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Joulu on onnellisesti ohitse; tuo ihana aika lanttulaatikkoineen ja perhehel--- perhekriiseineen.
Ratsastajat ovat jo aikoja sitten keskenään päättäneet olla antamatta ystävilleen joululahjoja;
arvatenkin taloudellisista syistä. Hyvää jouluahan voimme toivotella ihan ilmaiseksi tallinkäytävillä
ja auttaa ystävää joulupyhien karsinasiivouksissa. Joulubudjetista suurimman osan lohkaisee tuo
nelijalkainen kulkuväline, joka jatkuvasti tarvitsee kaikenlaista tosi tarpeellista. Paketeista löytyi
täysin turhia lämpöpinteleitä, harjabokseja (miten muovilaatikko voi maksaa yli 30 Euroa?),
kuivatushuopa joka olisi tarpeeksi hieno pidettäväksi olohuoneen sohvalla ja laadukasta nahkaa
oleva rintaremmi, sillä entinen oli täysin väärän värinen. Jos jotain henkilökohtaista ratsastaja
toivonee lapsen biologiselta isältä, niin hankaamattomat ratsastuskalsarit ja valmennuslahjakortti
saavat sydämen varmasti sykkimään romanttisesti (että näin helppoa se on miehet kuulkaa saada
ratsastajatar syttymään.)
Hyvät melaralaiset, nyt kohti uusia seikkailuja kannusten kilisten, vaikka osa meistä ei ole vielä
toipunut edellisestäkään vuodesta. Uuden vuoden tinoista voit lukea ennusteet tulevalle
kisakaudelle; ehkä seuraavat onnen/epäonnen elementit löytyivät juuri sinun tinasangostasi?
Rotta: Onnea! Tuleva vuosi kiinalaisessa horoskoopissa on Rotan vuosi, joten erityisesti Rotan
merkeissä syntyneet ratsastajat tulevat menestymään nimikkovuotenaan. Rotan vuonna syntyneitä
pidetään kunnianhimoisina perfektionisteina ja viisaina ratsastajina. Rotan syntymävuosia ovat mm.
1960, -72, -84, -96. Paras kuukausi Rotille on joulukuu, joten satsaa MeLaRa Cup – finaaliin 2008.
Peitto: Jaahas, näyttää pukkaavan Horse Show-matkaa lokakuulle; aloita jo säästäminen. Säästää
voit myös nukkumalla kaverisi hotellihuoneen lattialla vain oljet vuoteenasi, sillä peittoja ei riitä
kaikille. Vuonna 2007 lähes 10 % melaralaisista osallistui tähän spektaakkelimaiseen hevosurheiluja shoppailutapahtumaan. Hauskan matkaraportin ansiosta uskomme matkustavan jäsenmäärän ja
hotellihuonekysynnän nousevan tänä vuonna; varaa hotellivuoteesi ajoissa.
Lampaanturkki: lampaanturkki tai kihara, aivan sama asia. Tutustut paremmin ystävääsi, jolla on
sinulle erittäin paljon annettavaa ratsastukseesi. Tiedossa on myös kiharaisia ongelmia, joita
ratkaistessa kuluu alkukausi vähemmän hauskoissa merkeissä. Kehittyä voit vain ratkaistujen
ongelmien kautta, mutta anna myös hevosellesi aikaa selvittää koipensa ja oppia kantamaan itsensä.
Horse Show’ssa näkee kaikkea uskomatonta.
Kuvassa epäurheilijamaisesti puudutettu Ankyniminen kouluratsastaja, jolla oli jalat sökönä.

Koira: Hyvin alkanut hevosenomistajan urasi saa jatkoa, sillä opit paljon uusia asioita ja hevosesi
nousee uudelle tasolle. Opit itse mm. erottamaan joogan, agilityn ja vikellyksen toisistaan. En
kuitenkaan suosittele harjoittelemaan hevosen kanssa vikellystä, sillä seurassamme ei ole tällä
hetkellä vielä lajin kansallisen tason valmennusta tarjolla ja vähempään emme tyydy nykyään. Älä
masennu, vaikket aina ymmärrä hevosesi käyttäytymistä tai jos et itse kehity mielestäsi tarpeeksi,
sillä hevonen on kuitenkin vain eläin, jonka tarkoituksena on viihdyttää sinua omistajan roolissasi.
Jyvä: Muutama tinajyvä sangon pohjalla ja loput tinat parketilla? Pienistä hetkistä tulee sinun
onnesi tänä vuonna muodostuvan. Nauti niistä, ystävistäsi ja puuhasteluista hevosesi kanssa. Jos
tinajyviä on runsaasti, on tiedossa taloudellista tukea ratsastusseuraltasi tai sitten voitat säkillisen
lisärehuja Hankkijan arpajaisissa; kumpi nyt on todennäköisempää.
Kaari: koskaan ei treenata turhaan kaarevien urien ratsastusta, olet sitten koulu- tai esteratsastaja.
Ylöspäin osoittavat tinakaaresi ennustaa jännittäviä kilpailuja ja nurkan takana odottavia haastavia
koitoksia, joihin voit valmistautua treenaamalla hyvässä seurassa (lue: MeLaRa:ssa). Älä jätä
tinaasi kaarta alaspäin kirjahyllyllesi, jollet halua epäedullisten Feng shui –henkien varjostavan
ratsastuskaartasi tänä vuonna.
Klöntti: Monet meistä löytävät sangosta epämääräisen klöntin, mitä yritämme arvailla ties miksi.
Klöntissä on hieman sitä ja tätä, mutta ei niitäkään tarpeeksi, vaikka klöntin yritys ja asenne on
hyvä. Näin myös suurin osa meistä on korkeintaan keskitason ratsastajia. Mutta voinet silti olla
onnellinen sellainen, onhan sinulla keskitasoa hauskemmat MeLaRa:n ystävät tukenasi!
-Sesse-

