Kausi 2008 avattu Kaakamossa
Meri-Lapin Ratsastajat ry (MeLaRa) avasi vuoden kilpailukauden seuratason hallikisoilla viime
viikonloppuna. Lauantain estekilpailuissa nähtiin yli 50 lähtöä ja reilussa kolmessa tunnissa läpivedetyt kisat
lienevät pienoinen seuratason ennätys. Viikonlopun este- ja kouluratsastuskilpailut olivat myös MeLaRa Cup
2008 ensimmäinen osakilpailu.
Ratamestari Katariina Pajarin rakentamat radat olivat sujuvia, joskin sisälsivät muutamia jekkuja kaarteiden
jälkeen sijoitetuissa sarjaesteissä ja muutamassa pystyssä. Isommissa 90- ja 105-luokissa vaadittiin jo
reilumpaa, kunnon tempoa niissä onnistumiseksi ja ”hutiratsastuksen” välttämiseksi. Muutamat ratsukot
olivat kuitenkin tikissä jo näin alkukaudessa ja pääsivät sijoituksen makuun jo heti alkukaudesta. Luokan 3
90 cm voitto meni kuin vanhasta muistista loistavalla yhteistyöllä ratsukolle Lotta Hyttinen/Misty IV
(MeLaRa). Henna Hietala ja kaapin kokoinen, isolaukkainen Captain Grey (RCR) jäivät ajassa arvatenkin
parin sekunnin päähän. Päivän pääluokassa 105 Anna-Elisa Orajärvi ja Ruskelan Filadelfia (MeLaRa)
nappasivat voiton uusintaradan supernopealla tuplanollaratsastuksella, jota katsoessa heikkopäisimmillä
meni pää pyörälle. Voitto heltisi uusintaradan ajalla 28,89. Kakkossija jaettiin Inga Heikkiselle/Ritzy (RCR) 4
virhepisteellä ajassa 44,52.
Sunnuntain kouluratsastuskilpailuihin oli ilmoittautunut reilu 40 ratsukkoa. Uudella kaudella uudet kujeet;
kisassa nähtiinkin monta uutta ratsukkoa, joista muutaman debyytti vaikutti lupaavalta. Juniori Ida-Maria
Kesti/Pektavius MeLaRa ratsastus on noussut aivan uudelle tasolle, joten HeC -luokan voitto meni ansaitusti
tälle ahkerasti talven treenanneelle ratsukolle. K.N.Specialin luokkavoiton tyylitteli Katariina Pajari nuorella
Adar-hevosella, jonka liikkeisiin on talven aikana tullut mukavasti voimaa. Mukavaa katseltavaa oli myös
Kristiina Rauman ja isosti ravaavan Tvanas-ruunan ensistartti, joka palkittiin kakkossijalla. Pääluokka Amerkin kouluohjelman voiton ratsasti Katariina Pajari Larosell-ruunalla.
”Päivän kaikissa luokissa radan heikoimpia lenkkejä olivat pysähdykset ja peruutukset. Olisin myös toivonut
näkeväni laadukkaampaa keskiravia ja selkeämpiä siirtymisiä niihin. Ilahduttavaa oli kuitenkin monen
ratsukon kehittyminen talven aikana. Näistä jäi erityisesti mieleeni juniori Krista Kuuselan ratsastus
ratsastuskouluponilla Ferrerolla”, kommentoi kouluratsastustuomari Leeni Aula.
Päivän täydellisin ratsastus oli kuitenkin luokassa 6, joka oli ratsastuskoe erityisryhmille. MeLaRa-junioreita
edustava ratsukko Laura Saukonoja omalla Lone II -tammallaan sai ratsastuksestaan täydet 5 pistettä.

