Övertorneå ryttarförening
- Föreningen med hästkrafter

Övertorneå har haft ridklubb sedan 1984. Då fanns det ett mindre stall i Ruskola med en
föreningsägd häst, Jazza. Övertorneå ryttarförening startade 1992, ett år senare gav Eivor
och Karl-Johan Heikkilä plats för nytt stall åt föreningen på Haapakylä sluttning.

Gränsöverskridande intresse

Övertorneå kommun avsatte en halv miljon i budgeten 1993 och anläggningen byggdes i rekordfart samma år. 1997 utvecklades Övertorneå ryttarförening ytterligare då ridhuset stod
klart. Ett välkommet tillskott då man i ridhuset kan rida året om skyddad från väder och vind.
Stallet i Haapakylä har plats för totalt 13 hästar. Övertorneå ryttarförening har idag tre hästar
Jocke, Rainy och Nutella. Utöver det lånar föreningen in privathästar till ridlektionerna som
bedrivs alla vardagar. Föreningen är öppen för alla och det märks speciellt i antalet hästglada
människor från Finland som både rider och tar hand om hästarna.
Nina och Evelin vill också skapa större intresse hos allmänheten för ridsporten och vill se fler
människor i stallet som kan bidra till ökad utveckling. I framtiden vill föreningen kunna hålla
i fler aktiviteter för allmänheten, så som lektioner och tävlingar.
– Det är viktigt att ständigt hålla sig uppdaterad inom ridsport och hästfrågor för att kunna
bistå elever och andra intresserade med kvalité och positivt resultat, säger Evelin. Nina tillägger också att ryttarföreningen ska jobba för att få till ett ridläger i framtiden där elever får bo
tillsammans och genomföra massa roliga hästaktiviteter.

En plats för alla
När jag anländer till stallet med bilen möter
jag Peter Kyrö som just tillträtt som kassör.
Peter beskriver ryttarföreningen som en plats
för alla.
– Inte behöver intresset enbart vara häst för
att trivas i stallet, det finns vissa som tidigare
aldrig hållit på med hästar, som i vuxen ålder
funnit gemenskapen och delar utöver själva hästen intressant, det är jättekul, berättar
han. Det är fint att stå utanför stallet och känna doften av häst och natur.
Peter tackar för sig och ber sina två söner att
hoppa in i bilen. När hans bil rullar bort från
stallet anländer Evelin Eilertsen och kort
därefter kommer Nina Luusua, två kvinnor
med stort hästintresse. De berättar om ryttarföreningens verksamhet.

Ideella krafter
Dagliga driften av stall och hästskötsel drivs
ideellt av hästägare och skötare, även ridlektionerna ligger på det ideella planet. Det finns
olika typer av ridlektioner; nybörjargrupper,
prova-på-dagar för alla och en grupp enbart
för vuxna. Nina och Evelin tycker det är viktigt att det finns en större ryttarförening så
att fler får chansen att prova på ridsport.
Evelin tycker det är viktigt för föreningen
att det finns vuxna som är intresserade, för
de vuxna kan sedan i sin tur strukturera och
leda de yngre förmågorna vilket är positivt
ur utvecklingsperspektiv. Nina och Evelin
hoppas på framtid för stallet, ett av verksamhetsmålen under 2017 är att få till en gemensam anställd tillsammans med Tureholm nya
golfklubb och Ruskola backen. Den anställda
skall sköta viss daglig drift och på så vis skapa
trygghet i vardagen för hela ryttarföreningen.

Nina tillägger att en sådan tjänst är vital för
föreningens utveckling, då t.ex. morgonjour
i stallet är något som är svåranpassligt för
många.

Trygg ryttare med häst
Ryttarföreningens mål med lektionerna är att
eleverna ska kunna hantera och rida hästarna självständigt. Därför får dem ta del av hela
processen, allt från att leda hästarna, tvätta
samt borsta, rida, mocka och mycket mer.
Viktigast av allt är att eleverna lär sig och
respekterar riskerna med hästar, därför sätter man stor vikt vid säker hästhantering, så
både människa och häst kan känna sig trygga.
Ryttarföreningen anordnar tävlingar inom
både dressyr och hästhoppning, ofta en höjdpunkt för de hästintresserade individerna
på stallet. Det är ett sätt att se resultat av ens
egen träning och engagemang, berättar Nina
och Evelin. Det skapar också en mer hållbar
utveckling för framtiden.
Är du intresserad av testa rida eller att få en
stallplats till din häst? Hör gärna av dig till
Nina eller Evelin så hjälper dem dig.
Nina Luusua 073 – 047 74 88
Evelin Eilertsen 073 – 810 48 57
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