Iskalla Ryttares Förening
Iskalla Ryttare är en förening som främst håller till på Arbor i Kiruna AB:s stallanläggning
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 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 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.
Senaste nytillskottet till ponnyridskolan 

Ponnyridskolan
Vi har haft ridkurser mars-april samt augusti-december totalt 18 veckor. Under dessa perioder har vi
haft 36 elever/vecka fördelat på tre dagar. Vi har också haft tre ridläger under sommaren. Intresset
för ponnyridskolan är mycket stort. Väntelista växer hela tiden och uppskattas idag till ca 18
månader. Under år 2015 har Arbor köpt in ytterligare två Shetlandsponnyer som är tänkta till
ridskoleverksamheten. Detta innebär att vi nu har tillgång till åtta stycken A-ponnyer och två
stycken någon större B-ponnyer. Med de nya Shettisarna följde också två bedårande fölungar som
även de ska fostras till att bli nya ridskoleponnyer. Uppskattat är också två kattungar som i somras
fick flytta in i omklädningsbaracken. Katterna är nu stora och rör sig fritt på anläggningen. De
besöker ofta stallen vid kurstillfällena och hälsar på barnen.

Pyjamasparty
Vi har genomfört ett pyjamasparty med barn från ponnygrupperna. Det hela började med en ridtur i
skogen i både skritt och trav, även något galoppsprång här och där. Vi hade sedan gemensamt
kvällsfika innan vi efter en hel del ommöblerande, för att få plats i konferenslokalen, kröp ner i våra
sovsäckar. Föräldrar var också välkomna att sova över så vi blev ganska många. Efter några
timmars fnittrande och pratande barnen emellan somnade vi nog allihopa nöjda med den
genomförda dagen.
Luciashow:
Vi deltog i Kiruna ridklubbs luciashow med engagerade föräldrar och positiva barn. Barnen fick
visa upp sig till häst och hoppa över lite hinder medan publiken fick gissa på vilken häst som de
trodde skulle vinna i kommande ponnyrace. Barnen byttes sedan ut mot mjukisdjur och därefter
följde en hisnande löshoppning med springlada ponnysar. Vi som medverkade hade extremt roligt
och det verkar publiken också ha haft.

Tävlingsgruppen:
Vi har under året träffats regelbundet för att planera och genomföra klubbtävlingar. Vi anordnade
en orienteringstävling som innebar att hitta utsatta kontroller till häst genom att följa en karta.
Barnen red en kortare bana i lag på 2-3 stycken. Föräldrar fick följa med men inte hjälpa till. Det
var stolta barn som kom i mål och fick varsin medalj. I den vuxna klassen gick det betydligt fortare.
Här red vi också i lag, en längre bana som till största del följde stigarna, men med lite utsvävningar
för att hitta de klurigt gömda kontrollerna. Det blev ett och annat race deltagarna emellan. Det reds i
alla gångarter medan vissa enbart föredrog galopp. Eftersom orientering var något som alla
uppskattade kommer detta planeras in igen under 2016.

Bilder från häst orienteringen 2015-09-26

Ett annat uppskattat arrangemang har varit Hallowenhoppning med deltagare i många roliga
utstyrslar. Det var allt från hockeyspelare, pirater, nyckelpigor, spöken, snövit, Dracula m.m som
glatt satt upp till häst och hoppade runt, med härligt vald skönmusik till. Vi hade fikaförsäljning och
myste på efteråt i konferensen. Tyvärr hade vi lite otur med underlaget denna gång (hårt och
halkigt) så några högre höjder blev det inte.

Bilder från Halloweenhoppningen 2015-10-31 Från vänster: Kärstin Gustafsson, Klara Thoms Ivarsson, Emma Persson och My Gunnelbrand.

Iskalla Ryttare har i september varit medarrangörer på Distriktsmästerskapet i hoppning för både
ponny och häst. Tävlingen hölls tillsammans med Kiruna Ridklubb på deras anläggning. Vi fick
mycket beröm för vårt engagemang på tävling och det tackar vi förstås våra medlemmar som ställde
upp med ett glatt humör trots regn, kyla och mycket långa dagar.
Åter till hemmaplan så blev 2015 det fjärde året med Iskalla Cupen. Cupen har 2015 bestått av fem
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. Vi har i år haft 15
deltagare i stora cupen och tio deltagare i Minicupen. Minicupen går i samma grenar som den stora
cupen men är anpassad för ungdomar och har en övre åldersgräns på 16 år.

Aktiviteter 2015
24-25/1
Idé & arbetshelg
15/2
Hoppning, Iskalla Cupen
21/2
Årsmöte
14/3
Gymkhana, Iskalla Cupen
31/3
Dressyr, Iskalla Cupen
6/4
Påskritt
23/4
Barbackaritt & Grillning
14/5
Städdag & Grillning
18-28/5
Grönt kort kurs
19-20/5
Trail, Iskalla Cupen
31-31/5
Klassisk dressyr med Lena Danius
7/6
Polebending, Iskalla Cupen
13-14/6
Ridläger
16-17/6
Ridläger
14-16/8
Ridläger
30/8
Barnridning för ”walk of hope”
4-6/9
Arrangör DM i hoppning med Kiruna RK
26/9
Hästorientering
31/10
Maskeradhoppning och Medlemsfest (Halloween)
14/11
Barnridning i Ferrumparken
15/11
Hubertusjakt
22/11
Barnridning på Jukkas julmarknad
13/12
Luciashow på Kiruna Ridklubb
25/12
Barbackaritt

Bilder från Barbackaritt och grillning 2015-04-23

Bilder från hubertusjakten 2015-11-15. Jaktlyckan gick till vinnaren Cecilia Pålson med hennes häst Lagsi.

Åldersfördelning medlemmar
0-6 År
7-12 År
Kvinna
9
39
Man
0
5

13-20 År
9
0

21-40 År
15
2

41- År
11
3

Summa
83
10

Inlägg från ordförande:
"Iskalla ryttare är inte bara hårda och envisa, de är även drivande och hjälpsamma. Därför går det
att sammanfatta 2015 som ett fullspäckat och lyckat år! Föreningen är snart uppe i 100
medlemmar och styrelsen arbetar för fullt med att alla medlemmar ska känna att de får ut
maximalt av sitt medlemskap. Vi är dock ett spretigt gäng vad gäller ålder och hästintresse, så
arbetshelgen i början av året gav därför styrelsen, arbetsutskottet och tävlingsgruppen ett bra och
viktigt underlag på vad det är medlemmarna önskar. Alla kanske inte har sett just sina önskningar
hamna på aktivitetslistan för 2015, men materialet från arbetshelgen finns kvar och kommer följa
med in i 2016."
Tack för det här året, undertecknat styrelsen 2015
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