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Kuumat kansalliset
- Nuorten hevosten taso päivän paras
Meri-Lapin Ratsastajat järjestivät yhdeksänvuotiaan seuran historian ensimmäiset kansalliset
ratsastuskilpailut Meri-Lapin Hevospalvelun tallilla viime lauantaina. Helteisen kilpailupäivän
aikana nähtiin yli 40 lähtöä ja 30 ratsukkoa.
Vaativaa tarjolla
Järjestävän seuran kilpailunjohtaja Kristiina Rauma oli tyytyväinen helteisen päivän saldoon.
Osallistujamäärä ensimmäisiksi kansallisiksi kilpailuiksi oli riittävä.
- Olimme kylläkin varautuneet sen mahdollisesti kasvaessa siihen, että ratsastamme kilpailut
kahdella radalla. Tämä olisi tarkoittanut tuomarimäärän lisäämistä kahdella eli kuuteen, ja se on
joskus hankalaa näillä leveysasteilla.Erityisesti olen iloinen, että saimme vaativaan B:n riittävästi
osallistujia. Ratsastajien taso täällä on kasvanut valtavasti viime vuosina. Edellisen kerran Lapin
läänissä on ratsastettu kansalliset kouluratsastuskilpailut 90-luvun alkupuolella, ja me haluamme
nostaa taas tasoa ja palvella kisajärjestäjinä alueemme kaikkia kouluratsastajia. Kansallisen ja
vaativan tason ratsastajia on alueellamme ollut enemmänkin, mutta lieneekö melko kalliin
kansallisen kilpailuluvan hankkiminen hieman verottanut lähtijämäärää. Näistä nyt muutama
ratsasti aluetason A-luokkaa. Ensi kerralla toivon heidänkin olevan mukana; kansallinen tulos on
aina hieno suoritus, Rauma kannustaa.
Lopakalle nuorten hevosten luokkavoitto
Nuorten hevosten kansallisen Helppo B-luokan voitto meni Petri Lopakalle ja 5-vuotiaalle
Chambyonille. Lopakka edustaa Iin Hevosharrastajia. - Hevonen jännitti alussa tosi paljon ja
pikkuhiljaa se siitä radan edetessä rentoutui. Siinäpä sitten itsekin ajattelin, että meneepä hienosti ja
hengähdin, ja sitten rata ratakin unohtui siinä onnentunteessa. Aika tiukaksi siis meni voitto Pajarin
Mopasanaksesta. Arto-Pekka Heinolta (C-tuomari) saimme yli 70 %, joten olen todella tyytyväinen.
Kesäksi en ole tehnyt tarkempia kisasuunnitelmia, aluekisaa ja nuorten hevosten luokkia. Jos
suunnittelee liian tarkasti, hevonen alkaa heti ontumaan, Lopakka nauraa.
Kilpailujen ja luokan puheenjohtajatuomari Arto-Pekka Heino oli tyytyväinen nuorten hevosten
tasoon. - Päivä alkoi todella hienosti. Näitä laadukkaita hevosia olisi voinut esittää ylpeänä millä
tahansa Suomen areenalla. Erityisesti Lopakan Chambyonin luonnollinen liikkuminen ravissa ja
laukassa ja ratsastus ns. ylämäkeen ja sujuvasti olivat asioita, joista halusin palkita. Pajarin ratsastus
hiljattain ruunatusta, vielä orimaisesta Mopasanaksesta kotitontilla oli varsinainen työvoitto, jota
arvostan. Pajari joutui hieman vartioimaan sitä suorituksen aikana ja se valitettavasti tänään verotti
liikettä ja tulosta. Kapasiteettia kyllä löytyy tästä nuoresta.
Pajarille ja Hietalalle kaksoisvoitot
Meri-Lapin Ratsastajia edustava Katariina Pajari voitti päivän kaksi muuta kansallista luokkaa 15vuotiaalla Moneta II-tammalla. - Helppo A:ssa Paula Elovuoma ja Stormvarning (ABC-Ratsastajat)
olivat hyvässä vedossa ja jäivät vain 4 pisteen päähän, joten ei siinä ollut kovin paljon varaa
yskiskellä hellettä suorituksen aikana. Moneta on kertakaikkiaan niin loistava kilpahevonen, että
pääsin vaativa B:ssä ratsastamaan sillä tasaisen tyylikkäästi kaikki kohdat, joten siksi voitto tuli
siitä aika selkeällä erolla. Kauden aikana on tarkoitus startata vaativaa A:ta ja St. Georges-luokkia,
Pajari suunnitteli tamman toisen omistajan Teija Horsman kanssa.

- Vaativa B kokonaisuudessaan oli tasoltaan hyvin tavallinen toisin kuin nuorten hevosten luokka, ja
tuomarin vinkkelistä olisi tässäkin ollut mukavaa päästä palkitsemaan suorituksia kaseilla kuutosten
sijaan, Heino kommentoi. - Alkukauden kankeus ja kohmeus helteestä huolimatta näkyi
suorituksissa kaikissa luokissa. Ratsastajien tulisi enemmän satsasta nyt varsinaiseen hevosten
esittämiseen kilpailutilanteessa ja sitä kautta näyttävyyteen. Alueluokista mieleeni jäi erityisesti
Henna Hietala ja Captain Grey (MeLaRa), jotka saivatkin voiton molemmista alueluokista.
Hevonen oli sopivasti kuuma ja liikkeiden elastisuus viehätti. Samoin ratsastajan ja hevosen kemia
oli silmiinpistävää; välillä näin todellisia superväläytyksiä suorituksessa, ja näistä asioista halusin
palkita, Heino kiittelee.
- Ja seuran talkoohenki jäi mieleeni. Kilpailuihin oli todella satsattu kaikilla osa-alueilla. Tästä
olimme päivän muiden tuomareiden, Tuuli Mustosen, Tarja Lukkarin ja Mari Päivärinnan kanssa
kaikki samaa mieltä.
Ensi vuonna estekansalliset
Kilpailukausi on vasta aluillaan, joten tontilla tapahtuu kesän aikana.
- Seuratason koulu- ja estekilpailut vedetään iltakisoina kesäkuun alussa ja heinäkuussa on
vuorossa jo perinteiset kahden päivän aluetason esteratsastuskilpailut. Ehkäpä syksyllä
kouluratsastuksen aluemestaruuskisat. Meri-Lapin Ratsastajat täyttää ensi vuonna 10 vuotta. Sitä
juhlitaan ensi vuonna erilaisilla tapahtumilla ja tietenkin kilpailuilla. Meillä on vielä vuosi aikaa
hieman viilailla järjestelysysteemejä, ja päätavoite synttärivuodelle on kansallisten estekilpailujen
järjestäminen, Rauma suunnittelee.
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