Iskalla Ryttares Förening
Iskalla Ryttare är en förening i Jukkasjärvi som håller till på Arbor i Kiruna AB:s
stallanläggning Stall Snöflingan.
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 och anordnar regelbundet träningar och
klubbtävlingar. Vi rider inte bara de traditionella grenarna hoppning och dressyr utan försöker
även få våra ryttare att testa på nya grenar. Tolkning och gymkhana är roliga, lekfulla grenar
som vi brukar köra varje år och så brukar vi ha någon westerngren, terränghoppning och annat
skoj.
I år har största fokus varit på den nystartade ponnyridskolan och på våra
cuper, Iskalla Cupen och Minicupen. Nytt för i år och mycket uppskattat
är att vi startade en äventyrsgrupp i augusti. Äventyrsgruppen samlades
varje helg fram tills snön kom i oktober och red ut på långritt.
Bergsklättring, bad och en fastridning i myren fick vi uppleva.
Vi har 2014 haft en rekordstor ökning av medlemsantalet. Från 36
medlemmar 2013 till 74 medlemmar 2014! Det är främst alla barn som
rider på ponnyridskolan som har tillkommit.

Bilder från äventyrsgruppen

Iskalla Cupen
Cupen har i år bestått av sju deltävlingar och pågått från februari till juni. Upplägget på cupen
ska uppmuntra medlemmarna till att delta i så många deltävlingar som möjligt. Alla som
startar får poäng. 17 ryttare deltog i cupen 2014.
Minicupen – nytt för i år
Minicupen riktar sig till ungdomar fram till det år de fyller 15. Anledningen till att vi startar
upp minicupen i år är för att ungdomarna önskat det. De vill delta i en cup där de har chans att
vinna och få prisrosetter. I minicupen delar vi ut prisrosetter till alla startande i alla
deltävlingar och pokal till cupsegraren. Minicupen bestod 2014 av tre tävlingar, hoppning,
dressyr och western (barrelrace). Fyra tappra tjejer deltog och var med på alla deltävlingar.

Till nästa år kommer vi att göra en större satsning på Minicupen och hoppas att våra
ridskoleelever ska ha kommit så långt att de kan delta.

Pristagare 2014. Från vänster bakre raden Emma Person segrare Iskalla cupen, Tove Kyrö Labba tvåa, Cassandra
Jakobsson trea. Främre raden från vänster Amanda Lindegren segrare minicupen, därefter Anna Svonni och
Alice Stenberg Lehto (även Adina Rautio i sin frånvaro) uppmärksammades med plakett för att ha deltagit i
Minicupens alla deltävlingar.

Ridbanan
2014 fick vi för andra gången ekonomisk hjälp av kommunen att köpa sand till ridbanan. Så
nu är hela vår 50x60 m bana sandad. Tidigare var det bara halva banan. Detta underlättar
förstås alla våra arrangemang.
Ponnyridskolan
Iskalla har ponnyridskola vår och höst. Vi har uppehåll när
vintern är som kallast december-mars. Ponnyerna som används i
ridskolan ägs av Arbor, samma företag som äger stallet. Antalet
ponnyer har under 2014 har ökat från 4 till 8 stycken. Men vi har
också tre vänliga medlemmar som hyr ut sina ponnyer till
ridskolan vid behov. Ridskolan får hela tiden bättre
förutsättningar. Som tidigare håller vi oss till små grupper med
två ledare per grupp så att barnen får möjliget till personlig
kontakt och hjälp av ledarna. Vi har haft 6 grupper i veckan med 6 barn i varje grupp, så totalt
36 elever har ridit hos oss samtidigt, under 3 omgångar 2014.

Bilder från våra ponnykurser vinter och sommar. 

Aktiviteter 2014
4/2
Tolkning
Iskalla Cupen
25/2
Hoppning
Iskalla Cupen
15/3
Barrelrace
Minicupen
17/3
Gymkhana
Iskalla Cupen
7/4
Pole Bending
Iskalla Cupen
14/4
Dressyr
Minicupen
28/4
Working Equitation
Iskalla Cupen
1/5
Distansritt
Iskalla Cupen
19/5
Dressyr
Iskalla Cupen
21/5
Hoppning
Minicupen
23/8
Äventyrsgruppen startas första ritten.
14-15/8
Ridläger
19-21/8
Ridläger
15/9
Barrelrace
29/9
Dressyrtävling
1/10
Maskeradhoppning halloween
1/10
Medlemsfest och prisutdelning Iskalla cupen & Minicupen
2/11
Hubertusjakt
23/11
Barnridning på Jukkas julmarknad
14/12
Luciashow på Kiruna Ridklubb
25/12
Barbackaritt

Luciashowen 2014 på Kiruna Ridklubb.
Iskalla bidrog med ett bl.a. ett polbendingrace.

Åldersfördelning medlemmar
0-6 År
7-12 År
Kvinna
12
21
Man
2
2

Cassandra Jakobsson som Zorro
Maskeradhoppning på halloween

13-20 År
7
0

21-40 År
13
2

41- År
12
3

Summa
65
9
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