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Meri-Lapin Ratsastajat ry: Aluetason esteratsastuskilpailut
14.5.2006 Tornion Kaakamo
Meri-Lapin Ratsastajat ry juhlisti 5-vuotista toimintaansa aluetason
esteratsastuskilpailuilla 14.5. Meri-Lapin Hevospalvelun kentällä Tornion
Kaakamossa. Lähtöjä nähtiin melkein sata märässä ja koleassa kevätsäässä, mutta
väriä harmaalle kentälle toivat sekä monet kansallisen ja kansainvälisen tason ratsukot
että uudistettu estekalusto.
Ensimmäisessä Prix de J.&J. Kinnusen 70 cm:n seuraluokassa lähes kaikki ratsukot
saivat myös uusinnasta nollan, joten ajan ratkaistessa voitto meni ansaitusti Ruotsiin
nopealle Therese Englundille/Geronimo. Eroa kakkoseen LUR:n Iida
Hoskariin/Dinant jäi yli 3 sekuntia. Hurraa-huudot ansaitsi kolmanneksi sijoittunut
vetreä veteraani, 24-vuotias Taziola kuskinaan Mia Alatalo (MeLaRa).
Viidestä ratsastetusta alueluokasta voitto tuli Meri-Lapin Ratsastajien edustajille, joten
torniolaisilla on syytä hymyyn.
Luokan 2 Prix de Kemin Puukeidas voitti tyylitellen MeLaRa:n Elina Kurttio
lainahevosella Kastell’s Rothman, niin ikään myös MeLaRa:n Ilona Ylivallon/Shalice
ja Maiju Juopperin/Hiskin Milla jäädessä muutaman sekunnin päähän.
Tuplanollaratoja nähtiin useita, mutta monet ratsukot ottivat kauden avajaiskisat vielä
varman päälle ajan jäädessä voittajasta useita sekunteja.
Luokassa 3 Prix de Meri-Lapin Hevospalvelu Juopperin Maiju Hiskin Millalla kuittasi
edellisen luokan häviön nappaamalla ykköspalkinnon ennen ABC:n Henna
Jussilaa/Portafortuna B. Tässä metrin luokassa oli jo teknisiä tehtäviä ratkaistavana,
joten mm. viattoman näköisen Heppakerho-esteen puomit kolisivat tasaiseen ja
muutaman matka päättyikin kahteen vihellykseen kieltäytymisien vuoksi.
Päivän pääluokka, Prix de Meri-Lapin Ratsastajat Juhlaluokka meni melaralaisten
riemuksi omaan talliin Taina Kaasilalle ja Königin’s Kanonadelle tiukasti ennen
Henna Luomajokea/Lukas Lasaro ja Rovaniemen Hanna Sälevää/Rubini Z. Taivaalta
satoi räntää ja rakeita, mutta sijoittuneiden viiden ratsukon nollaratakärki painatti urku
auki muutaman sekunnin sisälle muun joukon ottaessa varman päälle.
Kansainvälistä tunnelmaa luokkaan 5 Prix de Kukkakauppa Olivia toi Pinja Immonen,
joka myös vei voiton Ouluun hevosella Ujan T. Maija Kärkkäinen/Mexica ja
MeLaRa:n oma kasvatti Anna-Elisa Orajärvi Ruskelan Filadelfialla jakoivat muut
sijoitukset. Päivän viimeisessä luokassa Prix de Pizzeria-Ravintola Roma ihasteltiin
radalla myös kuuluisaa Cantus Umoniaa Pinja Immosen ratsastamana, mutta voitto
meni Immosen ratsastamalle HB Jarcolle, Liisamaija Vesala/Luino (RCCP-S)
jäädessä muutaman sekunnin päähän voitosta.

Rata piti hyvin pintansa keliolosuhteista huolimatta ja aikatauluissa pysyttiin
mukavasti.
Kiitokset kaikille ratsukoille, ratamestari Jyri Autiolle, tuomareillemme Maija
Kärkkäiselle & Anne Summaselle & ”tuomarikesäharjoittelija” Katri Mikkolalle ja
ahkeralle toimihenkilö- ja talkooporukalle!
Kisakausi jatkuu kesäkuussa pidettävillä seurakilpailuilla, joissa aloitetaan myös
seuran jäsenten välinen MeLaRa Cup.
Lisätietoja www.melarat.net
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