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K esä jatkuu vielä. Ja mikä intiaanikesä onkaan ollut. Mutta silti katseet kääntyvät jo syksyyn ja tulevaan
talveen. Isona kysymysmerkkinä on mistä ja mihin hintaan saamme hevosille talven sapuskat. Viime talven
selvisimme täysin omilla heinillä, mutta nyt niitä tuli vain 40% edellisestä sadosta. Jostain on saatava ostettua,
mutta kaikilla viljelijöillä on sama tilanne, niinpä kaikki on kiinni syksyn 2. sadosta. Täytyy pitää peukkuja, että
taivaalta alettaisiin saada vettä sopivasti.

Kesän ratsastukset
Kuluneena kesä-heinäkuussa on joka viikko
riittänyt mukavasti ratsastajia, hieman aiempia
kesiä ehkä paremmin. Ja tämä huolimatta tästä
todella helteisestä ja voimia koettelevasta säästä.
Erityisen ilahtunut olen siitä, että osa junioireista on
käynyt ahkerasti koko kesän harjoittelemassa.
Varsinkin pienimmät Ninni ja Jessica. Sekä uutena
junnuna Milja.
Koulukurssin kaksi ryhmää ovat menneet myös
joka viikko. Tavoitteena ollut laukanvaihto alkaa olla
joka ratsukolla ainakin auttavasti hallussa. En usko
että monessa ratsastuskoulussa on useampi
ryhmä jotka treenaa laukanvaihtoja. Saati että on
sitten hevosia jotka kykenee siihen. Ylpeänä voin
todeta, että ratsukkomme alkavat olla vaativa Btasolla.

Helle sotkenut vuorokausirytmin
Helteen ja paarmalaumojen takia hevoset on
laitettu ulos laitumelle vasta noin klo 22. Sen
jälkeen karsinat on vielä siivottu ja kuivitettu.
Aamulla hevoset haluavat sisään ötököitä pakoon
jo kello 7:n aikoihin. Päivän ne nuokkuvat sisällä ja
iltaisin sitten hikoilevat ratsastuksessa. Sekin
maneesissa ötököitlä ja aurigon paahteelta
piilossa.
Itsekin pääsemme nukkumaan vasta puoliltaöin, ja
se on sellaista puolinukkumista. Koko ajan toinen
korva kuuntelee, josko joku hevonen on lähtenyt
karkuteille. Myös Arttu tekee joka yö pari hälytystä,
kun se on kuulevinaan jotain. Silloin on aina
noustava ja tarkistettava onko hevoset tulleet
pihaan.

Lusitano oreja
Valmennukseen siirtyy Working Equitationissa
kilpaileva ratsukko.
Kyseessä on nuori 14-vuotias Vicky-poika.
Aiemmin hän kilpaili esteissä ponilla, mutta nyt
saatuaan alleen Lusitano-oriin, 8-vuotias FincaPe,
on hän keskittynyt perinteisiin lajeihin.
Nuori ori vaikutti varsin kuuliaiselta. Sellaisia lyhyt
runkoisia patukoitahan nämä Lusitanot ovat. Niille
on erittäin helppoa koota itseään. Eikä tällä
hevosella ollut huonot askellajitkaan. Se onkin
kotimaassaan jalostukseen hyväksytty. Vicky

Kuva: koulukurssin osanottajia vasemmalta Kata-Thielo, BeaEmmi ja Anna-Roo

Alkava syyskausi
Niin se vain on, että syyskausi lähestyy
maanantaina 13.8. samalla viikolla kuin koulut
aukaisevat ovensa. Toivotamme uudet ratsastajat
tervetulleiksi.
Syyskaudessa on jälleen 19 viikkoa, jonka maksu
jaetaan kahteen osaan.
Teen erillisen tiedotteen syyskaudesta.
kilpailee sillä jo 4. tasolla eli Suomessa toiseksi
korkeimmalla tasolla. Siinä koulukokeeseen

kuuluu jo mm sulkuväistöt ja laukanvaihdot. 5tasolla ratsastetaan yhdellä kädellä koko ajan.

kuskia. Radan ratsastaminen kisoissa ei ole niin
helppoa kuin kotona jossa sen tekee pätkissä.

WE:hen kuuluu osakokeena myös koulratsastusta
normaalissa kouluradassa. Lisäksi siinä on
käsittelykoe, jossa ratsastetaan rata, joka sisältää
erilaisia tehtäviä. Esimerkiksi portin aukaisua,
pieniä esteitä, sillan ylitysta jne.
Kolmas osakoe on sitten nopeustesti, jossa
tehtävät pitää tehdä mahdollisimman nopeasti.

Seuraava startti lienee vasta elokuun puolivälissä,
tällä säällä ei oikein jaksa innostua kovasti
kiertämään kisoissa.

Itselläni ei ole mitään kokemusta WE:stä, mutta
keskitymme Vickyn kanssa perusratsastukseen
sekä treenaamme esteitä. Vicky saa WE oppia
suomessa vierailevilta ulkomaan eläviltä, jotka
ovat sen alan ammattilaisia.
Tässä video, jossa lyhyitä otoksia kaikista
osakokeista. Ihan hauskan näköistä meininkiä!
https://www.youtube.com/watch?v=4kW7-l9Y79c

Niksun ensimmäinen rataharjoitus
5-vuotias tamma kävi kilpailuissa elämänsä
ensimmäistä kertaa. Tavoitteena oli nähdä kuinka
Niksu reagoi kilpailuolosuhteisiin.
Tamma käyttäytyi ensi minuutista asti todella
korrektisti. Ei mitään pyörimistä tai toljottelua.
Meni mihin pyydettiin.
Kyllä sitä jännitti, sen näki ratsastaessa mm siitä
että se hivenen naksutti suullaan ja välillä tärisytti
huuliaan.

Daphnen kauden ensimmäinen startti
Kesäkuun lopulla Daphne kävi vuoden
ensimmäisissä kisoissaan Helsingin
ratsastusstadionilla. Luokkana oli Pirx St
Georges.
Tulos ei ollut kovin hyvä, reilut 58%. Mutta silti
olen tyytyväinen ensimmäiseen yritykseen. Meille
tuli laukkaohjelmassa monta selkeää virhettä eli
molemmat sarjavaihtolinjat sekä myös muutama
yksittäinen vaihtokin yllättäen epäonnistui. Niistä
kaikista tuli ala-arvoiset. Koko raviohjelma meni
kuitenkin 6,5-7 pisteen haarukassa, samoin kuin
muuten laukkaohjelma. Joten ilman noin montaa
ala-arvoista, tulos olisikin ollut jo hyvä.
Varsinkin raviohjelmassa Daphne ei viime vuosien
tapaan juurikaan jarrutellut ja saimme tuomareilta
kehuja juurikin raviosuudesta ja näyttävästä
tahdista.
Ehkä helle verotti tammaa, ja laukkaosuudella se
jäi hieman etupainoiseksi, joka saattoi vaikuttaa
siihen että vaihdot tuottivat nyt niin paljon
hankaluuksia. Ja kyllä pitkä kisataukokin haittasi
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Kuva: Tiina verryttelee Niksua
Varsinainen rata ei ollut vielä mikään kovin suuri
suksee (vähän yli 60%), mutta ei sitä niin kovin
oltu harjoiteltukaan. Tärkeää oli kuitenkin nähdä,
että se radallakin totteli, ei pysähdellyt tai
jarrutellut.
Tästä on hyvä jatkaa sen kanssa.

