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Taas on saatu käyntiin uusi ratsastuskausi. Kuluneesta kesästä jää mieleen kuuma aurinko kun edellisestä
kesästä jatkuvat sateet. Keskimäärin siis hyvin. Jos tämä lehti näyttää erilaiselta, se johtuu siitä että vanha
tietokoneeni sanoi itsensä irti, ja varmuuskopion pohjasta löysin vuodelta 2011. Tulipa kerralla siivottua kaikki
vanhat tiedostot pois joita ei raskinut itse hävittää.

Alkaneella kaudella

Perustunnit pyörivät jo parin viikon kokemuksella
sujuvasti ja kaikki ovat löytäneet oman paikkansa.
Kokeneimpien sennujen kanssa jatketaan vielä
kesän teeman eli laukanvaihdon parissa, tosin ei
enää joka kerralla, jotta hevoset eivät koe sitä
tylsäksi. Mutta vähitellen haetaan varmuutta
vaihtoihin, jotta ehkä keväällä ratsastetaan
päätöskilpailuissa vaativa B-luokka.
Tunteihin haetaan vaihtelevuutta tekemällä ajoittain
WE (working equitation) tehtävillä, sekä tietysti
myös hyppimällä esteitä. Maastoratsastusta on
toivottu, mutta sen estää tehokkaasti metsässä
väijyvät hirvikärpäset, joita on tosi paljon tänä
syksynä.
Ulkopuolinen valmentaja
Jatkamme myös ulkopuolisten valmentajien käyttöä.
Ensisijaisesti valmennukset on tarkoitettu niihin jo
aiemmin sitoutuneille ratsastajille. Mutta uudet
voivat myös ilmaista kiinnostuksensa, jos tulee
vapaita paikkoja niin pääsee mukaan.

Tutuista valmentajista Tiina Polso ja Siiri Kyrö ovat
niin kiireisiä tällä hetkellä joten pyysin
valmentajaksi Susanne Hyypiän (kuvassa).

Susannalla on useita kilpahevosia, joista nimekkäin
on GP-hevonen Avemmo. Se on tällä hetkellä
Saksassa ja Susanna keskittyy nuorempiin
hevosiinsa kotimaassa.
Lyhyt video Avemmostavuodelta 2017:
https://www.youtube.com/watch?v=eUnjARRpL9A

Kannattaa kaikkien tulla seuraamaan valmennusta.
Se pidetään lauantaina 6.10. klo 10 alkaen.
.

Mitä on working equitation
Tänä kesänä valmennukseen
tuli pari ratsukkoa, jotka
harrastavat WE:tä. He ovat
panostaneet siihen kunnolla.
Niinpä olen itsekin hieman
tutustunut siihen lähinnä netin
avustuksella. Mutta harjoitellut myös Daphnen
kanssa WE-tehtäviä. Ne ovat hauskaa vaihtelua
niin ratsastajalle kuin hevosellekin.
Working Equitation eli työratsastus juontaa
eteläisestä euroopasta. Sen vahvoja maita ovat
Portugali, Italia, Espanja, Ranska ja Saksa. Sen
yhtenä tavoitteena on vaalia perinteitä tehdä
ratsain töitä pellolla, karjan parissa ja maatiloilla.
Lajissa järjestetään sekä em- että mm-mestaruus
kilpailuja.
Kilpailuissa on kolme osakoetta. Ensimmäinen on
käsittelykoe eli koulukoe normaalilla kouluradalla.
Toinen on tehtävärata, jossa on portteja,
käännöksiä ja kulmia, siltoja sekä nopeita siirtymiä
askellajien välillä. Tässä arvostellaan myös tyyliä,
eli että hevonen lähestyy rauhassa ja luottavaisena
tehtäviä ja ratsukko suorittaa radan kauniin
tyylikkäästi.
Kolmas osakoe on sitten tehtävärata suoritettuna
mahdollisimman nopeasti ja virheittä.
Tässä video, jossa näkyy vähän kaikkia osakokeita:
https://www.youtube.com/watch?v=4kW7-l9Y79c

Euroopassa järjestettävissä kilpailuissa on sitten
vielä neljäntenä joukkueosuus, jossa erotetaan
lehmä laumastaan ja siirretään se toiseen tarhaan.
Kilpailuissa on 5 eri tasoa, joten se sopii
kaikentasoisille ratsastajille ja hevosille. 5 taso on
kansainvälisissä kilpailuissa ja siinä ratsastetaan
mm koko ajan yhdellä kädellä.
Lisätietoja www.wefi.fi

Daphnen kisakausi päätökseen

Tämä kesä jäi kilpailujen osalta todella tyngäksi.
Kuun vaihteessa Daphne kävi Lohjalla EteläSuomen aluemestaruuskilpailuissa. Kisa käytiin
vaativa B- tasolla. Tulos oli 63,8% eli tyydyttävä.
Tuomareilla tuntui olevan aika tiukka linja, mutta se
piti läpi koko luokan. Joten se on sinällään ok.
Lisäksi he uskalsivat antaa myös muitakin
numeroita kuin 6:ta. Tuloksella heltisi meille kolmas
sija.
Emme vain jaksaneet jäädä odottelemaan
palkintojen jakoa, joten sääntöjen mukaan jäimme
ilman luokkapalkintoja eli ruusuketta ja
pronssimitalia. Poissaoloon olisi pitänyt pyytää lupa
tuomarilta. Tiesin sen, mutta arvelin että
tuloksemme ei riitä palkintopallille ja muut rusetit ei
niin kiinnosta, joten kerroin vain kansliaan että
häivymme. No noita mitaleita on joitakin kertynyt
aiemminkin, enkä niistäkään tiedä missä tallessa
ne ovat. Joten ei tämäkään niin harmita.

Kuva: Daphne Lohjan radalla avoväistössä

Kesän kilpailut on jäänyt aikavähiin. Daphnella on
ollut vain kaksi starttia Prix St Georges-luokissa,
molemmissa tulos karvan alle 60%.
Daphne on kilpaillut neljä vuotiaasta ensin kaikki
ikäluokka-kilpailut ja sen jälkeen joka vuosi
säännöllisesti. Se oli pitkään ainoa kouluhevoseni
ja myös ensimmäinen sellainen minulla. Joten
yhdessä olemme opetelleet asioita. Väistämättä
olemme tehneet matkalla virheitä, harjoitelleet
väärin tai liian kovaa tai liian vähän. Paljon on tehty

Perrier-talli

Jukka

myös oikeinkin, sillä olemme päässet aika pitkälle
ja saaneet kohtuullisia tuloksiakin. Mutta nyt
viimeisinä vuosina tamman motivaatio kisaradoilla
esiintymiseen on vähentynyt, joten on reilua ottaa
senkin mielipide huomioon ja miettiä mitä jatkossa.

Hevosen kengitys

Yksi tallimme suurin menoerä on kengitys. Yksi
kengitys maksaa reilut 100 € jos laitetaan uusia
kenkiä. Kenkä kestää n. 2 kengityskertaa. Kengän
lisäksi talvella tarvitaan hokkeja kenkiin, jotta
hevonen ei liukastele. Paljon ulkona talvisin
ratsastavat laittavat myös tilsakumeja kengän ja
kavion väliin, joidenka pitäisi estää lumen
paakkuuntuminen kavion pohjaan eli tilsan synty.
Hevonen pitää kengittää 6-8 viikon välein. Kavion
kasvuun vaikuttaa paitsi perintötekijät,niin ravinto ja
ulkoiset seikat. Esimerkiksi tänä kesänä kun oli
lämmintä niin kaviot kasvoivat tavallista enemmän.
Toisaalta kuiva sää aiheutti sen, että kaviot olivat
kuivia ja kovia, ja näin ollen halkeilivat helposti.
Kengityksessä kavio vuollaan taas sopivan
kokoiseksi. Joka on helposti sanottu, mutta vaatii
rautaista ammattitaitoa. Kavion muoto ja
kulmaukset vaikuttavat hevosen jalka-asentoon ja
liikkeisiin. Väärin vuoltu kavio sairastuttaa hevosen
nopeasti ja voi johtaa peruuttamattomiin ongelmiin.
Hevonen totutetaan jo pikkuvarsasta kengitykseen,
sillä myös niiden kavioita tulee vuolla. Varsan
vuoluilla voidaan jopa korjata jotain virheellisiä
jalka-asentoja ja luonnollisesti estää niitä
syntymästä.Kenkiä hevoselle ruvetaan laittamaan
sitten, kun niiden valmennus on sillä tasolla että
kaviota alkavat kulumaan liikaa. Ratsuilla siis 3-4
vuotiaina.

