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Oikein piti katsoa viime vuoden marraskuun tiedotteesta että mitä silloin oli puuhattu. Sikaflunssa jylläsi ja oli
paljon poissaoloja tunneilta ja ilmat olivat märkiä ja pimeitä. No sitähän marraskuu on; pimeää ja märkää.
Mutta tänä vuonna ei pahempia tautikierteitä ole vielä ollut, onneksi. Pikkuhiljaa alkaa myös joulunajan
lähestyminen näkyä, jos ei muuta niin mainoksissa.

Kuukauden ratsastajaesittely
Tallimme uusimpia ratsastajia on 11-vuotias Elina
Lindroos, joka aloitti meillä aivan vastikään. Hän on
päässyt nopeasti ratsastajan statukseen Ressun
tarkassa mittarissa, joka ei juurikaan kiukuttele
hänen kanssaan.

Millainen ratsastus on mieleesi: Esteratsastus,
olen kerran osallistunut tallikisoihinkin. Ehkä se
jännitys ja vauhti siinä on hauskaa.
Mistä haaveleit: Oma hevonen olisi mukava,
meillä on joskus ollutkin mutta se sairastui.

Sumuisen vuoren oriit
vahvistettuna pienellä ja pippurisella Nikellä
Niinpä tuli vastaan se aika, että oli erotettava aivan
pikkuvarsasta saakka yhdessä kasvaneet Sasu ja
Syrri. Niiden kanssa samassa tarhassa oleva
Pasadena tuli kiimaan, ja Sasu oli liian kiinnostunut
sen takapuolen haistelemisesta.

Kuva: sumuisen vuoren oriit Jasu ja Sasu

Kauanko olet ratsastanut: - Noin neljä vuotta.
Olen ratsastanut Knaperbackassa.
Miksi ratsastat: Halusin lopettaa baletin ja isä
ehdotti tilalle ratsastusta.
Mitä muuta harrastat: Tanssia, se on jotain jazzja nykytanssin tyylistä.

Sää pysytteli sumuisena kokopäivän ja lämpötila
oli karvan verran plussan puolella, kun Sasu
muutti samaan tarhaan Jasun ja Niken kanssa.
Olimme hieman pelänneet tätä hetkeä, onhan Jasu
vuotta vanhempi ja painoltaan liki kaksi kertaa
sirorakenteisen Sasun verran.

Miten Sasu
pärjäisi jos ne
ottaisivat
yhteen
tosissaan?
Toisaalta
luotimme
siihen, että
Jasu on
luonteeltan
kiltti ja rauhallinen. Ja tallissahan ne ovat kaikki
karsinanaapureita.
Niinpä työnsimme hieman ihmettelevän Sasun
muiden tarhaan.
Kaksikko ryntäsi tietysti heti portille katsomaan mitä
tapahtuu.
Ensimmäiset minuutit oli yhtä pyörimistä ja
nuuhkimista. Sitten Sasun hermo petti ja se halusi
poistua, mutta kun lähtee laukkaamaan niin totta
kai saa muut perään. Sitten mentiinkin täyttä
vauhtia ylös
alas puolen
hehtaarin
kokoisessa
tarhassa
olevaa kalliota
ja mäkeä.
Välillä ne
liukastuivat
jyrkällä
pohjalla kylkiliukuun, mutta ponkaisivat pystyyn ja
jatkoivat laukkaamista. Sasu edellä karkuun ja
muut perässä, Nikke viekkaana oikoi.

Kuva: .. ei hypitä!

Lopulta ne kaikki kuitenkin rauhoittuivat ja yhdessä
hien höyrytessä seisoskelivat uutena kaverikolmikkona. Ja ilman mustelmia kummempia
vaurioita.

Kuva: lopulta höyryävä hiki sekoittui sumuiseen ilmaan

Lopulta kun väsy alkoi painamaan niin ne vähitellen
kyllästyivät. Ja painittuaan hetken paikoillaan
Sasun kanssa Jasu siirtyi syömään heinäkasasta.
Mutta Nikke oli vielä hieman kade kaveristaan, ja
yritti paimentaa Sasua kokoajan kauemmaksi
Jasusta näykkimällä ja ajamalla sitä pyrähdyksittäin
karkuun.

Don´t pull, älä vedä!
Ulf Möller vieraili jälleen Suomessa
Käväisimme kuunteluoppilaina kun saksalainen
nuorten hevosten kouluttaja- ja kilparatsastajaguru
Ulf Möller valmensi ratsukoita, tällä kertaa Lahan
kartanolla.
Lahan maneesi on suuri ja lämpöeristetty. Mutta
harmillisesti akustiikka on näköjään sellainen, että
normaaliäänellä tehty valmennus kuului välillä
todella huonosti katsomoon.
Mutta jos joistakuista oppilaistamme tuntuu joskus
siltä, että aina harjoitellaan tunneilla samoja asioita.
Niin voin kertoa, että aivan samoja harjoiteltiin
myös täällä; siirtymiset ravista käyntiin,
pysähdykset ja liikkeelle lähdöt, voltit, avo- ja
sulkuväistöt. Mukana mm. kaikki nuorten hevosten
kilpailut viime kesänä voittanut Heta Leinonen
kimolla Pushkinilla, hevonen jonka Ulfkin olisi
huolinut ostaa.

Kuva: Niken nenille..

Saksalainen korosti monelle, että valmistele kaikki
asiat huolella, ja varsinkin ohjasta vetäminen sai
hänet korottamaan ääntään niin että se kuului
hyvin katsomoonkin.

Olimme paikalla vain neljän ratsukon verran, koska
ulkona alkanut sade pakotti meidät lähtemään
kotiin pelastamaan hevosiamme sisään. Mutta oli
mukavaa nähdä tämäkin lyhyt katsaus ja todeta
taas se vanha totuus, että ratsastuksen
perusasioita ei voi harjoitella liikaa. Samoin saimme
vaihtaa kuulumisia kilpakumppanien kanssa, joita
normaalisti näkee vain kesäisin.

Uuutuus: jousto-ohjat
helpotusta hevosten suupieliin
Muutamat ratsastajat ovat kiinnittäneet huomiota
osalle hevosista ilmestyneestä muutoksesta
varusteissa. Kyse on koemielessä hankituista
jousto-ohjista, jotka antavat vakautta hevoselle. Se
auttaa hevosta rentoutumaan ja luottamaan ohjan
tukeen, vaikka ratsastajan käsi olisikin hieman
jännittynyt.
Satuin näkemään vastaavanlaiset ohjat
englantilaisella kouluratsastaja Carl Hesterillä, joka
käyttää niitä kaikilla nuorilla hevosillaan. Katso
tästä video ohjien käytöstä: http://www.yourhorse.co.uk/Improve-yourriding/Search-Results/Celebrity-training/Carl-Hester-Dressage-Demo---Training-Horses-part-2/

(Linkin takaa löydät videosarjan joka kannattaa
katsoa Hesterin pitämästä klinikasta)
Käytän itse ohjia mm. Daphnella, joka on niiden
kanssa selvästi parempi. Ohjia voi suositella
nuorille tai herkkäsuisille hevosille sekä
kokemattomille ratsastajille eli kaikille
opetushevosille.
Ensimmäiset kokemukset ovat olleet hyvät, ja miltei
kaikki hevoset ovat tuntuneet toimivan niiden
kanssa paremmin ja rennompana.

Kuva: Jousto-ohjat

Loppuvuosi käsillä
Loppuvuoden ratsastuksia on jäljellä enää vain
vähän. Muistutan rästeistä, ne tulisi ratsastaa
loppukauden aikana pois tai olla sovittuna Jukan
kanssa jos niitä on kertynyt lukuisia.
Estekurssi
Joulutauolla pidetään estekurssi välipäivinä 2-3 pv.
Halukkaat voivat ilmoittautua, mukaan otetaan vain
3 ratsastajaa. Ryhmä ja kurssin sisältö
suunnitellaan sen mukaan ketä on kiinnostuneita.
Kurssin hinta 30 eur/pv.
Ensi vuoden kausi alkaa heti 3.1. maanantaina,
tarkemmin kaudesta Joulukuun tiedotteessa. Mutta
jos olet jäämässä pois, niin kerrothan siitä jotta
osaamme suunnitella ryhmät. Myös nyt voi ja
kannattaa esittää päivätoiveita kevätkaudelle.

HUOM!
Olen tilaamassa näitä lisää ulkomailta, joten jos
haluat kokeilla omalla hevosellasi, ota yhteyttä
Jukkaan niin saat samalla tilauksella.
.
Marraskuussa tuli puolivälissä yhdellä rysäyksellä sulan maan päälle talvi. Lunta satoi kerrasta reilu 10 senttiä
ja kun päälle pakasti niin se myös jäi. Lumitalvea on nyt kestänyt toistaviikkoa, saapas nähdä sulaako tämä
pois vai tapahtuisiko sellainen ihme, että pysyvä lumi tuli kerrasta. Muistissa on kuinka liki puolenkin metrin
ensihanget ovat sulaneet parissa päivässä. Mitä veikkaatte?
Ihanan valoisaa on kuitenkin juuri nyt.
.

Hyvää alkavaa talvea!

www.perriertalli.fi

