Iskalla Ryttares Förening
Vi är en förening i Jukkasjärvi som håller till på Arbor i Kiruna
AB:s stallanläggning.
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.
Under året 2009 har vi arbetat för ett medlemskap i Ridsportförbundet, till vilket vi kunde
ansluta oss till i december, efter en omformation av styrelsen. Vi har också satsat på att få in
många ungdomar i föreningen, genom att anordna aktiviteter som alla kan vara med på. Under
år 2009 har vi varit 58 medlemmar (2009-12-31), 34 av dem är under 21 år.
Vi har tagit fram en klubbjacka med logga som våra medlemmar kunnat beställa. En fodrad
vinterjacka som passar vårt klimat. Ungdomar under 18 har fått den till ett reducerat pris och
väldigt många beställde den. Det har gjort att föreningen har synats när vi har varit utanför
anläggningen, många har varit intresserade av hur vi har det och berömt namnet, Iskalla
Ryttare.
Höstterminen 2009 har vi börjat arbetet med våra nya lokaler i samarbete med Arbor i Kiruna
AB. Två baracker som föreningen kommer att hyra av Arbor, inredningsarbetet har börjat, vi
har fått omklädningsskåp till ena baracken i den andra kommer vi ha en fikadel.
Den 28 november hade vi en medlemsfest, med julfika i vår nya klubblokal, vi hade röstning
för finaste julpynt och avslutade med att tolka en bana efter häst. Det var ungefär 30 personer
som fikade den dagen och ett tjugotal som var med och tolkade. Arrangemanget var mycket
uppskattat av alla.
Ungdomssektionens arrangemang år 2009
Bad och middag 2 januari 2009
Bowling och middag 4 april 2009
Träningstävling hoppning 5 april 2009
Rykttävling 1 maj 2009
Långritt 16 maj 2009
Brännboll och grillkväll 6 juni 2009
Träningstävling hoppning 7 juni 2009
Luciashow på Kiruna Ridklubb 12 december 2009
Luciatåg i Jukkasjärvi 13 december 2009
Aktiviteterna har varit väl besökta, 10-20 personer per tillfälle. Inbördes har
träningstävlingarna varit populärast, men utifrån var showen på Kiruna Ridklubb riktigt
uppskattad, en wester/indian show. http://www.youtube.com/watch?v=4KEcaQOOsqg

Styrelsen 2009
Ordförande: Ylva Hardeson
Sekreterare: Sofia Barsk
Ledamot: Madelene Bergström
Ledamot: Carina Kauppila
Ledamot: Henrik Blom
Suppleant: Maria Lindmark
Suppleant: Maria Johansson
Representanter från ungdomssektionen:
Åsa Jönsson
Lo Antonsson
Iskalla Ryttare
Arbetsutskottet
Arbetsutskottet arbetar med tidskrävande frågor som delegerats av styrelsen.
Med i arbetsutskottet sitter:
Emma Persson
Kärstin Lampa
Ylva Hardeson
Sofia Barsk
Henrik Blom
Mikael Bergsten

År 2009 hade Iskalla Ryttare åtta ekipage ute på tävlingsbanorna, som visserligen tävlade för
Kiruna Ridklubb, men till år 2010 hoppas vi på att få ställa ut egna licenser till dem.

Ekipage
Tävlingsryttare år 2009, Hoppning
 Åsa Jönsson på Estell
 Lisa Lund på Nadja
 Lo Antonsson på Copper
 Ida Fjellborg på Puzzel
 Emma Henriksson på Surprice
 Malin Henriksson på Baltazar
 Klara Lampa på Falko
 Lotten Blom på Tira

Ida Fjellborg & Arbors Puzzel

Nu ser vi fram emot ett lika trevligt år 2010!
Styrelsen Iskalla Ryttares Förening
www.idrottonline.se/kiruna/iskallaryttaresforening-ridsport

