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Kansallisen tason kouluratsastuskilpailut
Meri-Lapin ratsastajat ry
Tornio
29.–30.6.2013
Meri-Lapin ratsastajat ry järjesti kansallisen tason kouluratsastuskilpailut viime viikonloppuna
Meri-Lapin Hevospalvelun tallilla Tornion Kaakamossa. Viikonloppu painottui nuorten hevosten
luokkiin, joita oli tarjolla runsaasti. Kilpailuissa ratsastettiin kahden päivän aikanaSupreme Horse
Care 5- ja 6-vuotiaiden nuorten hevosten championsarjojen kolmas osakilpailut ja 7-vuotiaiden
hevosten sarjan toinen osakilpailu.
Lauantain pääluokka ratsastettiin vaativa A-tasolla ja sunnuntain Prix St. Georges.
Kaksipäiväisiin kilpailuihin on ilmoittautunut yhteensä 77 ratsukkoa, jotka starttasivat yhteensä 142
lähtöä. Tuomariston puheenjohtajana toimi lappeenrantalainen Osmo Metsälä.
Metsälä oli tuomaroimassa sunnuntain Prix St. Georges-luokkaa, jonka voitti Jannika Kolehmainen
(Vaasan Hubertus) Mackenziellä. - Mackenzie ei ole varmaan helppo ratsastettava, aikaisemmin se
painui helposti kuolaimen taakse liian lyhyellä kaulalle. Kolehmainen on edistynyt sen kanssa
loistavasti, Metsälä kiitteli.
Ei ihme, että Kolehmainen on löytänyt yhteistyösävelet Mackenzien kanssa. - Se rakastaa
työntekoa, sillä on suuri sydän ja se on aina niin täynnä energiaa, Kolehmainen kehuu ruunaansa.
Nuorten hevosten luokissa onnistui Kuopion Ratsastajien Emmi Väisänen viisivuotiaalla
Ritzferaldilla (i. Fernet), joka voitti HeB-luokkansa lauantaina reilusti tuloksella 68,750 %.
Sunnuntain HeA-luokassa voitto heltisi tuloksella 67,754 %. - Ritzferal liikkuu hienosti ja sillä on
kolme hyvää askellajia. Emmi Väisänen ratsasti sitä taitavasti ja rohkeasti, vaikka hevosella
luonnetta riittää, kommentoi Osmo Metsälä viitaten Ritzferaldin sunnuntain komeaan
pukkihyppyyn kesken radan.
Iin Hevosharrastajien Ulla Seuranen voitti korrektilla Herz-Juwel-ruunalla kuusivuotiaiden
osakilpailun, joten yksi voitto nuorista saatiin myös pohjoiseen. Viikonlopun komistus lienee
kuitenkin lupaava, vielä voimaansa kehittävä Hilton III, jolla Sophia Backlund (Korsholms
Sportryttare) Supreme Horse Care 7-vuotiaiden championsarjan osakilpailun ja sijoittui toiseksi
avoimessa HeA:ssa sunnuntaina.
Viikonloppuna ratsastettiin myös alueluokkia, joissa varsinaisen hattutempun teki Meri-Lapin
ratsastajien juniori Nea Ponkala. Ponkala otti kaksoisvoiton sekä lauantaina että sunnuntaina
avoimissa HeA-luokissa Muhamed-ponilla ja Larosell-hevosellaan.
Seuraavan kerran Tornion Kaakamossa ratsastetaan kilpaa 13–14.7., jolloin on vuorossa aluetason
esteratsastuskilpailut.
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