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Ihanaa talvea! Olemme saaneet nauttia täällä etelässäkin kertakaikkisen komeasta talvesta. Lunta 
valaisemaan, sopivasti pakkasta ja välistä aurinkoisiakin päiviä. On jopa tullut hiihdeltyä, vaikka meikäläisen 
selkä ei siitä niin pidäkään. Näillä seuduin  hiihto on umpihankihiihtoa, mutta se onkin mukavampaa mennä 
metsissä ja pelloilla, tarkkailla luontoa ja miettiä mikä eläin minkäkin jäljen on jättänyt. 
Myös hevoset ovat selvästi virkeämmällä päällä päivien pidentyessä ja varmana kevään merkkinä kaikilla on jo 
karvanvaihto alkanut ja sen ovat saaneet oppilaatkin huomata. Sähköiset hevosen karvat liimaantuvat 
kasvoihin, jos vain epähuomiossa pyyhkäiseekin kädellään nenänvartaan. 
 
 
Varsoja odotellessa 
Kantavista tammoistamme Veeralla taitaa 
varsomisajankohta osua jo maaliskuun 
alkupuoliskoon. Sen vatsa alkaa olla jo niin suuri. 
Myös maito on laskeutumassa sillä nisiin, jotka 
ovat jo suuret. Pian pitää aloittaa tarkempi 
seuranta, varsomista edeltää vahatipat tai joillakin 
jo maidon tiputtelu joitakin päiviä ennen varsomista, 
mutta joskus jopa pari viikkoakin ennen. 
Bettylläkin vatsan koko on kasvanut lupaavasti, 
mutta sen varsaa odotellaan todennäköisemmin 
maalis-huhtikuun vaihteeseen. 
 
Tämä on joka kerta erittäin jännittävää aikaa. 
Tilauksessa olisi tammavarsoja, mutta saas taas 
nähdä mitä tulee. Meille on jostain syystä tupannut 
tulemaan enempi ori-varsoja. 
 
 

 

 
 
 
 
Valmentautumassa tulevaan kauteen 
Roy Möller on saanut vuodenvaihteessa uuden 
ponin. Kyseessä on saksalainen kilpaponi 
nimeltään Vento, joka on Saksassa ja Ruotsissa 
kilpaillut 100-120 tasolla. 
Vento vaikuttaa selväpäiseltä ponilta ja kokemus 
näkyy sen menossa. Hypätessä poniin tulee 
mukavasti virtaa mutta hallinta säilyy. 
 
Möllereiden hevosia on myös Veeti. Se on 5-
vuotias suomessa syntynyt ruuna. Veetin tausta on 

mielenkiintoinen, sen emä on torinhevonen ja isä 
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englantilainen täysverinen. Veeti on suuri (säkä n 
170) ja jykevä hevonen, mutta täykkäri tuo siihen 
sopivasti tarvittavan keveyden. Sen laukka onkin 
mukavan pyörivää, vaikka maisemaa vaihtuukin 
joka askeleella varsin kiitettävästi. 
Se myös hyppää hyvin ja ennakkoluulottomasti. 
Ratsailla hauskasti vaalean hiekan ruskealla 
Veetillä on valmennuksissa ollut Natalie. 
 

 



Kapasiteettia kulkemiseen 
Tulevina kisakausina panostetaan kansallisiin 
kilpailuihin hevosilla Daphne, Eppu ja Betty, joista 
viimeiseksi mainittu aloittaa kilpailemisen vuonna 
2010 saatuaan tulevan varsansa elämän alkuun. 
 
Se tarkoittaa sitä, että emme voi valita mukavasti 
vain lähikilpailuja vaan on lähdettävä merta 
edemmäs kalaan. Ensi kesänäkin kalenterissa on 
Oulua, Kokkolaa, Lappeenrantaa.. 

 
Niinpä päätimme investoida kunnon autoon ja 
hankimme 3 hevosen hevosauton. Se on Saksassa 
rakennettu erikoisauto. Hytin takana on asunto-osa 
jota hevoskielessä kutsutaan livingiksi. Se on vielä 

kalustamaton, mutta tulee sisältämään makuutilat 
4:lle, wc:n, keittiön ja muuta pientä mukavuutta 
pitkille kisareissuille. 
Kuorma-autossa myös hevosten on huomattavasti 
mukavampi matkustaa kuin kokoajan keikkuvassa 
trailerissa. 
 
Tallin kilpailuja 
Tulevana kesänä järjestämme joitakin harjoitus-
kilpailuja uudella ulkokentällämme. 
Kilpailut ovat sekä este- että koulukilpailuja. 
 
Ensimmäiset on päätetty pidettäväksi toukokuun 
lopussa, ja ne ovat koulukilpailut. Luokkia tulee 
olemaan kolme, ravi-ohjelma, helppo-C ja helppo-
B.  Tallin hevosilla on halukkaiden ja kykenevien 
mahdollista ja toivottavaa osallistua sopivaan 
luokkaan. 
Aloitamme pikapuoliin ratojen harjoittelun ryhmissä.  
Tarkempi kutsu julkaistaan myöhemmin. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mukavasti tuntuu vuosi tässä vaiheessa alkaneen.  Mitä nyt pientä yskänpoikasta on ollut kiertämässä 
hevosissamme. Onneksi se on ollut varsin lievää yskää/nuhaa ja mennyt kaikilta ohi suhteellisen helposti 
antamalla vähän droppia ja 1-2 viikon lepoa. Sen verran haittaa siitä kuitenkin oli, että helmikuun viimeisenä 
viikonloppuna järjestetty Ulf Möllerin –kurssi jäi tällä kertaa Daphnelta väliin, koska sekin oli yskässä pari 
viikkoa ja rankalle kurssille ei parane toipilaana mennä. Onneksi Daphne-tammakin on jo terve ja aloittanut 
treenit kesää varten. 
Nyt vain varsoja odotelemaan ja tietysti kevättä. 
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