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Joulukuu on sujunut sään suhteen samoissa merkeissä kuin syksy tähänkin saakka. Pimeää ja sateista.
Säästä viis, maneesin seinien sisällä on mukavaa vaikka ulkona myrskyt ryskyttävät välistä kovastikin.
Joulu sattuu viikonlopuksi, joten joulunvietto ei juuri ”sotke” normaalielämän rytmiä. Estekurssi starttaakin heti
ensimmäisenä välipäivänä, joten kinkut ja suklaat lähtevät kyllä sulamaan.

Kuukauden ratsastajaesittely

Ponitunti

Vuoden viimeisen kuun ratsastajana esitellään
Janina Lehtonen. Hän on 16-vuotias ja aloitti meillä
tänä syksynä. Janina ei ole kovin kokenut
ratsastajana, mutta sisukkaasti hän ottaa muita
kiinni.

Kauden viimeisellä viikolla tunnit ovat olleet täynnä
kun rästitunteja on ratsastettu pois. Ja tunneilla on
ollut normaalia enemmän ratsukoita.
Kävikin niin että ensimmäistä kertaa meillä oli
kaikki neljä ponia samalla tunnilla. Vain Milli oli
tallissa.
Harvinainen tapahtuma, sillä Nikke osallistuu
ainakin toistaiseksi vain Hetan kanssa tunneille.
Nikke muuten menee kohisten eteenpäin taidoissa
ja harjoittelee tällä hetkellä mm väistöjä.
Thielokin tekee tunteja harvakseltaan yleensä
sijaistamalla sairastuneita hevosia tai nyt kun oma
ratsastajansa sairasti.
Mutta mukava oli pitää vaihteeksi puhdas ponitunti
taitaville ratsastajillemme.

Koska olet aloittanut ratsastamisen?
Reilu vuosi sitten Hagnäsissa.
Miksi aloitit ratsastamisen?
Se vain alkoi kiinnostaa ja hevoset ovat niin kivoja.
Ja en harrasta muuta tällä hetkellä.
Mikä ratsastamisessa eniten viehättää?
Esteratsatus kiinnostaisi ehkä eniten, siinä vauhti
tuo jännitystä.
Mitä ajattelet harratuksestasi pidemmälle?
Voisi olla kiva kilpailla kunhan ensin opin
enemmän.

Komea ponirivistö: etualalla Nikke ja Heta, sitten Thielo ja Ronja,
Ressu ja Elina sekä takanaVili ja Heli.

Kauboiratsu Simona
Viikko ennen Joulua meillä kävi ratsastamassa
nuorempana paljonkin ratsastanut nainen, jolla oli
poikkeuksellisesti oma satula mukanaan. Hän oli
aikanaan loukannut itsensä vakavasti
lasketteluonnettomuudessa.
Onnettomuuden jälkeen hän ei ole hevosen
selässä käynyt, mutta jatkanut laskettelua
istumakelkalla edustaen jopa Suomea lajissa. Sekä
on ehtinyt vuosien varrella kokeilla monia muita
harrastuksia .
Ja nyt oli siis tullut aika palata hevosen selkään.
Länkkärisatulassa ajateltiin olevan paremmat tuet
ratsastajalle, ja kunnon nuppi mistä pitää
tarvittaessa kiinni. Simona antoi luotettavat ja
tasaiset kyydit hänelle. Ja myös liikkui reippaasti
vain istunnalla eteenpäin, kun harjoittelimme
askeleen pidentämistä ja lyhentämistä.

Kuva: Simona seisoo ja odottaa itsekseen kuten kunnon
lännenratsun kuuluu, kun isäntä on saluunassa

Ja totta kai Jukankin oli kokeiltava tuota
elokuvasatulaa, kun ei ole tullut koskaan ennen
istuttua moisessa penkissä. Mutta ei ainakaan heti
tullut western-kipinää eikä John Waynemäinen olo.
Ehkä se johtui siitä, että lasso ja stetson puuttuivat.

Yllä olevan joulukortin piirteli Erika . Jouluisen kuvan myötä haluan toivottaa kaikille oikein rauhaisaa Joulua ja
onnellista Uutta Vuotta. Tunnit jatkuvat normaalisti maanantaina 9.1. samoilla ryhmillä, nähdään taas silloin.
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