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 anordnar regelbundet träningar och klubbtävlingar där vi inte
bara har de traditionella grenarna hoppning och dressyr utan försöker 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.
År 2013 började på bästa sätt med en tacobuffé efter årsmötet. Där delade vi ut pokaler till de
placerade i Iskalla cupen 2012. Vi var ca 25 medlemmar som kom på årsmötet och buffén.
Iskalla Cupen
Under vårterminen har våra ryttare för andra året i rad fått samla ihop cuppoäng på klubbmästerskapen. Årets tävlingsgrenar har varit Gymkhana,
tolkning, dressyr och barrelrace. Upplägget på cupen ska uppmuntra
medlemmarna till att delta i så många deltävlingar som möjligt. Alla som
startar får 1 p, segraren får 5 p, tvåan
4 p, trean 3 p och fyran 2 p, så alla har chans att vinna inte bara erfarna
tävlingsekipage. Så många som 10 ekipage deltog i cuppen i år.
Pokaler till de placerade kommer att delas ut under 2014 medlemsfest.
Segrade gjorde Emma Persson (23 år), tvåa Tove Kyrö Labba (16 år) och
tredjeplacering, Kärstin Lampa (49 år).

Mitt i höstmörkret hade vi en Halloweenhoppning där alla skulle klä ut sig och vi tände
pumpor utanför ridbanan. Vi körde en clear round där alla fick välja höjd vi var ca 10
startande.
Ridbanan
Under hösten så har föreningen gjort en insats för ridbanan. Först en rejäl stenrensning med
spade och gödselgrep, som vi alla har talang med. Sedan har vi köpt sand till halva banan, vi
ska fortsätta jobba för sand till resterande halva, tills vidare räcker den sandade ytan bra nog.

Ponnyridskola

Arbor (företaget som äger stallet) har under sommaren/hösten köpt in fyra ponnyer kring en
meter höga. Ponnyerna är tänkt att gå i ridskola som Iskalla Ryttare ska driva. Ponnyerna hyr
vi in för varje kurstillfälle/evenemang. Vi har också tre vänliga medlemmar som hyr ut sina
ponnyer till ridskolan vid behov.
Nu under hösten har våra minsta medlemmar fått träna ponnyerna. Vi har haft barnridning på
julmarknaden både i Jukkasjärvi och i Kiruna. I december startade ridskolan på riktigt med
två små ridgrupper. Barnen och föräldrarna har varit mycket nöjda med de små ponnyerna och
byborna tycker att det är kul att vi ordnar aktiviteter i byn för barnen.

Under år 2013 har vi varit 36 medlemar.
Medlemmar 2013
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Tack för det här året, undertecknat styrelsen 2014
Ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamot:
Ledamot:
Suppleant:
Suppleant:

Madeleine Baas
Malin Rönnqvist
Åsa Lindegren
Ylva Hardeson
Marinette Svonni
Elina Lingman
Cassandra Jakobsson

41- År
11
3

Summa
31
5

