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EElokuu sujahti nopeasti käsistä. Siinä saimme sentään nauttia ihanasta lämmöstä päivisin ja mukavan viileistä 
öistä. Eli kesä tuli hieman jälkijunassa, onni niillä keillä oli kesäloma elokuussa.  

 

Syyskausi 2015 käyntiin
Ratsastukset ovat lähteneet hyvin liikkeelle ja 
ratsastajat tuntuvat olevan mukavan innoissaan.

Porukan keski-ikää saatiin tälläkaudella mukavasti 
alaspäin, kun meillä aloitti useampi 10-vuoden 
korvilla olevaa tyttöä.
 Olen surrut junioireiden puutetta tallin omien 
junnujen kasvettua täysi-ikäisiksi ja niille kävi 
samanlailla kuin omillekin penskoille eli tuppaavat 
karkaamaan maailmalle. Näistä uusista tytöistä 
saamme varmasti koulittua taas hyviä uusia 
junnuja.
Myös uusia senioriratsastajia on tunneilla 
mukavasti.

Kuva: Nea ja Vili sekä Ella ja Ressu

Kouluratsastuksen rataharjoitus 
syyskuussa

Keväällä jäi perinteiset kevätkisat väliin 
tuomaripulan takia. Silloin vähän lupailin että 
yritetään uudestaan syksyllä.

Varsinaisia kisoja emme nyt kuitenkaan järjestä, 
mutta järjestämme tasotestiksi kilpailunomaisen  
rataharjoituksen, jonka tulee tuomaroimaan 
koulutuomari Siru Vänskä.

Harjoitus pidetään jo aika vaativalla helppo-A 
tasolla, joten se on tarkoitettu kokeneemmille 
ratsastajillemme. Koska testi tulee nyt heti 
syyskuussa, niin se edellyttää myös että on 
harjoitellut kesälläkin, jotta siitä selviäisi kunnialla 
läpi.
Ratsastettavan ohjelman voit käydä katsomassa 
tästä linkistä: 
http://www.ratsastus.fi/instancedata/prime_product
_julkaisu/ratsastajainliitto/embeds/ratsastajainliittow
wwstructure/13864_kenttakilpailuohjelma_no6_200
9.pdf  

Kuva: Lissu ja Stella olivat seuraamassa tuntia. 
Toivoisin näkeväni useammilta vastaavaa, myös 
katsomalla oppii.

http://www.ratsastus.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/ratsastajainliitto/embeds/ratsastajainliittowwwstructure/13864_kenttakilpailuohjelma_no6_2009.pdf
http://www.ratsastus.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/ratsastajainliitto/embeds/ratsastajainliittowwwstructure/13864_kenttakilpailuohjelma_no6_2009.pdf
http://www.ratsastus.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/ratsastajainliitto/embeds/ratsastajainliittowwwstructure/13864_kenttakilpailuohjelma_no6_2009.pdf


Kilpailukausi päätökseen
          

Tämän kesän kisat  eivät  menneet ihan niin  kuin
olin etukäteen suunnitellut. Mutta se on asia, johon
hevosten  kanssa  touhutessa  saa  tottua.  Voit
vapaasti suunnitella ja haaveilla mitä vaan, mutta
on otettava vastaan se mitä toteutuu ja harvoin se
ihan kohtaa etukäteen suunnitellun.
Harjun 4-tason kansallisissa kävimme elokuussa
ratsastamassa vaativa-A luokan. Virheitä tuli vähän
sinne  ja  tänne  rataa.  Mutta  ei  mitään
kardinaalimunausta.  Daphne  oli  ihan  mukavan
tuntuinen  radalla.  Tulos  reilu  62%  ja  olimme
viidensiä. Kovin kaukana emme olleet mitalisijoista.
Pronssi  olisi  irronnut 63%:lla.  Ratsukot  ovat  aika
tasaisia,  joten  pienetkin  virheet  vaikuttavat
sijoituksiin.

Harjusta  viikon  päästä  piti  olla  viimeinen  kisa
Ypäjällä, jossa tarkoitus oli vihdoin mennä PSG eli
Prix  St  Georges-ohjelma.  Mutta  mutta...  Kengitin
alkuviikolla Ressu-ponia ja jotenkin siinä matalaa
ponia  laittaessa  oma  selkäni  kärsi.  Se  kipeytyi
viikon aikana entistä pahemmin, kun hommissani
ei oikein voi sitä säästelläkään. Kun perjantai-aamu
koitti  ja  piti  startata  edellisenä  iltana  valmiiksi
pakattu hevosauto, meikäläinen pystyi etenemään
lähinnä konttaamalla. Ei ollut mitään mieltä lähteä
ja viikonloppu sujuikin makoilemalla ja napsimalla
särkylääkkeitä.
Daphne saa  nyt  myös  pari  viikkoa  kesälomaa
laitumella  ja  sitten  sen  kanssa  aloitetaan  treenit
ensi kesää varten. Nyt meillä on koko talvi aikaa
parantaa  vaihtosarjoja  sekä  vahvistaa  piruetteja.
Jotta sitten voimme kisata palkinnoista ensi kesänä
todenteolla. Ja mennä PSG:tä ja kukaties Interiä.
Daphne  menee  jo  vaihtosarjaa  jokatoisellakin
harjoituksissa aika hyvin.

Teimme tällä kaudella 8 starttia. Niistä 2 jouduimme
keskeyttämään,  3  kertaa  sijoutuimme  ja  kaikki
tulokset  olivat  yli  60%  keskiarvon,  palkintorahaa
saimme  150  euroa  ja  yhden  XS-kokoa  olevan
hupparin...
SRL:n tilastomme:
https://kipa.ratsastus.fi/modules/system/stdreq.asp
x?
P=88&VID=default&SID=340949928544863&S=1
&C=24710 

Tilde on puolestaan keskittynyt harjoittelmaan koko
kesän ja  on edistynyt  mukavasti.  Ongelmana on
ollut  sillä  tasapaino  ja  suoruus.   Ei  ole  ollut
arvostelulajissa  mieltä  näyttää  sitä  tuomareille
keskentekoisena  ja  luoda  väärää  mielikuvaa.
Tammalla  on  kapasiteettia  kisata  kirkaimmista
sijoista kun saadaan asiat kuntoon. Se toivottavasti
voi  kilpailla  taas  ensi  kesänä  6-vuotiaiden
sarjoissa,  jotka  käydään  helppo-A  ja  vaativa-B
tasolla.

Pihaponimme  Senni  kaivatui  esiin
karvoistaan
.
Elokuun helteet saivat jakkihärkää muistuttaneen 
Sennin läähättämään kuumuudesta. 
Avuksi tuli Juuli, joka saksi ylimääräiset karvat 
pois ja pesi koko ponin shamppoolla.
Kävi ilmi että Sennihän on todella timmissä 
kunnossa. Sepä onkin aikanaan palkittu I-
palkinnolla isoissa näyttelyissä ja on I-tason 
kantakirjatamma.
Vanhan tamman vaivana on Cushningin-tauti joka 
aiheuttaa tuota karvan kasvua.
.

Kuva: Senni nauttii kesähuollostaan

Mukavaa alkusyksyä kaikille

www.perriertalli.fi 

https://kipa.ratsastus.fi/modules/system/stdreq.aspx?P=88&VID=default&SID=340949928544863&S=1&C=24710
https://kipa.ratsastus.fi/modules/system/stdreq.aspx?P=88&VID=default&SID=340949928544863&S=1&C=24710
https://kipa.ratsastus.fi/modules/system/stdreq.aspx?P=88&VID=default&SID=340949928544863&S=1&C=24710
http://www.perriertalli.fi/

	

