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MeLaRa:n järjestämät kauden ensimmäiset aluetason kouluratsastuskilpailut kisattiin aurinkoisessa
säässä, ikään kuin alkavan kesän kunniaksi. Lähtöjä päivälle kertyi mukavat 55, vaikka lähtömäärää
verottivat viime hetken poisjäännit.
Päivän ainoassa seuraluokassa voittoon ratsasti tahdikkaasti Jenni Suhonen (MeLaRa) nuorella
kimolla Trimitas-hevosella. Prosentteja Suhonen keräsi 60,25 %, mikä lienee mukava
kaupanpäällinen hevosen siirtyessä kohta uudelle omistajalle. Kauas ei nakannut Petra Jauhojärven
(Escape) ja Maiju Ylivallon (Pisanka II) tulokset 60 %, jotka oikeuttivat jaettuun toiseen sijaan vain
yhden pisteen erolla. Anne Isohätälä-Lehmikangas (ABC) kävi näyttämässä uudelle
lainahevoselleen Sharonille kisakenttää (57,5 %) ja tulostaso tällä upealiikkeisellä hevosella
varmasti paranee koulukisakokemuksen myötä.
Järjestäjän poneille ja nuorille hevosille osoitetussa Helppo B:3 a-luokassa oli valitettavan vähän
lähtijöitä, sillä juuri nyt olisi ollut tilaisuus erityisesti poneilla punnertaa omassa sarjassaan. Liekö
koulunpäättäjäisviikonloppu verottanut ilmoittautumisia. Johanna Riihijärvi (ABC) tyylitteli
Lloydilla voittoon tiukasti 0,228 prosenttiyksikön erolla ennen Katariina Pajaria ja Adar-hevosta
(MeLaRa).
Helppo B:3 avoimessa b-luokassa keskiarvotulos oli melkein kaksi prosenttiyksikköä parempi eli
59,1 %. Kokenut ratsukko Päivi Harjuniemi & Rapollo (KRTS) ratsastajan omaksi
hämmästyksekseen vei voiton hienolla 66,591 % tuloksella. Muut sijoittuneet luokassa olivat
hyvinkin lähellä toisiaan. Ida-Maria Kesti ja Pektavius (MeLaRa) ratsastivat toiselle sijalle ja Anne
Isohätälä-Lehmikankaan Sharon jo rentoutui kolmannelle sijalle saakka. Varpu Wiens (KRTS)
lienee tyytyväinen tuupattuaan kahdelle sijoitukselle; Sponte Salire-hevosella neljänneksi ja
ponillaan Engagen viidenneksi.
Helppo A-luokkien ratsastajille oli tarjolla kaksi luokkaa. Etelä-Suomesta hiljattain syntysijoilleen
takaisin muuttanut Ulla Seuranen (IIHA) esitteli kimon Spinner’s Imagen, jotka Katariina Pajarin ja
Larosellin (MeLaRa) kanssa vuorottelivat Helppo A-luokkien voitot ja kakkossijat. Suvi Kapraali ja
Obsession aloittivat vasta kisakauden ja Obsession kävi hieman kuumana, joten tätä
palkintojenjaossa tuttua ratsukkoa ei nähty siellä tällä kertaa.
Kilpailupäivinä MeLaRa on jakanut kannustuspalkintoja kilpailijoille. Tänä päivänä se annettiin
Meri-Lapin Hevospalvelun pitkäikäiselle työntekijälle ja Meri-Lapin Ratsastajien
luottokisahevoselle Königin’s Kanonadelle. ”Kalle” siirtyi eläkkeelle tuntihevoshommista ja aikoi
ottaa rennosti uuden omistajansa Riitta Rainion hoivissa. Kalle on aktiivivuosinaan kilpaillut
esteissä kansallisella ja aluetasolla, ja viime vuosina opettanut monta ratsastajaa alkeista aluetasolle.
Kallella on myös pitkä kokemus palkintojenjaosta. Niinpä tänäänkin pikku kannustuspokaalin
pokattuaan se tiesi ilman kuskin ohjeita lähteä ensimmäisenä liikkeelle ja kääntyä oikealle
kuuluttajan ohjeiden mukaan ”…ja kunniakierros oikeaan, olkaa hyvä”.
Lämpimät kiitokset ruusun kera tuomareillemme Ulla Niskasaari, Tuuli Mustonen, Birgitta
Taskinen ja Katariina Pajari.
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