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Meri-Lapin Ratsastajat ry järjesti jo perinteiseksi muodostuneet kaksipäiväiset aluetason
esteratsastuskilpailut Meri-Lapin Hevospalvelun tallilla Torniossa 12.-13.7.2008. Viikonlopun
aikana nähtiin noin 180 lähtöä ja reilu 70 ratsukkoa. Jos kisaviikonloppu on ratsukolle raskas,
tarvitsee koitokseen myös järjestävä seura asennetta ja motivaatiota jäsenilleen: ”Tänä
viikonloppuna palkitsimme toimihenkilötalkoolaiset kaksinkertaisilla talkoopassileimoilla, jotka he
voivat ansaitusti hyödyntää seuralaisten valmennuksissa”, kertoo kilpailun johtaja Kristiina Rauma
ja kiitteli seuralaisiaan tehdystä järjestelyurakasta. ”Talkoopassi-idea on ollut meillä käytössä jo
vuosia ja edelleen toimiva systeemi. Mukaan olisi kiva saada lisää esimerkiksi kilpailevien junnujen
vanhempia, joilla on varmasti erityisosaamista vaikka tietojenkäsittelystä, jos hevoshommat
tuntuvat muuten vieraalta.”
Rannikon Ratsastajien Oona Uunila kilpaili molempina päivinä Rokki-Vaarilla ja Clara Marcolla.
Rokki-Vaarin tuplanollat riittivät tällä kertaa sijoituksiin ja mainiota niin, mutta voitto lauantain
luokassa 3 Prix de Lappli-Talot 100 cm ja toinen sija sunnuntaina viimeisessä luokassa 8 Prix de
Hevossoppi 115 cm kertovat Clara Marcon kisakunnosta. Uunilan Roosa täydensi siskosten
kisamenestystä nappaamalla lauantaina voiton 70 cm-luokasta Picobello-ponillaan, jonka
tykitykseen 0-0/30,57 eivät maisemia katselleet hevosratsukot pystyneet vastaamaan.
Vauhdilla voittoon –kisateema näkyi Lotta Hyttisen/Misty IV voittoajassa 43,30 luokassa 2 Prix de
Tiltek Oy 85 cm, johon parhaiten vastasi Tiia Kanto ponillaan Monday’s Malvir kakkosajalla 44,90.
Sunnuntain kasikympissä suomenhevosenenergiaa esitellyt Mira Matinlompolo kaasutteli voittoon
Ventti-Valtterilla. Tiia Kanto/Monday’s Malvir jäivät harmittavasti taas muutaman sekunnin
kymmenyksen päähän kakkossijalle, joka kuitenkin on kunnioitettava saavutus kovassa ja
kokeneemmassa kisaseurassa.
Viikonlopun pääluokat olivat Prix de Lappli-Talot Oy ja Prix de Tiltek Oy, joita hypättiin
molempina päivinä. Sunnuntaina ratsastetuissa radoissa näkyi jo väsymystä erityisesti yltiöpäiseen
kaasutteluun sortuneilla, sillä ratamestari Pajarin radoissa riitti ratsastettavaa tempoa ja pitkähköjä
teitä. Henna Hietala (Riding Club Ruska) ja pystyryhtinen, isolaukkainen Captain Grey etenivät
parhaiten luokassa 6/Prix de Tiltek 95 cm ja täten voittoon ajassa 41,16. Ilman tuplanollia ei ollut
asiaa sijoituksille, ja lujaa sai painella kakkossijaankin, joka jaettiin Lidrid-Teamin Ida Hoskarille
/Sam III ajassa 41,32.
Järjestävän seuran Katariina Pajari ja Pamfüülia onnistuivat voittoon saakka molempina
kisapäivinä. Sunnuntain luokassa 7 /105 cm Pajari karisti muut kintuilta hätistelemästä nollaradalla
supernopealla ajalla 64,33. Harvakseltaan kilpaillut Loviisa Mällinen tyylitteli tässä toiseksi aina
yhtä rehellisellä Anakondalla nollilla aikaan 72,06.
Päivän viimeinen luokka muodostuikin jännitysnäytelmäksi, kun AM5:na arvostellusta luokasta ei
näyttänyt tulevan yhtään puhdasta rataa. Kun ennakkosuosikit Oona Uunila/Clara Marco ja
Katariina Pajari/Pamfüülia (MeLaRa) olivat keränneet puutavaraa 4 virhepisteen edestä, päätti
Kaisa Heikkinen (Oulun Urheiluratsastajat) säästää sisariaan uusinnalta ja ratsastaa nollan.
Ammattilaistyyliin hän hymyili ikään kuin varmana voitosta tuomaritorniin kääntäessään hienosti
toiminutta Ramzes II:sta kohti kahta viimeistä estettä – näin makeaa voittoratsastusta näkee
harvoin.
- Seija Salomäki, MeLaRa-

