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Meri-Lapin Ratsastajat ry
Tornio
Meri-Lapin Ratsastajat ry:n järjestämissä aluetason kouluratsastuskilpailuissa nähtiin yli 50 lähtöä.
Sopiva ajankohta kisakauden alussa oli saanut liikkeelle aktiivisimmat kouluratsastajat Oulun
seudulta ja Lapin läänistä.
Luokka 1 KN Special/Prix de Pohjolan Sanomat oli järjestävä seura vaivihkaa osoittanut
kokemattomille ratsuille tai ratsukoille ja sellaiseksi se onneksi muodostui. Voitto meni Katariina
Pajarille (MeLaRa) ja nuorelle, kisakokemusta hakevalle Halicanté-tammalle. Luokassa 2 He B:3
Prix de Tiltek Oy nähtiin laidasta laitaan ratsastusta; mukana oli vankkaa B-tasoa, A-tason
lämmittelyä ja tietenkin aina yhtä ilahduttavat kouluratsukot eli aluekisadebyytit. Sijoitus vaatii
kuitenkin lähes aina yli 65 %:n tulosta. Voitto meni ansaitusti Oulun Ratsastajien Riikka Puuruselle
hevosellaan Fleur Rouge tuloksella 67,708 %. Erityisen huomion sai kansallisen tason esteratsastaja
kouluradalla, eli juniori Anna-Elisa Orajärvi Chaplis van Vrijhern -tammalla. Seuraavaan
koulukisaan menee ainakin kolme vuotta, totesi Orajärvi naurussa suin.
Tiukimmaksi luokaksi osoittautui luokka 3/HeA:2 Prix de Tornion Sähköpojat Oy, jossa Pajari,
Puurunen ja Haataja pukkasivat kaikki neljän pisteen sisälle. Luokan voitti kahdella pisteellä
Katariina Pajari Larosell-ruunalla (MeLaRa) ja toiseen sijaan venytti itsensä Riikka Puurunen/Fleur
Rouge (Oulun Ratsastajat). Puheenjohtajatuomari Tuuli Mustonen ja M-tuomari Leeni Aula
sakottivat ja huomauttelivat erityisesti ratsukoiden etupainoisuudesta, mutta taso luokassa muuten
oli tyydyttävä keskimääräisellä yli 60 % tuloksella.
Päivän pääluokassa 4 (He A FEI kenttäkilpailuohjelma 1998) tuomarit Mustonen ja Jaana
Kasurinen saivat eroteltua voittajan kahden pisteen erolla. Rovaniemen Urheiluratsastajien Suvi
Kapraalin ja Obsession-ruuna onnistuivat kisasuorituksessaan ja olivat kehittyneet viime syksystä.
Kapraali sai ehkä hieman yllättäen päänahan aina kovakuntoisesta, vuoden 2007
aluekoulumestarista Kati Haatajasta ja Salomosta. Haatajan saaliiksi jäi tällä kertaa Tornion
reissulta kolmas ja toinen sija, joita voi halutessaan hieman lohdutukseksi jossitella; niin vähäksi
jäivät erot.
Yhteistyö alueen yritysten kanssa auttaa merilappilaisia kouluratsastajia kehittymään. Heidän
tuellaan huomattava määrä järjestävän seuran MeLaRa:n ratsastajia on noussut muutamassa
vuodessa alue- ja kansalliselle tasolle. Tätä aurinkoista kisapäivää olivat nostamassa Tornion
Sähköpojat Oy, Tiltek Oy, Pohjolan Sanomat ja Kukkakauppa Olivia, joille nöyrä kiitos. Kiitokset
tuomareillemme Tuuli Mustonen, Jaana Kasurinen ja Leeni Aula. Kiitokset myös
kisatoimihenkilöille, joille leimat talkoopassiin ilolla lätkäytämme!
-Seija Salomäki, MeLaRa-

