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TToukokuu saatii kirjoihin ja kansiin ja vähän kesäkuun alkuakin. Halusin tähän lehteen kevätkauden 
loppukilpailun, joten siksi lehti ilmestyy vasta nyt. Toukokuu saatiin viettää lähes kokonaan todella kesäisissä 
merkeissä, joinakin päivinä tuskailtiin jo helteen kanssa. Kilpailuissa sitten lämpötila romahti 10 asteeseen 
kovan pohjoistuulen kera.

Kesän ratsastukset
Kesän aikana ratsastetaan joka viikko, sen mukaan
kun on halukkaita ratsastajia. Tallilla käydessä voit 
varata seuraavan kerran, liitutaululla näkyvät tehdyt
varaukset, tai voit soittaa Jukalle ja kysellä sopivaa 
päivää. Tunti pidetään, jos vähintään 2 tulee 
samalle tunnille. Tai sitten voi tietysti mennä 
yksityistunnin (40e).
Jos käyt usemman kerran kesällä, kesäkauden 
kortti 5 ratsastuskertaa á 28,50/kerta maksetaan 
etukäteen pankkiin tallin tilille. Kun olet käyttänyt 
sen, voi lunastaa uuden. Tunnit ei ole pakko olla 
viikottain kesällä. Jos käyt vain pari kertaa 
yksittäistunnin hinta on 32 /kerta.
Kesän kursseista on sovittu ponien estekurssi, joka
on jo varattu. Vain ajankohta on vielä sopimatta.
Toinenkin estekurssi voidaan pitää, jos halukkaita 
ilmenee. Estekursseilla tunnin hinta on 30 eur.

Syyskausi alkaa sitten taas yhtäaikaa koulujen 
kanssa eli 15.8. Jos nyt jo tiedät ettet jatka 
syksyllä, olethan ystävällinen ja kerrot Jukalle. 
Mietimme nyt kesällä syksyn hevostarvetta ja siksi 
ratsastajat olisi tiedettävä ajoissa.

Talli  kilpailut pidetty
Koko loppukevät on valmistauduttu ja sitkeästi 
harjoiteltu kilpailuja varten. Ennen kisoja ne olivat 
jopa vaarassa peruuntua, kun näytti että liikaa 
hevosia joutui sairaslistalle. Mutta onneksi lopulta 
vain Emmi poti edelleen potkaisusta tullutta 
vammaansa, ja sekin huilaa enää vain 
varmuudeksi.
Kisapäivä siis valkeni aurinkoisena, mutta kylmänä 
ja tuulisena. Viikkoja jatkunut auringonpaiste oli 
kuivattanut kentän. Parin tunnin kastelu ei tuottanut
toivottua tulosta, vaan tuuli kuivatti pintaa liian 
nopeasti. Niinpä pöly oli hieman ikävä lisämauste.
Kun ratsastajia ja tukijoukkoja alkoi saapua  tallille, 
oli aistittavissa jännitystä, oikein urheilujuhlan 
tuntua.  .
Luokka 1. helppo D oli erittäin tasainen tasoltaan, 
kaikki tulokset pyörivät 60% tuntumassa. Voittajaksi
selviytyi Ella Eriksson Ressulla. Se olikin aika 

odotettua, koska he olivat tehneet vahvoja 
suorituksia jo harjoituksissa. Ella vaikka onkin 
nuorimpia ratsastajiamme, tsemppaa ja keskittyy 
erinomaisesti ja ratsastaa erittäin tarkasti kaikki tiet 
ja tehtävät. Eli hän pystyi tekemään saman kuin 
harjoituksissa.

Toiseksi tuli Pekka Stenbäck Thielolla. Hän esittikin
jo ennen starttia oivaa tasapainoa, kun poni jo 
radan sisäpuolella pelästyi  tuulen yhtäkkiä 
kaatamaa esteblokkia ja teki pari pukkia. Poika ei 
juuri heilahtanut pukeista, ja keräsi hermonsa 
nopeasti aloitukseen. Itse radalla tuli muutamia 
epätarkkuuksia eli kaikki tehtävät eivät olleet ihan 
oikeassa pisteessa. Näin hän tuli toiseksi samalla 
pistemäärällä kuin Ella, mutta koska Ellan 
alakerran pisteet olivat 0,5 pistettä paremmat oli 
Ella voittaja. 
Kenellekään ei tullut mitään suuria virheitä 
luokassa 1. Korjattavaa oli vain oikeiden teiden 
seuraamisessa, joka osin varmasti johtui 
kisajänniytksestä. Kaikki myös muistivat radan, 
vain Nelly oli unohtaa aivan kalkkiviivoilla kuinka 
radan loppu sujuu. 

Kuva: Ella ja Ressu vauhdissa

Opettajana olen tyytyväinen siihen kuinka kaikki 
ratsastajat suorittivat ratansa. Tästä on hyvä jatkaa
ja vuoden päästä tällä porukalla tavoitteena helppo 
C, jossa tulee jo laukkaosuus mukaan.



Luokkana 2. oli helppo A:10. Se oli tarkoitettu 
senioreillemme, jotka jo viime syksynä suorittivat 
helppo A-radan aika hyvin. Nyt ohjelmaksi valikoitui
tämä A:10, koska se taitaa olla ainut lyhyellä 
radalla mentävä. Emme voineet käyttää 
täysimittaista  koulukenttäämme, koska siellä ei ole
aitoja ympärillä ja junnuja ei uskalla laittaa sinne.

Treenit olivat jo osoittaneet, että valittu ohjelma on 
erittäin hankala laukkaosuudeltaan. Kaarevan 
keskilaukan jälkeen tehdään heti täyskaarto ja 
lähdetään saman tein radan poikki puoliympyrää 
vastalaukassa. Tehtävät tulevat siis eteen todella 
nopeasti ja vaativat onnistuakseen sitä että 
hevonen on todella avuilla ja tasapainossa.
Luokan voitti Anne-Maria von Bonsdorf Thielolla. 
Hän oli ehtinyt harjoitella ponilla vain pari  kertaa, 
koska alunperin hänen piti mennä  Emmillä. 
Thielohan on kilpaillut kansallisia tällä tasolla, joten 
pikakomennus tähän luokkaan ei sitä haitannut 
vaan poni puksutti vanhalla rutiinilla.
Toiseksi tulivat Beatrice Klaucke Sasulla. Ratsukko 
onkin edistynyt melkoisesti talven aikana, jonka 
myös tuomari huomasi. Sasu on innokas 
vaihtamaan laukkaa, joten vastalaukkaa kaarevalla
uralla saadaan vielä harjoitella. Mutta toisaalta, 
laukan vaihdot on sille erittäin helppo opettaa. 
Raviosuus on Sasun vahvinta aluetta, jossa sen 
näyttävyys pääsee oikeuksiinsa.

Tulostaso jäi siis kaikilla luokassa 2. startanneilla 
aikalailla viime syksyisestä testistä, vaikean radan 
ja myös sen takia etttä yksi osaavimmista 
hevosista eli Emmi oli pois. Ja helposti jännittyvä 
Roo oli tällä kertaa hieman poissa tolaltaan, eikä 
sitä helpottanut kova tuuli ja tallissa kovasti Roon 
perään hirnuva Emmi. 

Todennäköisesti seniorijoukkueelle pidetään taas 
syksyllä testit, jossa koetetaan uudestaan ja 
noustaan tuhkasta. Kun kesä ensin harjoitellaan 
ahkerasti.

Tulokset:
Luokka 1. helppo D

1. Ella Eriksson – Ressu 61,84
2. Pekka Stenbäck – Thielo 61,84
3. Lissu Enholm – Thielo 60,52

Fanny Nordman – Vili                                        60,52
4. Nea Jansson – Vili 58,68
5. Nelly Lehtinen – Vili 57,89

Nellie Tallsten – Ressu                                      57,89

Luokka 2. helppo A:10
1. Anna-Maria von Bonsdorff – Thielo    59,00
2. Beatrice Klaucke – Sasu 55,20
3. Annika Engström – Roo    53,00
4. Anna Ahlberg – Roo 47,40

 
Tasapisteissä paremmuus ratkaistaan siis sen 
mukaan kenellä on paremmat pisteet alakerrassa 
eli missä on hevosen liikkeet, ratsastajan istunta ja 
oikeiden teiden seuraaminen. Tuloslistaan oli 
jäänyt merkitsemättä luokasta 1. nämä. Kilpailuissa
jaettiin ruusukkeet oikeassa järjestyksessä, tässä 
listassa samalla pisteillä olevat ovat samalla sijalla 

paitsi kahden ensimmäisen osalta. Sijoituksellahan
ei näissä kisoissa ole mitään merkitystä, vaan 
jokainen testaa omaa osaamistaan.

 Tavoitteena PSG – kauden aloitus 
edelleen siirtyy
Hevosten kanssa touhutessa on mukava 
suunnitella eteenpäin, mutta aina on muistettava 
että useinmiten niiden kanssa eletään päivä 
kerrallaan ja harvoi mikää sujuu niin kuin toivoo.
Tammani Daphne harjoitteli koko talven ilman 
minkäänlaisia vaivoja ja oli nyt keväällä 
mahtavassa kunnossa. 
Ensimmäinen startti sitten peruuntui kun emme 
päässeet kisapaikalle auton renkaan räjähdettyä.  
Seuraaviin kisoihin oli  viimeinen treeni 
valmentajan luona kun tamma alkoi hieman köhiä. 
Varmuudeksi keskeytimme heti harjoittelun, mutta 
koska pieni yskä ei ottanut lähteäkseen, 
jouduimme sitä lopulta lääkitsemään. Doping-
varoajan takia seuraava sopiva startti löytyy 
heinäkuulta. Jos kaikki menee kuten toivotaan... 
Onneksi Tilde on edistynyt ja lähteneee sitten 
mukaan reissuun.

 
Oreja valmentautumassa

Koko talven kahdesti viikossa on käynyt 
esteratsastaja Roy Nygård oriillan Bergsvik 
Nestor ahkerasti harjoittelemassa. Hänen 
kanssaan treenaamme hevosen ratsastettavuutta 
tasaisella. Sen lisäksi hän käy kerran viikossa 
Mäntsälässä Juhani Eholla estevalmennuksessa. 
Roylla on siis varsin määrätietoinen panostus 
kisaamiseen.  

Kuva: Kaisa ja Pelle

Toinen ori joka on käynyt treenaamassa on 
Puccini Arden eli Pelle, se on myös 
siitoskäyttöön hyväksytty ruotsalainen poniori, 
jolla on hienot liikkeet.  Sen ratsastaja 
espoolainen Kaisa valmistautuu Ypäjän 
ratsastuksenohjaajan loppukokeeseen, jossa 
pitää ratsastaa helppo A tasoista rataa.

 



Kertulle uusi koti

Kerttu alias Pin Rock´s Carreras tuli meille 
kolmivuotiaana. Myimme ruunan sen ollessa neljä. 
Valitettavasti elämäntilanteet vaihtelevat joskus 
ennalta arvaamattomasti ja niinpä Kertun uusi 
omistaja joutui tilanteen eteen, että Kertun ylläpito 
oli hankalaa. Kun hän ei millään löytänyt sopivaa 
ostajaa hevoselle, lupasimme lopulta lunastaa sen 
takaisin.

Kerttu ei meillä vielä ollut myynnissä, mutta 
huomasimme Annan etsivän uutta hevosta. Kun 
hän tuli sitä katsomaan ja kiipesi selkään, näki heti 
että siinä on hyvä pari. Kun kaupoista oli sovittu 

Anna kävi täällä vielä kolme viikkoa sitä 
ratsastamassa ennenkuin se eläinlääkärin 
tarkastuksen jälkeen sitten muutti Storgårdin tilalle.

Siellä Anna toimii tallimestarina ja ratsuttaa lisäksi 
joitakin hevosia. Ja nyt siis siinä samassa voi 
hoitaa omansakin. Talli on kauniissa 
kumpuilevassa maaseutumaisemassa, siellä on 
reilut kaksikymmentä hevosta, iso maneesi ja 
hienot maastot. Annan valmentajana toimii kokenut
kilparatsastaja Mikaela Soratie.

Varmasti näemme Annan ja Kertun vielä  tänä 
kesänä joissakin kilpailuissa. Päätavoite heillä on 
varmaan vielä tutustua toisiinsa paremmin ja 
treenata ja sitten ensi vuonna ottaa kilpakentät 
oikeasti haltuun. Onnea molemmille.

Hyvää kesää
www.perriertalli.fi 

http://www.perriertalli.fi/

