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Kesäkuu vai pikemminkin lokakuu, niin kylmää ja sateista on ollut. Muutamaa poikkeuspäivää
lukuunottamatta. Alkaa näyttää erittäin pahalta heinänteon suhteen. Pellot ovat vettyneitä, ja vaikka tulisi
poutaa niin kaadetut heinät sotkeentuvat saveen niitä käsiteltäessä. Myös heinän vanheneminen ja
korsiintuminen poutajaksoa odotellessa vaikuttaa paitsi maittavuuteen niin ravintoarvoihin.
Mielenkiintoinen laji tämä ratsastusharrastus, pääsee kunnolla murehtimaan niin monia erialaisia asioita, kuin
vain sitä, että näyttääköhän nämä verkkarit hyvältä, vai laittaisiko sittenkin siniset.

Kesän kurssit käynnistyneet
Tänä kesänä meillä on monta erilaista
kurssia
Estekurssit ovat olleet jo monta kesää
ohjelmassa, ja niitä pidetäänkin kolme kappaletta.
Lisänä myös ulkopuolisen valmentajan pitämä
kouluratsastuskurssi. Opettajana ruotsalainen
Niccolina Oscaesson. Näin oppilaat saavat
vaihteeksi opetusta tuorein silmin. Ja vieraalla
kielellä tai siis osalle omalla kielellä.

Ratsastetaan muutoinkin kuin vain kursseilla
Joka viikko on löytynyt mukavasti ratsastajia iltaisin
tallille, ja myös uusia tuttavuuksia on eksynyt
tunneille. Joka päivä on kesälläkin ratsastuspäivä.

Kuva: 8-v Emma edustaa harvoja junnuja, hän treenaa ahkerasti
Sennin kanssa

Kuva: Camilla ja Vili
Lisäksi kiitos Annikan idean, pidämme myös
kankikurssin. Siinä ratsastajat pääsevät kokeilemaan
millaista on ratsastaa kangilla. Tavallisilla
ratsastustunneillahan sitä ei pääse harjoittelemaan.
Seuraa tallin Facebook-sivulta kurssi-tiedottamista. (Ja
siis tallin Fb-sivulle pääsee, vaikka ei olisi kirjautunut
facebookkiin. En ole itsekkään muutoin fb-käyttäjä.)

Mutta yksi asia huolettaa. Kun katsoo ketä on käynyt,
niin kaikki ovat senioreita muutamaa poikkeusta
lukuunottamatta, niin kursseilla kuin muutoinkin.
Mihin ovat kaikki juniorimme kadonneet? Luulisi että
hiekkarannat eivät niin kauheasti kutsu tällä hetkellä.

Hetan Ranskan matkapäiväkirja,
viimeinen osa: kotiinpaluu
Pitkin talvea olemme saaneet seurata Hetan
kuulumisia Ranskan matkalta. Vuosi kului
nopeasti ja nyt Heta on taas kotona montaa
kokemusta rikkaampana.
Sateisessa koti-Suomessa ollaan takaisin! Ihan
hirveän nopeasti kului vaihtarivuosi Bretagnessa,
rakastuin Ranskaan, sen kieleen ja ranskalaisiin.
Vaihtarina lähtiessä on ihanaa juuri se, ettei ole
turisti. Tutustuu todellakin maan kulttuuriin kun
elää keskellä sitä!

Kuva: kankikuolain

Oli rankkaa jättää hyvästit, sillä hostperheestä tuli
minulle aivan kuin toinen perhe. Luulen, etten
potenut koti-ikävää kovin usein juuri siksi, että
hostperheeni oli niin mahtava.
Toisaalta, on joitakin asioita joita ei ymmärrä
ennen kuin on asunut muualla kuin Suomessa,
esimerkiksi se että meillä on TILAA. Ei tarvitse
jakaa jotain puolen neliön puistoplänttiä
kymmenen muun pariisilaisen kanssa.
Suomen koulujärjestelmää hehkutetaan aina, ja ei
turhaan. Ja eihän sitä ruislepää oltermannilla
vaan voita mikään.
Ihanaa oli myös se, että pääsin niinkin paljon
ratsastamaan.
Paikallisella tallilla pääsin kokeilemaan kaikkea
sellaista (välillä aika pimeääkin touhua), jota en
Suomessa tee. Hyppäsin maastoesteitä, pelasin
horseballia, tein useamman tunnin pituisia
maastolenkkejä Kuningas Arthurin metsässä,
laukkasin niin lujaa kuin pääsee merenrannalla,
uitin hevosia...

Olimme myös päivän vaelluksella merenrannalla.
Oli aivan mahtava päivä, oli laskuvesi ja meri n.
neljän kilometrin päässä rannasta jättäen koko
lahden tyhjäksi.
Ylitimme sen kiitolaukkaa ja kiertelimme
kaikenlaisia pikkupolkuja metsissä ja rannoilla.
Onneksi lähdin mukaan, koska en päässyt tallin
kauden päätösjuhlaan kun lähtö kotiin oli sitä
ennen.
Videolinkki
meriretkeltä:
http://www.fermeletreglode.fr/video_balade.html
Kaikenkaikkiaan tiedän, että olin onnekas
osuakseni
niin
hyvään
perheeseen
ja
tutustuakseni kaikkin ihmisiin joita kohtasin.
Jos teillä on mahdollisuus lähteä ulkomaille
asumaan, suosittelen ehdottomasti! Tapaa
mahtavia ihmisiä ja näkee koko maailman aivan
uusin silmin. Ikävä on Ranskaan, mutta onneksi
on skype ja snapchat ja posti..!
Ja yksi asia on varmaakin varmempi, joku päivän
menen sinne
takaisin.
Heta

Daphne Ypäjällä kahteen sijoitukseen

Ainakin olen paljon paljon vähemmän arka
ratsastaja! Kouluratsastusta en hirveästi tehnyt
(ehkä max. 5 kertaa), mutta silloin kun tein,
kehityin kyllä. Maistuu hyvältä taas pitkästä aikaa
puurtaa kunnolla koulua rakkaan ponin ja Jukan
kanssa!
Tallin hevoset olivat mukavia, muttei niissä kovin
paljon luonnetta ollut. Rakastuin tosin pieneen
Razel-tammaan, joka muistutti niin kovin Nikkeä!
Ratsastusryhmäkin oli ihana, rakastuivat niin
kovin leipomiini whoopieihin että toivoivat
putoamistani! (eli pudonnut toi seur. kerralla
leivonnaisia). Ja sitten oli vielä Charlene,
hostäitini
kollega,
jonka
kanssa
pääsin
maastoilemaan..

Hyvää kesäää kaikille
www.perriertalli.fi

Daphne osallistui Ypäjän kisaviikolla kahteen
vaativa B tasoiseen luokkaan.
Ensimmäisessä se oli 4. tuloksella 66% ja toisena
päivänä viides tuloksella 64%. Kummassakin
luokassa Jukka töppäili ja unohti radan, totta siis
kahtena päivänä peräkkäin sama moka! No
onneksi voitto ei mennyt,
mutta pari sijaa
ylempänä oltaisiin oltu jokatapauksessa.
Daphne suoritti oman osuutensa moitteetta eikä
tehnyt virheitä, ehkä kiima verotti siltä hieman
lennokkuutta.
Mutta ei voi moittia kauden alkua, viisi starttia ja
viisi sijoitusta.
Kausi
jatkuu
heinäkuun
loppupuolella
Lappeenrannan kansallisilla, johon kärrätään ensin
torstai ja perjantaiksi Tilde sekä Kerttu 4-vuotiaiden
luokkiin. Sitten ajetaan kotiin ja vaihdetaan Daphne
autoon, sitten eikun uudesta kohti Lappeenrantaa.
Tamma menee sunnuntaina elämänsä toisen
vaativa A:n.

