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Huh huijaa mikä intiaanikesä! Jo kesäkuussa alkanut hellejakso tuntuu vain jatkuvan ja jatkuvan. Nyt kun tätä
kirjoitan niin säätiedoitus lupailee viilentyvää eli vain vähän yli 20 asteen lämpötiloja. Kivaahan se on kun
kesällä on lämmintä, mutta helteestä hurjiksi heittäytyneet paarmat sekä auringon ruskeaksi kärventämät
laitumet eivät nosta hurraahuutoja hevosiltamme.
No saa nähdä, että mennäänkö taas kokonaan lämpömittarin toiseen laitaan kun helle tästä helpottaa. Katsoin
juuri tammi-helmikuiden tiedotteita. Silloin hytistiin pitkään jatkuvien kovien pakkasten takia. Vähänhän se on
ollut tällaista on/off peliä näiden ilmojen kanssa viime aikoina.

Syyskauden aloitus
Koulut täälläpäin alkavat 16.8. eli viikolla 33, jos
meidän jälkipolvea on uskominen. Samalla viikolla
aloitamme myös syyskauden täällä tallilla.
Viikkokalenteri pohja on erillisellä liitteellä, jos päivä
ei sovi niin ota pikaisesti Jukkaan yhteyttä.
Kauteen mahtuu 18 viikkoa, hinta on sama 26 eur
vielä nyt syyskaudella, vaikka alv ja kulut ovatkin
nousseet. Kevätkaudeksi varmasti joudutaan
hieman tekemään sitten laskelmia.
Maksut ja muut vanhalla tyylillä (ohjeet liitteessä).

Estekurssi heinäkuussa

Kaikki ratsastajat ja hevoset selvisivät kurssista
hienosti, vaikkakaan kokonaan ei selvitty alas
muksahtamisiltakaan. Mutta tuskin mäkeäkään
oppii suksilla laskemaan kaatumatta.
Elokuun alussa on toinen estekurssi hieman
kokeneemmille ratsastajille. Valitettavasti se
näyttää kiinnostaneen vain valmennettaviani omilla
hevosillaan, tuntiratsastajiamme ei ole tullut
mukaan. Vaikka valmentajana on myös esteiden
maajoukkuevalmentaja.

Heinät latoon

Heinäkuun helteillä joukko innokkaita Kuva:
ratsastajiamme harjoitteli kolme helteistä päivää
esteratsastuksen saloja ahkerasti.
Ensimmäisenä päivänä oli teoriaa sekä selässä
harjoiteltiin esteistuntaa sekä esteen ylittämistä.
Toisena päivänä haettiin tasapainoa ja istunnan
säilyttämistä esteillä. Harjoitteena oli mm. viisi
estettä sisältänyt jumppasarja, jossa viimeisenä oli
80 cm korkea okseri.

Kuva: Heinätalkoolaiset vasemmalta Heta, Hanna, Juuli ja Julle.
Kuvasta puuttuu Milla

Estekurssilaiset Siiri-Vili, Julle-Thielo, Heta-Simona ja RonjaRessu

Viimeisenä päivänä harjoiteltiin jo linjojen eli
perättäisten esteiden ratsastamista sekä lopuksi
ratsastettiin läpi pieni rata.

Yksi heinäkuun alun peruskuvioita on tallin vintin
täyttäminen kuivaheinäpaaleilla. Homma on
hikinen ja kuivat heinät pistelevät ja raapivat ihoon
naarmuja ja pöly tarttuu hikiseen ihoon.
Mutta kiitettävästi samat tytöt tulevat joka
kesä.auttamaan heinien pinoamisessa. Paalit on
pinottava katon rajaan asti, jotta kaikki mahtuvat
sisään. Eikä se ole aivan sellaisten puuhaa, jotka
eivät ole tottuneet heiluttamaan kynää raskaampaa
työkalua.

Kisoissa Lappeenrannan pätsissä 16.18.7.
Kello 6 perjantaiaamuna hevosautomme nokka
suuntasi Lappeenrantaan kyydissään Daphne sekä
Betty B.
Perillä olimme aamu yhdeksältä ja edessä oli
majoittuminen. Ratsastajainliiton tilapäiskarsinat oli
rakennettu Lappeen raviradan hiekkapihalle. Ne
olivat muuten mukavia, mutta hevonen näki vain
eteenpäin ulos karsinasta kalterin läpi. Päätä ei
saanut ulos kuten vanhemmissa Jaba-talleissa.
Seinät ja katto olivat muovia, joten voitte kuvitella
miten lämmin karsinassa oli auringon porottaessa.
Lisäksi Daphne ja Betty olivat ensin täysin
hepulissa, kun eivät nähneet toisiaan, vaan
pyörivät ja pomppivat pystyyn sekä kuopivat
hiekkaa niin että kauhea pöly vain nousi ylös. Ja
tietenkin ne hikosivat niin että vain vaahtosivat. Ei
totta tosiaankaan lupaava alku kisareissulle.
Onneksi ne 3-4 tunnin remuamisen jälkeen
rauhoittuivat tai ilmeisesti väsyivät.
Odotukset eivät huonon leiriytymisen jälkeen olleet
korkealla kun perjantaina satuloimme ensin
valmiiksi hiestä märän Bettyn kilpailua varten.

Kuva: Daphne kiertää rataa

Se olikin kovin jännittynyt ja vei minua koko ajan
niin verryttelyssä kuin radallakin sekä rikkoi mm.
laukkoja. Mutta pääsimme kuin pääsimmekin
jotenkuten radan loppuun, ja se olikin etukäteen
ajateltu Bettyn tavoitteeksi. Se oli vain
totuttaumisreissulla kilpailuolosuhteisiin.
Daphne meni vuorollaan radalla raviosuuden tosi
hienosti, se tuntui minusta erittäin kevyeltä
ratsastaa. Mutta pannahinen, juuri ennen
verryttelyryhmäämme oli ollut tunnin ukkoskuuro
joka teki pohjan hieman liukkaaksi. Ja niinpä
Daphne laukkaosuudella liukastui sillä kun on aika
pitkät askeleet. Siltä lähti kaarteessa nurmikentällä
hokeista huolimatta takajalat alta ja se istahti
nurmelle. Pysyin tasapainossa ja kun tamma nousi
ylös, otin pari askelta käyntiä ja koska kaikki tuntui
oleva ok, niin nosti siitä suoraan vastalaukan ja
jatkoin ohjelman loppuun. Mutta keskittyminen oli

hieman tiessään ja vastalaukkaan tuli seuraavassa
kaarteessa rikko.
Pisteiksi saimme hieman yli 60%, joka jäi
harmittamaan koska oli fiilis että paljon parempaan
oli saumat. Meitä edellä meni Pushkin, joka myös
kaatui mutta ei radalla vaan juuri ennen
verryttelyssä, ja se meni ja voitti koko luokan (ja
itse asiassa se voitti kaikki kolme luokkaansa
viikonloppuna).
Lauantaina starttasi vain Daphne, koska
ajattelimme että luokka on liian vaikea Bettylle ja
että sille olisi hyvä vain verrytellä rennosti.
Daphne tuntui ja näytti taas oikein hyvältä, tällä
kertaa vain allekirjoittanut unohti radan. Se
kostautui, koska unohduksen takia menetimme
rusetin. Tulos oli 71%. Ilmeisesti helle pehmensi
päätäni liikaa kuuman kypärän alla. Mutta pääasia
oli että Daphne suoritti hyvin ja myös paikan päällä
ollut valmentajamme oli siihen tyytyväinen.
Sunnuntaina päätimme sitten antaa Daphnelle
lepovuoron ja vain Betty starttasi. Kisapaikalla on
kolme rataa, joista luokkamme oli keskimmäisenä.
Se oli Bettylle kova paikka, koska siinä oli eniten
hälinää ympärillä. Se ei aluksi meinannut uskaltaa
radan toiseen päähän lainkaan, onneksi meillä oli
pari minuuttia aikaa tutustua rataan. Koko
suorituksen se tuntui puskevan johonkin suuntaan
ja sain kaikin voimin ratsastaa sitä, jotta saimme
suunnan pidettyä. Jälkeenpäin ajattelin että pieleen
meni. Kummastus olikin sitä suurempi kun
kilpakumppanini tallialueella sanoi, että Betty on
sillä hetkellä toisena tuloksella 78,2%.
Ja toiseksi me lopulta päädyimme!
Nämä nuorten hevosten luokat arvostellaan siten,
että niissä arvioidaan hevosen askellajit sekä
soveltuvuus kouluhevoseksi ja tottelevaisuus.
Onneksi olimme kuitenkin saaneet tamman
jännityksestä huolimatta Bettyn hienot liikkeet esille
ja siten pärjäsimme. Kun oletusarvona oli vain
totutella hälinään ja meluun, niin toinen sija oli
superia, kun paikalla oli liki kaikki parhaat nuoret
hevoset.

Kuva: palkintojen jaossa vasemmalta Pushkin-Heta Leinonen,
Bettyä korvannut Daphne sekä Boston Teaparty-Sari Aimia,
neljäs (kuvan ulkopuolella) oli Laura Acadella-Hanna Valkama.
Palkintoja jakamassa yksi tuomareista eli Marco Björs.

Seuraava startti on elokuun puolivälissä Porvoon
kansallisissa kilpailuissa, joka toimii verryttelyluokkana siitä viikon päästä Ypäjällä
ratsastettavaan Breaders Prize-kilpailuun, johon
Daphne osallistuu. Siellä meidän pitäisi startata
ensimmäistä kertaa vaativa B-tasolla. Ja enää on
vain viisi viikkoa aikaa hioa mm. laukanvaihdot
kohdalleen…

totutella kisatouhuihin ilman tulostavotteita.
Porvoon kenttä ei ole paras mahdollinen nuorille
hevosille, koska pohja on hieman liian pehmeä ja
verryttelyalue todella ahdas.
.

Porvoossa on samana viikonloppuna (14.-15.8)
myös aluekilpailut, joissa olisi tarkoitus startata
myös Bettyllä ja Epulla. Niilllä tavoite on taas vain
.
Kesää on vielä kosolti jäljellä, vaikka koulujen alku läheneekin vauhdilla. Kesä tuntuu toistaiseksi kuluneen
siihen, että kun on pakolliset työt saanut tehtyä, niin muuna aikana on vain läähättänyt varjossa saamatta
mitään kunnollista aikaan. Huono omatuntohan siitä tulee. Tekemättömät ja tehtäväksi suunnitellut työt
taitavatkin olla ne pahimmat stressin aiheet. No, ehkä tässä vielä jokin saadaan viivattua listalta, ennen kuin
lunta maahan saadaan.
Mutta toivottavasti koululaisemme, joidenka pitäisi saada luvan kanssa levätä kesällä ovat saaneet patterinsa
ladattua. Pian nähdään.
.

Hyvää syksyä!

www.perriertalli.fi

