
Kyra Kyrklund    
 
Kouluratsastaja Kyra Kyrklund syntyi Helsingissä vuonna 1951. Kun Kyra vuonna  
1972 kirjoitti ylioppilaaksi, hänestä piti tulla eläinlääkäri, mutta myöhemmin 
hän kuitenkin unohti suunnitelmansa ja keskittyi ratsastukseen. Kyra on 
kilpaillut monissa arvostetuissa kilpailuissa, mm. SM-, EM-, MM-kilpailuissa  
ja olympialaisissa. Kyran laji on tänä päivänä kouluratsastus, mutta hän aloitti 
uransa esteillä. Kyra on varmasti maailman parhaita ja arvostetuimpia 
kouluratsastajia Kyraa ovat valmentaneet mm. Maire Anderson-Blondyx, joka on 
kouluttanut muitakin tämän päivän suomalaisia hevosihmisiä sekä Magnus 
Lillkvist, Walter Christensen ja Herbert Rehbein. Monien tässä maisemattomien 
kansain välisten kilpailujen lisäksi Kyra on voittanut kouluratsastuksen Suomen 
mestaruuden kymmenen kertaa: vuosina 1972, 1976, 1977, 1978, 1979, 1983, 1986, 
1987, 1988 ja 1989. 
    Ensimmäiset kilpailunsa Kyra ratsasti Lahdessa vuonna 1967. Kilpailu oli 
Pohjola-Malja, joka nykyisin tunnetaan nimellä Pohjoismaiset 
mestaruuskilpailut. Hän ratsasti helppo B-luokassa joka järjestettiin 
varsinaisten mestaruuskilpailujen ohella ja voitti luokan sekä toisenkin 
luokan. Kyra valittiin myös Suomen estejoukkueeseen, ja Suomi voitti 
esteratsastuksen Pohjola-Maljan Kyran sijoittuessa henkilökohtaisesti 
toiseksi. 
    Ensimmäisen oman hevosensa Kyra sai vuonna 1969, osallistui sillä 
junioreitten SM-kilpailuihin ja voitti kouluratsastuksen ja sijoittui esteillä 
neljänneksi. Vuonna 1972 Kyra osallistui hevosensa Kasperin kanssa senioreitten 
SM-kilpailuun, he voittivat kouluratsastuksen. 
    Vuonna 1976 Kyra vuokrasi Keskustallin ratsastuskoulusta Helsingistä 
talliosaston, jonne hän perusti Helsingin Kilpatallin. 
    Ensimmäisiin olympialaisiinsa Kyra osallistui Piccolon kanssa v.1980 
Moskovassa ja sijoittui viidenneksi. Seuraaviin olympialaisiinsa Kyra 
osallistui Maarit Raiskion omistamalla Nörillä, jonka kanssa hänen 
kouluratsastus uransa pääsi alkuun, vaikkakin sijoitus oli vain19..  
    Vuonna 1981 Kyra sai käyttöönsä Matador-orin jonka kanssa hän sijoittui 
v.1987 7. EM-kilpailuissa. Vuonna 1988 Kyra osallistui Matadorilla kolmansiin 
olympialaisiinsa, jotka sinä vuonna järjestettiin Soulissa. Kyra sijoittui 
henkilökohtaisesti 5. sijalle, sekä ensimmäistä kertaa olympialaisissa 
kilpaileva Suomen kouluratsastusjoukkue 6. sijalle. Ratsukko kilpaili v.1990 
”World Equestrian Games”-kilpailussa, jossa he sijoittuivat toisiksi. Kyra ja 
Matador voittivat maailmancupin finaalin Pariisissa seuraavana vuonna. 
    Kyra osti mustan Edinburgin, kun Matador myytiin Japaniin vuoden 1991 
syksyllä. Edinburgin kanssa Kyra kilpaili neljänsissä olympialaisissaan 
Barcelonassa vuonna 1992 sijoittuen viidenneksi. Ratsukko oli neljäs 
EM-kisoissa v.1993 ja MM-kisoissa v.1994. 
    Miehensä Richard Whiten kanssa v.1991 Kyra muutti Flyingeen, Skooneen, missä 



Kyra ryhtyi kouluratsastuksen päävalmentajaksi. Valmennettavanaan Edinburgin 
lisäksi Kyralla oli Midt-West, Ibi-Light, Flyinge Amiral ja nuori Master. 
   Kyra ja Amiral sijoittuivat 10. sijalle EM-kisoissa vuonna 1995, kun Amiral 
kilpaili ensimmäistä vuottaan Grand Prix  -tasolla. Vuonna 1996 viikkoa ennen 
Atlantan olympialaisia Amiral loukkasi silmänsä, mutta se saatiin kuntoon ja 
ratsukko saattoi osallistua kisoihin. He sijoittuivat kuitenkin vasta 28. 
sijalle. Vuonna 1997 ratsukko voitti Hampurin derbyn Grand Prix Kür  -luokan, 
sijoittuivat maailmancupissa viidenneksi ja EM-kisoissa yhdeksänneksi. Vaikka 
Amiral myytiin vuonna 1998, Kyra sai luvan kilpailla Amiralilla MM-kisoihin 
Roomassa, missä he sijoittuivat yhdeksänneksi. 
    Myös Kyran ruotsalaisori Master menestyi hienosti vammautumiseensa asti 
vuoteen 1998. Se on kuitenkin jatkanut menestystään siitosorina ja sen yhdestä 
ensimmäisistä jälkeläisistä, TipTopista tuli Kyran seuraava kilpahevonen. 
    TipTop ja Kyra voittivat Ruotsin valtakunnallisen laatuarvostelun neljä-·, viisi- ja 
kuusivuotiaiden mestaruudet, joka johti siihen, että TipTopista tuli 
ensimmäinen hevonen, joka vuonna 2000 sai Unghästmiljonen-palkinnon, joka on 
suuresti arvostettu Ruotsin ulkopuolellakin. 
    Vuonna 1998 Kyra muutti miehensä kanssa Englannin Surreyhyn. 
Kyra ratsastaa yhä koulukisoissa ja valmentaa kouluratsastajia. 
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