
Tuntitiedote syyskausi 2017  
 
Kesä on vielä parhaimmillaan, jos ilmausta tänä kesänä voi
käyttää. Silti on alettava valmistella jo syyskautta. Se alkaa 14.8.
maanantaina ja loppuu perjantaina 22.12. ratsastuskertoja kertyy
19 kerran viikossa ratsastavalle. 

Ratsastusryhmät pyritään pitämään samoina ja samoissa päivissä.
Jos on jotain toiveita päivän tai ajan vaihdosta, nyt niitä on vielä
helppo toteuttaa.  Myös jos olet aikeissa lopettaa meillä
ratsastamisen, etkä ole siitä vielä ilmoittanut niin toivon viestiäsi
pikimiten.
  
Esteryhmä
Mikäli löytyy vähintään kolme ratsastajaa, jotka haluaisivat panostaa esteratsastukseen, voisimme 
perustaa esteiseen panostavan ryhmän. 
Meillä on käytössämme poikkeuksellisen hyvät esteratsut, jollaisia ei löydy todennäköisesti mistään
muusta koulusta.  FEI-poni Thielolla on A4-sivun verran sijoituksia kansainvälisistä estekilpailuista,
Ressu on 2-kertainen Viron kenttäratsastuksen mestari, Reino on kilpaillut 90 cm ratoja ja Vilikin 
on hyvä ja varma hyppääjä vaikka ei ole kilpaillut. Samoin tänä kesänä Emmi on osoittanut 
kehittyneensä hyppäämisestä ja pitää siitä kovin. Hurjapäille on sitten vielä Roo, joka pääsee vaikka
maneesin yli.
Olet sopiva ryhmään jos: pysyt jo tukevasti laukassa kyydissä, et pelkää vauhtia vaan pidät siitä, 
mahdolliset mustelmat eivät hidasta sinua.
Lisäksi esteratsastus ei ole vain hyppäämistä, joten esteryhmäläisten tulee osallistua viikossa myös 
toiselle tunnille tasaisen harjoittelua varten. Joten ratsastusta tulee kaksi tuntia viikossa.
Ryhmän tavoitteet määritellään sitten lähtötason mukaan. Tiedustelut Jukalta.

Omaharjoittelu
Koska ratsastajissamme on jo paljon varsin kokeneita ratsastajia, ajattelin kysellä halukkuutta 
itsenäiseen harjoitteluun. Ajatuksena että 2-3 ratsastajaa kerralla ratsastaa itsenäisesti. Täten voi 
panostaa  eri tavalla kuin perustunnilla. Välistä on myös kehittävää, ettei joku aina kerro mitä 
tehdään.  Jukka on tunnin aikana tavoitettavissa ja häneltä voi kysyä neuvoa halutessaan. Nämä 
tunnit voisivat olla viikonloppuisin. Tiedustelut Jukalta.

Alustava ryhmä, toiveet ja muutokset pian Jukalle!

       Perrier-talli/ jukka

maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai
10 – 11 Erkki

18-19 AnnaMari Fanny Nina? Lucas
Iisa Nea Janina? Nellie
Maini Jessica Minna Markus
Nelly Viona joka 2 vk

NeaE joka 2 vk

19-20 Lucas A-M Annika Esmeralda
Leena Bea Nelli Sari Sari
Kata Anna A-M Miira Denise

Pekka


