dec
Luciatåg med häst genom Jukkasjärvi by

Kärstin och Bambi vinnare
i Barrelrace 2 juni.

Barnridning vid Mattojärvi 6 december. Vi hade denna morgon -25
i Jukkas så vi tyckte det var rena värmeböljan med -15 uppe i Kiruna!

Stallkatterna har blivit drygt
ett år nu. Tiger och Puma <3

Medlemmar 2016 totalt 102 st.
Kvinna
Man

0-6 år
10
0

7-12 år
47
2

13-20 år
9
0

21-40 år
18
2

41- år
12
2

Summa
96
6
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