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Meri-Lapin Ratsastajat ry järjesti jo perinteeksi muodostuneet aluetason esteratsastuskilpailut viime
viikonloppuna Meri-Lapin Hevospalvelun tallilla Tornion Kaakamossa.
- Perjantaina ratsastetut seuratason estekilpailut nostivat koko viikonlopun lähtijämääräksi noin 300
lähtöön, joten olemme todella tyytyväisiä, kommentoi kilpailujenjohtaja Kristiina Rauma
MeLaRasta.
- Kymmenen vuotta sitten muutamalla ihmisellä oli haave ratsastusseurasta, joka pystyisi
järjestämään alue- ja kansallisen tason kilpailuja. Tänä päivänä se on totta, kiitos ahkerien jäsenten,
yhteistyökumppaneidemme ja muiden seurojen jäsenten, jotka ovat olleet yhdessä kehittämässä
toimintaamme, kiittelee seuraa aikoinaan perustamassa ollut Rauma.
Lauantain pääluokan Prix de Wilkan (115 cm) voitti Jenna Eeronheimo Brindamour-hevosellaan
(ORK, Oulu). Sunnuntain pääluokan Prix de Cavalor-luokan (120 cm) voitti kiiminkiläinen Mia
Raasakka Sunstarilla (Lidrid). - Rata oli mielestäni helppo ja kentän pohja hyvä. Sunstar tuntui sen
verran kivalta, että annoin sen laukata esteelle reilummin. Lisäksi hypyt olivat teräviä, joten pääsin
ensimmäistä kertaa ratsastamaan myös aikaa. Loppukauden tähtäimessä ovat kansalliset 130-luokat.
Alkukausi meni Sunstarin sairastellessa, joten tämä vasta kauden toinen startti ja voitto on erityisen
ihana, Raasakka iloitsee.

Mia Raasakka ja Sunstar
Seuran omista kasvateista parhaiten viikonloppuna menestyivät sunnuntain 110-luokan voittanut
Lotta Hyttinen ja SM-kilpailuihin kahdella ponillaan
valmistautuva juniori Tiia Kanto. Lotta Hyttisen ja Lordens
Ladyn yhteistyö sujui niin hyvin, että ratsukolle voisi antaa
yhteisnimen Lordens Lotta. - Meillä oli aivan loistava
viikonloppu. Annoin hevosen liikkua ja laukata reilusti
eteen. Verryttelyssä se oli jo niin upea, että teki mieli viedä
se jo talliin ja antaa porkkana. Radat olivat kivoja, kiitoksia
ratamestari Katariina Pajarille. Kauden päätavoite on
Kalajoen kansalliset elokuun lopussa; 110-tasolla ja
toivottavasti taas 110 % yhteistyössä, Hyttinen fiilisteli.

Tiia Kanto ratsasti Niwek-ponillaan viikonloppuna kolme
voittoa ja voitti siten myös MeLaRa 10-potin. Lisäksi Kanto sai
Monday's Malvirilla yhden kakkossijan. - Niwek oli
samanlainen viime kaudella; sen itsevarmuus paranee kauden
edetessä. Nyt se oli yllättävän hyvä ja uskalsin ratsastaa voitto
mielessä. Monday's Malvir eli Ressu on niin kokenut, että sitä
oikeastaan säästelin SM-kisaan, Kanto kommentoi
taktiikkaansa. - Kisaurani MeLaRa:ssa aloitin seurakisoissamme
lainaponi Tiffanyllä, jonka itsepäisyys todella kasvatti sisuani. Jännitin silloin kilpailemista niin,
etten pystynyt juuri nukkumaan enkä syömäänkään ennen kisoja, Kanto muistelee tenavavuosiaan
nyt naureskellen.
Kilpailujen tuomariston puheenjohtaja, ylivieskalainen Satu Myllykangas kiitteli järjestävää seuraa.
- Älyttömän kivat kilpailut. Lähtöjä oli paljon, joten kisoissa oli oikea kisatunnelma. Suuri
lähtömäärä kertoo myös, että ajankohta näille pohjoissuomalaisille aluekilpailuille on oikea.
Ulkokilpailukausi on niin lyhyt Suomessa, että eipä tosissaan aluetasolla kilpailevat voi oikein
laittaa hevostaan heinäkuuksi laitumelle lötkistymään, Myllykangas sanoo. - Viikonlopun aikana
nähtiin paljon sujuvaa menoa. Ei muuta kuin lisää treeniä ja kisakokemusta, Myllykangas kannustaa
ratsukoita.
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