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Jälleen on saatu päätökseen yksi lukuvuosi eli ratsastuksen syys- ja kevätkausi. Jo nyt valmistaudutaan ensi
syksyyn ja uusiin ryhmiin. Nyt tulee hieman isompia muutoksia päiviin ja ryhmiin, ja siksi annan pian
ensimmäisen version syksyn lukujärjestyksestä kommentoitavaksenne. Syksyllä onkin aloittamassa mukavasti
uusia ratsastajia. Mutta muutamia mahtuu vielä joukkoon mukaan. Toivottavasti moni ratsastaa läpi kesän ja
loput näemme sitten taas syksyllä.

Kevätkauden päätöskilpailut
Perinteisesti olemme päättäneet talven
ratsastuskauden toukokuun lopun koulukisoihin,
joissa voi näyttää mitä on oppinut. Niin taas tänäkin
vuonna. Ja useimmiten kisoissamme on ollut kova
helle, paitsi viime vuonna poikkeuksena vähän
ripotteli. Mutta taas tällä kertaa aurinko sulatti olan
takaa hevosia, ratsastajia ja toimihenkilöitä.
Ensimmäinen luokka oli Perusmerkin helppo C.
Luokassa oli 10 lähtijää, joista kolme tallin
ulkopuolisia hevosia.
Luokan voitti Cecilia Sjöholm Ressulla. Cecilia
ratsastaa erittäin vähäeleisesti, tehokkaasti ja
tarkasti. Hän on kehittynyt nopeasti, ei niin kauaa
takaperin kun hän vasta aloitti yksityisoppilaana
saadakseen sen tason että voi osallistua tunneille.
Ja nyt hän siis jo tälläkertaa oli luokan priimus!

Kaikki muutkin ratsastivat erinomaisesti, ja
kilpailujännitys pidettiin hyvin hallinnassa.

Kuva: Olli radalla tarkkana Simonan kanssa

Toisena luokkana oli Aikuisohjelma. Se on jo
vähän vaativampi ratana. Luokan voitti
ylivoimaisesti Kirsi Rae temperamenttisella mutta
upealla Roolla mahtavalla tuloksella 68,1%.
Toiseksi ratsasti Heli Lehtoranta Thielolla sekä
kolmanneksi Heta

Kuva: Luokan I voittivat Cecilia ja Ressu, kuva Alexandra

Kakkoseksi kiri Camilla Simonalla, kolmas oli Essi
Espen Perrierlillä sekä neljäs Elina Nikellä.
Huomionarvoista oli myös kaksi miespuolista
kilpailijaamme. Antti vasta noin vuoden
ratsastaneena teki hyvän sujuvan radan sekä
veteraanisarjalainen Olli, joka muuten jää eläkkelle
tänä vuonna työelämästä vaan ei ratsastuksesta,
tsemppasi upeasti ratansa hyväksytysti läpi.

Kuva: Toisen sijan II-luokassa ottivat Heli ja Thielo,kuva Heta

Ojanperä Nikellä. Hetan ratsuttama Nikke muuten
otti rusetin kaikilla kolmella startillaan. Se osoittaa
ponin tasaisuutta ja Hetan tehneen hyvää työtä sen
kanssa. Niken kannalta harmillista, että Heta lähtee
syksyllä vuodeksi vaihto-oppilaaksi Ranskaan.

Tulokset löytyvät kotisivujemme tiedotteet osiosta.
Mikäli saan lisää hyvää kuvia kisoista,itse kun en
ehtinyt juuri kameraa käyttämään, julkaisen niitä
sitten kesäkuun tiedotteessa.
.

Dramatiikkaakin saatiin, kun myös hyvin Roolla
ratsastava Anna Ahlberg oli aloittamassa rataansa
ja tuomaria tervehtiessään Roohon pureutui
paarma. Herkkä ruuna ei tästä pitänyt vaan pomppi
ja sätkytteli Annan yrittäessä pusertaa rataa läpi.
Onneksi paarma lopulta hellitti ja laukka-ohjelman
ratsukko suoritti jo hyvin. Mutta odotettu kisa Kirsin
ja Annan välillä tyrehtyi paarman kolttosiin.

Kuva: tasaisimmin hevosista suoritti Nikke, tässä Hetan kanssa,
kuvaaja Ronja

Jullen buffa oli varautunut helteeseen hankkimalla
myytäväksi vain limuja ja jätskiä. Ja hyvin ne
tekivätkin kauppansa. Jätskitkin saatiin melkein
kaikki myytyä, ennen kuin ne sulivat. Viime vuonna
myyntimenekki oli grillimakkara, sitä ei nyt tarjottu
mutta eipä kukaan kaivannut.
Hevosista ponit Nikke, Ressu ja Thielo tekivät
tarkasti mitä pyydettiin. Simona osoitti rusetillaan
olevansa yhä kärkeä ikävuosistaan huolimatta. Roo
näytti voitollaan kaikille, osahan ratsastajista
haluaisi aina ratsastaa vain sillä ja toinen puoli ei
taas uskalla edes kiivetä sen selkään. Vili taas oli
hieman helteen pehmentämä eikä sitä oikein
huvittanut kisailut tällä kertaa.
Järjestäjän kannalta kisat sujuivat hyvin, vaikka
päivä olikin raskas. Eikä helle tehnyt siitä
kevyempää. Radan suolaus ja runsas kastelu
ennen kisoja auttoivat eikä pölystä ollut haittaa,
vaikka sadetta ei ole ollutkaan moneen päivään. Ja
pahalta näyttää ettei ihan heti ole tulossakaan, jos
sääennustuksiin on uskomista. Kiitokset
vapaaehtoisille toimihenkilöille Annikalle ja Annalle
sihteereinä sekä tuulennopealle lähetillemme
Amandalle. Tuomarina toimi Johanna Muurinen
Porvoosta, joka jaksoi kommentoida jokaisen
suoritusta positiivisessa sävyssä.
Toivottavasti kaikki ratsastajamme ja yleisömme
poistuivat iloisina ja tyytyväisinä kotiin, siltä ainakin
näytti. Ja jos näin oli, niin kilpailut täyttivät
tavoitteensa. Nyt vain vuosi ahkeraa harjoittelua ja
uusi testi ensi keväänä.

Thielo ensimmäisissä kisoissaan
Estekurssilainen Julle Thielo-poninsa kanssa avasi
kisakautensa Husön tallilla Helsingissä.
Luokaksi parin vuoden kisatauon jälkeen oli valittu
70 cm korkeus, jonka Thielo pomminvarmasti
selvittäisi vaikka takaperin.
Saapuessamme kisapaikalle kilpailut olivat
keskeytyksissä, koska verryttelyalueella makasi
tyttö odottaen ambulanssikyytiä. Ilmeisesti selkään
oli sattunut pudotessa, eikä haluttu ottaa riskiä
pahemmasta. Helsingin läheisyys näkyi myös siinä,
että joku tyttö pyörtyä kupsahti ihan sympatian
vuoksi.
Kun tytön lasareettikyyti vihdoin saapui, alkoi Jullen
luokka reilu puolituntia myöhässä. Ei muuten ollut
kiire, mutta Monacon formulakisat alkaisivat
kolmelta.
Verkka meni hyvin ja kaikki ratsukkomme hypyt
onnistuivat. Thielon vuoron koittaessa he ylittivät
lähtölinjan. Siitä tie ykkös-esteelle kaarsi aivan
aalto-lankkuesteen sekä katsomorakennelman
vierestä. Lähtölinjan jälkeen poni jäi tuijottamaan
vain ulos radalta ja väisti kylkimyyryä, eikä Julle
saanut sitä käännettyä esteelle. Vihdoin kun Julle
lähestyi katsomoa toisesta suunnasta pitkän
kamppailun jälkeen, hän pääsi sen ohitse ja aivan
pohkeenväistössä ykköselle.
Onneksi siitä rata käynnistyi hyvin ja koko 9 estettä
pitkä rata sujui täysin virheittä. Rata kulki kahdesti
myös tuon alkuun vaikeuksia tuottaneen kohdan
ohitse ja siitä poni meni hyvin joskin pienellä
kiihdytyksellä.
Julle klaarasi vaikeasta ja toivottomasta alusta
huolimatta radan kiitettävästi pystyen vielä
keskittymään rataan parin minuutin taistelun
jälkeen. Onneksi myös tuomari oli kiltti eikä
hylännyt niskuroinnin takia. Yliaikaa tuli toki reilut
20 vp.
Nyt vain useammin kilpailuihin niin jää nämä
ylimääräiset kuviot pois, esteet sinällään eivät
varmaankaan heille tuota vaikeuksi.

Daphnen kisakauden avaus
Helsingissä
Kuten jo facebookissa ehdimme kertoa, Daphne
aloitti kisakautensa Helsingissä Laakson
ratsastusstadionilla pidetyissä kilpailuissa. Jostain
syystä tänä vuonna ei ole touko-kesäkuussa
juurikaan kilpailuja sopivan matkan etäisyydellä,
vaan suurin osa on Jyväskylästä pohjoiseen.
Daphnen kanssa kun ei myöskään kannata lähteä
maneesissa tai vähänkään huonolla pohjalla
pidettäviin kisoihin, joten se myös karsii meidän
mahdollisuuksiamme. Daphne on sen verran
hienohelma, että se ei esiinny hyvin jos olosuhteet
on sen mielestä vähän sinne päin.

Myös Laakso vähän hermostutti, jostain syystä
siellä jotkin hevoset jännittyvät ja menevät täysin
lukkoon..
No Daphne oli onneksi rentoutunut ja kulki aivan
kuin harjoituksissa. Jopa niin tarkkaan, että radalla
harmikseni teimme aivan samat virheetkin kuin
etukäteen rataa harjoitellessamme. Suoraan
sanottuna kun pysäytin lopputervehdykseen, fiilis ei
ollut hyvä ja ketutti nuo virheet.
Onneksi tamman perustaso on jo sen verran hyvä,
että se kestää pari virhettä ja saa silti kelpo
tuloksen.
Tulos vaativa B tasolla oli vähän yli 65%, mikä on
juuri siinä kuin talvella ajattelin tavoitteekseemme.
Tuo tulos myös useimmiten riittää kilpailuissa
vaativan luokissa ruseteille ja tällä kertaa ihan
voittoon asti.
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Jukka

Yritetään jatkaa vähintää samalla tasolla Ypäjällä
kesäkuun puolivälissä ja jättää virheet
harjoitusradalle. Heinäkuussa sitten vielä pari
vaativaa B:tä ja kuun lopulla alustavasti
ensimmäinen vaativa A, jos muut startit sujuu sitä
ennen kuten suunniteltu.

