PERRIER-TALLIN

NEWSLETTER
marraskuu 2011

Näin pimeimpään loppusyksyn aikaan valmistautuminen kilpahevosten kanssa ensi kesään on täysillä
menossa. Harjoitellaan ja kerrataan vanhaa ja yritetään tehdä se entistä paremmin sekä tietty opetellaan
vähän jotain uuttakin. Sama koskee tuntiratsastajia; kun tietty taso on saavutettu niin uutta voi oppia entistä
harvemmin, mutta vanhoja pohjia pitää jaksaa kerrata sekä hinkata aina vain paremmaksi.

Ratsastukset jouluna +kevätkausi 2012

Rankka päivä

Pian ollaankin sitten jo joulukuusta koristelemassa.
Syksyn ratsastuskausihan loppuu jo perjantaina
16.12.
Maanantaina 19. ja tiistaina 20.12. voi vielä
ratsastaa rästitunteja pois. Ne päivät on varattu
rästilaisille, joilla niitä on jäänyt sisään kaudelta
jostain syystä. Mutta huolehtikaa rästeistänne!

Valmentajamme Ninni Pölönen käväisi tallillamme
ja katsasti kaikki ensi kauden tulevat
kisaratsumme.
Eräänä perjantaina oli sovittu Ninnin kanssa, että
hän valmentaisi poikkeuksellisesti omalla
tallillamme useamman hevosen pötköön.
Normaalistihan raahaamme viikottain 1-2 hevosta
hänen tukikohtaansa Boen kartanolle.

Joulun välipäivinä pidetään estekurssi. Jos
halukkaita riittää niin voidaan pitää toinenkin
estekurssi viikolla 1. Halukkaat ilmoittautukaa
Jukalle. Ryhmään pitää katsoa suurin piirtein
samantasoisia ratsastajia.
Myös yksityistunteja voi kysellä Joululomalle, jos
haluaa muutakin tekemistä kuin pipareiden
syömistä.

Kevätkausi 2012.
Starttaamme kauteen koulujen alkaessa
maanantaina 9.1. Kauteen tulee 21 viikkoa.
Tarkoitus on pitää ryhmät samoina, jos ei tule
muutoksia ratsastajiin.
Toivottavasti sellaiset ratsastajat, jotka eivät aio
jatkaa enää kevätkauteen, ilmoittavat
mahdollisimman pian.
Joulukuussa tulee vielä tarkempi tiedote
kevätkauden ratsastuksista.

Ensimmäisenä urakoimaan pääsi Tiina Emmillä.
Ninni totesi Emmin selvästi vahvistuneen ja
kehittyneen viime näkemästä ja se on hyvällä
suunnalla. Emmihän on ensi vuonna viisivuotias, ja
aloittaa tosikilpailut nuorten hevosten sarjoissa.
Sitten oli Daphnen ja Jukan vuoro. Heidän
kanssaan keskityttiin taas laukanvaihtoharjoituksiin,
jotka hitaasti mutta kuitenkin koko ajan ovat
parantuneet.
Sitten tuli vuoroon Nemea, jota Ninni ei ollutkaan
nähnyt aikaisemmin. Siitä hän totesi heti, että nyt
on Jukan kokoinen hevonen, suuri ja
pitkäjalkainen. Nemea on luontaisesti erittäin
ylämäkeen ja ryhdikäs. Sitä pitääkin ratsastaa
eteen alas, jotta saadaan selkä hyvin mukaan. Sillä
on hyvä mekaniikka, mutta liike suuntautuu tällä
hetkellä liiaksi ylös. Enemmän työntöä takaalta
eteenpäin tarvitaan. Ninni halusi raviin ja laukkaan
hivenen enemmän vauhtia kuin olimme tottuneet,
mutta pian hevonen alkoikin työskennellä
paremmin eteenpäin.
Nemean jälkeen olikin vuorossa niinikään Ninnille
uusi tuttavuus kolmivuotias ruunamme Jasu. Siitä
hän totesi sen olevan erittäin hyvä luonteinen ja
yhteistyöhaluinen sekä sillä oli hyvä tahti ja
erinomainen tasapaino ikäisekseen ravissa ja
laukassa. Eikä kolmivuotiaalta oikeastaan muuta
vielä tarvitakaan. Jasun harjoitukset hän kehoitti
pitämään tehokkaina mutta lyhyinä, jotta nuori
ruuna ei puudu jo tässä vaiheessa.
Viimeisenä hikoilemaan pääsi Julle Thielo-poninsa
kanssa. Julle oli haettu kiiresti koulusta suoraan
poninsa selkään. Ratsukko pärjäsi hyvin, vaikka

sessio taisi olla totuttua rankempi. Thieloa Ninni piti
erinomaisena oppiponina, osaa hyvin mutta ei ole
mikään automaatti. Eli sitä pitää ratsastaa oikein,
jotta sen saa toimimaan halutusti. Näin nuori
ratsastaja oppii tekemään oikealla tavalla töitä.

Poniori Puccini Arden
Roy Nygårdilla on useampi hyvä hevonen käytössään.
Yksi niistä on kuusivuotias poniori Puccini Arden eli
kotona Pelle vain.

Roy kilpailee Vento-ponillaan sekä suurella Veetihevosella, joilla rusetteja onkin tullut mukavasti
100-110 cm tasolla.
Mutta tällä kertaa hän oli valmennuksessa
ruotsalaisella ponioriillaan. Se on 2010 hyväksytty
jalostukseen Suomessa. Poni oli saanut ruotsin
testeissä hypyistään täydet 10 pistettä.

Pellellä on hienot liikkeet ja siitä olisi myös
kouluradoille. Mutta kouluratsastus ei Royta taida
niin kovasti innostaa joten hänen onnekseen poni
hyppää hienosti, korkealle ja pyöreästi vaikka onkin
vielä kokematon.
Toivottavasti Roy saa tämänkin hevosensa radoille
ensi kautena ja laadukkaalle oriille toivoisi paljon
morsiamia.

Jenny Erikssonin valmennuksessa
.
Tuusulasta Trans Horsesin tallillta Nina Winqvist
soitti ja kertoi heillä olevan peruutuspaikka Jenny
Erikssonin valmennuksessa ja kysyi haluaisinko
tulla mukaan.
Jenny on Suomen harvoja olympialaisiin
osallistuneita ratsastajia. Hän on asunut ja
työskennellyt vuosikymmenet Saksassa, mutta käy
säännöllisesti kotimaassa pitämässä valmennuksia
ja on ollut mm. seniorikoulumaajoukkueemme
valmentajana. Ajattelin että olisi mukava kuulla mitä
hän sanoisi Daphnesta, ja niinpå päätin lähteä.
Lauantaina aamulla kello oli vähän yli 7 kun
pakkasin hevosta autoon pilkkopimeässä ja
tihkusateessa, kyllä kirosin että tuli luvattua. Mutta
myöhemmin ei kaduttanut enää yhtään.
Tunnilla harjoittelimme tuiki tavallisilla
perusharjoituksilla (voltteja, pohkeen-, avo- ja
sulkuväistöjä sekä ilman seinän tukea pitkiä sivuja)
paljon suoruutta ja hevosen saamista tasaisesti
pohkeiden ja ohjien väliin. Ravissa hän halusi
Daphnelta hieman kootumman ja hitaamman
tahdin kuin olimme tottuneet, mutta pienen
totuttelun jälkeen se tuntui hyvältä. Laukassa
yritimme parantaa laukan laatua mutta varomalla
ettei Daphnen kaula mene liian lyhyeksi samalla
kun kokosin hevosta. Tunti vierähti nopeasti ja
mukavaa oli.
Jenny kertoi tavatessamme katsoneensa
muutamia Daphnen ratoja kisoissa ja siten
tietävänsä siitä jo vähän sitä kautta. Hän totesi sen
olevan hieno ja suuri liikkeinen hevonen.
Seuraavana päivänä minusta tuntui, että itse sitä
vastoin olen vanha ja kankea liikkeinen ratsastaja,
koska oma palleani ja kylkeni tuntuivat
valmennustunnin jäljiltä kipeiltä. No, kipeytyneet
paikat kertoivat ainakin että oli täysillä yritetty.

Viime vuonna tähän aikaan oli jo melkein puoli metriä lunta. Nyt erilaiset sammakkomiehet povaavat tästä
talvesta ennätysleutoa. Sopii ainakin minulle, kunhan lunta tulisi jouluksi, että saisi hieman valoa tähän
pimeyteen. Mutta muutoin sen suurempaa arktista fiilistä ei kaipaisi.

Hyvää alkavaa talvea kaikille!

www.perriertalli.fi

