PERRIER-TALLIN

NEWSLETTER
toukokuu 2010
Näin sitten saatiin kevätkausi pulkkaan. Kokonaisuutena kausi sujui hyvin, putoamisia sattui vähän eikä
kukaan loukannut itseään. Myös jotain on opittu, jota todistaa se, että loppukoitoksena oli ohjelma joka on
huomattavasti vaativampi kuin viime keväänä. Toivottavasti ratsastajamme ovat viihtyneet. Toivotamme
tervetulleiksi taas kaikki kun koulut elokuussa avaavat ovensa niin meilläkin aloitellaan syyskautta.

Kevätkauden päätöskilpailut
Lauantaina toukokuun 29 päivä koitti odotettu
kilpailupäivä. Tätä varten oli harjoiteltu viikkoja
etukäteen, ja nyt ratsastajamme pääsisivät
näyttämään onko mitään opittu ja saamaan
tuomarin arvion radastaan.
Päivä valkeni pilvettömänä, mutta pian pilvet
peittivät taivaan ja vettä satoi mutta välistä
aurinkokin pilkisteli. Mutta onni oli myötä ja kisojen
ajan oli poutaa, ja jos viime vuoden kisojen hurjaan
helteeseen vertaa, niin sää oli ratsastuksen
kannalta ihanteellinen.
Luokkaan oli ilmoittautunut 16 ratsukkoa, ja
jälleen mukana oli myös vieraita muilta talleilta.
Kaukaisin ratsukko tuli Kotkan läheltä asti.
Tuomarina toimi Siru Vänskä, jota avusti pätevä
sihteeristö.
Puuttumaan jäi vain yleisön joukosta lähes kaikki
muut ratsastajamme, olisi toivonut heitä
kannustamaan kilpailemaan uskaltautuneita ja
katsomaan miten hevoset muiden alla liikkuvat.
Parhaan tuloksen ratsasti Heta Ojanperä
kokeneella Thielo-ponilla, toiseksi tuli Erika Lantz
niinikään vanhalla koulukonkari-Simonalla.
Kolmanneksi ylsi Terhi Tyni Rokkarillaan. Hienoa
että tuntiratsastajamme pärjäsivät hyvin
yksityisratsastajille ja –hevosillekin.

Kuva: sijoittuneet ratsastajat vasemmalta lukien Heta, Erika,
Terhi, Aija ja Ronja

Tärkeintä on kuitenkin se, että kaikki mukaan
lähteneet tekivät sen mitä pystyivät, eivätkä
antaneet kilpailutilanteen häiritä, vaan ratsastivat
hienosti sen mitä osasivat ja hevosestaan irti
saivat. Joten kaikki saivat hyväksytyn tuloksen,
eikä floppeja tullut.

Heta ja Thielo

Vilillä ratsastaneet saivat kaikki laukat nousemaan,
ja esittivät askelen pidennökset vaikka Vili ei
kaikkein innokkain kouluratsastukseen olekaan.
Ressukin kiersi rataa läpi pienempien kanssa
tarkasti napaten yhden rusetinkin.

Erika ja Simona

Yksi mielenkiintoinen hevonen oli myös True
Perrier, joka ei ikinä ennen ole ollut kouluaitojen

välissä, ja ratsastajansa Milla oli sen selässä toista
kertaa. Siitä huolimatta parivaljakko pääsi maaliin.
True Perrieristä eli Roostahan harkitaan jatkossa
kokeneempien ratsua opetuskäyttöön.

Kesän ratsastukset
Kesäkuun ensimmäinen viikko jolloin on vielä
koulua ratsastetaan normaalisti ne jotka haluavat.
Viikko on myös tarkoitettu kertyneiden rästien
poisratsastamiseksi, jos niitä ei ole kauden aikana
saanut pois. Ensikaudelle rästit eivät siirry.
Sitten hevoset aloittavatkin parin viikon
laidunloman, jona aikana ei ole ratsastusta.
Ratsastukset jatkuvat taas alkaen 21.6. Kerro
Jukalle mikäli aiot ratsastaa kesällä, jotta saadaan
ryhmät muodostettua. Kesäloma ratsastetaan
normaalisti, poislukien kurssiviikot sekä mahdolliset
kilpailureissujen aiheuttamat keskeytykset.
Kurssi 1. heinäkuun 5-7 päivinä on tarkoitus pitää
estealkeis-kurssi, se sisältää teoriaa ja ratsastusta
kolme päivää peräkkäin. Tavoitteena saada
tuntuma esteratsastuksesta.

Milla ja Roo

Kilpailijoiden ja yleisön viihtymisestä osaltaan
vastasi kanttiinia hoidellut Julle, kansliasta vastasi
siskonsa Juuli.
Kiitokset vielä kaikille osanottajille, toimihenkilöille
ja kannustajille.
Kilpailujen tulokset

Luokka I, harrasteluokan kouluohjelma helppo C
Nimi
Hevonen
tulos
Heta Ojanperä
Thielo
66.875
Erika Lantz
Simona
65.625
Terhi Tyni
Rascal
63.125
Aija Leinonen
Simona
61.875
Ronja Andersson KaiReelia
60.625
Satu Isosomppi
Rascal
59.375
Annika Hägglund Goldgnomish Laddie 59.375
Miisa Klemola
KaiReelia
56.875
Heli Lehtoranta
Whinny Boy
56.25
Saara Lång
Pinewood Luigi
55.0
Julius Blomqvist Whinny Boy
55.0
Siiri Saarelainen Whinny Boy
53.75
Emma Heijnsbroek KaiReelia
53.125
Milla Mäkelä
True Perrier
51.23
Kiira Laivuri
Cary Cream
ei suoritusta

Siiri ja Vili

Kurssi 2 kouluratsastuksesta kiinnostuneille
pidetään erikoiskurssi 9-11.7. Tavoitteena hioa
osallistujien tason mukaan istuntaa ja
perusratsastusta. Kurssin viimeisen päivän pitää
huippukouluratsastaja ja –valmentaja jonka nimi
vahvistetaan ensi viikolla.
Kurssi 3 elokuun 2-4 on estekurssi jo aiemmin
hypänneille. Tämän kurssin viimeisen päivän pitää
estemaajoukkueen valmentaja Teppo Hakala.
Kurssien aikana ei ole muuta ratsastusta.
Ulkopuolisten valmentajien maksut maksetaan
erikseen kurssimaksun lisäksi. Kullekin kurssille
otetaan vain kolme tallin hevosilla, joten
ennakkoon kannattaa ilmoittautua. Kurssien hinnat
selviävät tuotapikaa. Lisäksi kunkin 2 ja 3-kurssin
osallistujien kesken jaetaan ulkopuolisen
kouluttajan valmennusmaksu.

Julius ja Vili

Annika ja Goldnomish Laddie

Miisa ja Ressu

Aija ja Simona
Ronja ja Ressu

Tarkoitus oli ottaa kaikista kuva, mutta kamerani on
sen verran hidas laukaisemaan, että välistä
saaliiksi tulee vain hevosen takapuoli tai sitten oli
muita kiireitä.

Näin ollaan sitten virallisesti kesässä. Josta toivottavasti tulee lämmin ja aurinkoinen.
Toivomme osallistumisvahvistuksia syyskauteen mahdollisimman pikaisesti, jotta osaamme kasata ryhmät ja
muutoinkin varautua, viimeistään heinäkuun aikana.
Nyt ei muuta kuin oikein rentouttavaa kesää, ladatkaa pattereita ja mahdollisuuksien mukaan ratsastelkaa,
uikaa ja grillailkaa.

Hyvää kesää!

