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. Det nybyggda stallet vi håller till i är under uppbyggnad
och allt eftersom kommer det in nya hästar på anläggningen. Ungdomar från Kiruna och
närliggande byar har visat ett stort intresse och kommer hit och vill bli ”skötare” på gårdens
hästar. Nytt för i år är en kontorsbyggnad där föreningen har fått ett rum till kontor och
möjlighet att låna konferensrum till kurser och möten.
Under året 2010 har vi arbetat för att kunna erbjuda våra medlemmar fler och mer varierande
aktiviteter. Vi har nu regelbundna veckoaktiviteter 4 gånger i veckan. Tisdagar en unghästgrupp,
torsdagar westernridning, lördagar dressyrträning och söndagar hoppning i ridhuset. Tre av
föreningens instruktörer har påbörjat en instruktörsutbildning i fyra steg anordnad av
Norrbottens Ridsportförbund. Under år 2010 har vi varit 36 medlemmar (2010-12-31), 22 av
dem är under 21 år.
I november genomfördes en Ungdomsresa till Stockolm Horse Show som anordnades av
ungdomssektionen. Under året samlade tretton tjejer och två ledare ihop till hela resan med
boende och samtliga shower. En riktigt lyckad resa och stämningen bland ungdomarna var på
topp när de kom tillbaka.
Under året har vi tagit fram en klubbjacka med broderad logga samt namnbrodyr som våra
medlemmar kunnat beställa. En sommarjacka som man kan använda vid träning och tävling i
ridhus och ute sommartid. Ungdomar under 18 har fått den till ett reducerat pris och ett tjugotal
beställde den.
Den 12 december hade vi öppethus, med bland annat luciatåg, barnridning och julfika på
anläggningen. Vi hade röstning för finaste julpynt där priset var ett presentkort på en
ridsportbutik. Det var flera barnfamiljer som kom för att fika och var med på barnridningen.
Iskalla ryttare har börjat projektera för ett mindre ridhus i anslutning till stallet. Med planerad
byggstart våren 2012.
Idéer finns det gott om och de som inte rymdes på kalendern det här året är inplanerat under
det spännande och mycket händelserika år 2011!

Arrangemang år 2010
Barnridning på stan då företagarna firade 100 år, 16 januari
Resa till Ridsportgalan i Luleå, 20 mars
Löshoppning 8 april
Grönt kortutbildning 1-16 april
Tävling tillsammans med Kiruna RK 17-18 april
Löshoppning 13 maj
Barnridning och brödförsäljning i järnvägsparken 4 september
Stenplockning på ridbanan samt grillkväll 18 september
Kurs i mental träning 12 och 19 oktober
Körkortsutbildning Bil med tungt släp 22 november - feb 2011
Resa till Stockholm Horse Show 26-28 november
Familjekväll 12 december
Styrelsen 2010
Ordförande: Ylva Hardeson
Sekreterare: Sofia Barsk
Ledamot: Monica Kyrö
Ledamot: Carina Kauppila
Ledamot: Henrik Blom
Suppleant: Linn Lindblom Pääjärvi
Suppleant: Lisa Lund
Representanter från ungdomssektionen:
Åsa Jönsson
Lo Antonsson

Emma Persson, tränare i westernridning

År 2010 hade Iskalla Ryttare sju ekipage ute på
tävlingsbanorna och ytterligare fyra unghästar som tränar
för tävling.
Ekipage
Tävlingsryttare år 2010, Hoppning ponny








Moa Kauppila och Estell
Tove Kyrö Labba och Cordon
Lo Antonsson och Copper
Ida Fjellborg och Puzzel
Emma Henriksson och Surprice
Malin Henriksson och Baltazar
Linn Lindblom Pääjärvi och Cielona
Nu ser vi fram emot ett lika trevligt år 2011!
Styrelsen Iskalla Ryttares Förening
Lo Antonsson & Copper

