Iskalla Ryttares Förening
Vi är en förening i Jukkasjärvi som håller till på Arbor i Kiruna AB:s
stallanläggning Stall Snöflingan. Det hela började med ett gäng
hästintresserade ungdomar och vuxna som gick ihop och startade en förening sommaren
2008. Under år 2012 har vi varit 40 medlemmar, 22 av dem är 20 år eller yngre.
Vi har under året jobbat för att erbjuda våra medlemmar fler kurser och klubbtävlingar. Nytt för
2012 är att vi för första året har kört Iskalla Cupen. En succé cup för alla medlemar, som vi
kommer fortsätta med. Målet var att locka fler medlemar att testa på nya grenar och samtidigt har
vi gett våra klubbtävlingar en högre status. Upplägget ska uppmuntra medlemmarna till att delta i
så många deltävlingar som möjligt. Alla genomförda rundor får 1 p, segraren får 5 p så alla har
chans att vinna inte bara erfarna tävlingsekipage. Så många som 15 ekipage deltog i cuppen som
bestod av sex deltävlingar.
Pokaler till de placerade kommer att delas ut under 2013 medlemsfest.

Segrare Ida Barsk (14 år)
& Puzzel

Tvåa Moa Kauppila (14 år)
& Fabbe

Trea Tove Kyrö Labba (15 år)
& Cordon

Våren var den mest aktiva vi har haft sedan vi startade föreningen. Hösten har lite sorgligare varit
näst intill aktivitetslös. Mycket beroende på att några av våra eldsjälar har fått dra sig tillbaka på
grund av sjukdom, studerande och husbygge bland annat. Men nya medlemmar har kommit till
föreningen med många nya idéer och planen för 2013 är att vi ska ta igen lite av det som vi missat
under hösten.

Iskalla Ryttare
var med i stort
reportage i
ridsportförbundets
medlemstidning där vi
syntes på framsidan av
decembernumret.
Tidningen är
Sveriges största
hästtidning.

Arrangemang år 2012
KM Dressyr 6 januari
Lassekurs 25 februari
Lassekurs 8 mars
Ridsportgala 17 mars
Hästbytardag 20 mars
Lassekurs 22 mars
KM hoppning 23 mars
KM tolkning 27 mars
Långritt efter älven 1 april
Lassekurs 4 april
Lassekurs 19 april
Hopptävlingar tillsammans med
Kiruna RK 20-22 april
Långritt till Oinakka 1 maj
KM hoppning 27 maj
Lassekurs 29 maj
KM dressyr 7 juni
Lucia Show 8 december
Styrelsen 2012
Ordförande: Ylva Hardeson
Sekreterare: Madeleine Baas
Ledamot: Monica Kyrö
Ledamot: Lisa Lund
Ledamot: Linn Lindblom Pääjärvi
Suppleant: Malin Rönnqvist
Suppleant: Sara Selin
Representanter från ungdomssektionen:
Tove Kyrö Labba
Lo Antonsson
Ekipage
Tävlingsryttare år 2012




Tove Kyrö Labba och Cordon
Lo Antonsson och Copper
Sara Selin och Ultra
Styrelsen Iskalla Ryttares Förening

