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Kevät etenee vääjäämättä ja taas on kuukausi hujahtanut jonnekin. Kesäkuuhun ja koulujen sulkeutumiseen 
on enää vain muutamia viikkoja. Eteen tulee kesämenot maalle, leireille ja ties minne. Ratsastustunnit tulevat 
tallilla olemaan läpi kesän. Heinäntekoaikaan heinäkuun alussa pidämme kuitenkin  1-2 viikkoa väliä tunneissa, 
tarkempi ajankohta riippuu säistä. 
Jotta osaamme jakaa kesän tuntien ryhmät, ilmoittele mahdollisimman pian kun tiedät poissaoloista, varsinkin 
useamman viikon kestävistä. 
 
Kuukauden ratsastaja(t): 4xÖberg eli 
ratsastavat sisarukset 
Lienee melko harvinaista, että neljä siskosta 
ratsastaa ja vieläpä samalla tunnilla. Hyvässä 
sovussa kuitenkin menevät Öbergin tytöt Greta, 
Katariina, Ingrid ja Annika. He ovat myös kaikki 
hyviä ja rauhallisia ratsastajia, jotka hoitavat 
hevosensa huolella. 

 
Kuvassa vasemmalta: Ingrid, Katariina, Greta ja 
Annika 
 
 
Tässä reportteri Juulin tekemä syvähaastattelu: 
 
Mikä on ikäsi? 
Greta: 10v, Katarina:13v, Ingrid: 14v, Annika: 16v. 
Kuinka kauan olette ratsastanut? 
Kaikki: Neljä ja puoli vuotta 
Miten hevoskärpänen puri teitä? Tytöt 
innostuivat talutusratsastuksesta, ja siitä se sitten 
lähti. 
Miten kuulitte tästä tallista?  
Gretan ystäviltä. 
Missä olete ratsastanut ennenkuin  tulitte 
tänne? 
 Eri yksityistalleilla. 
Lopuksi vielä lempihevoset ja –ratsastuslaji? 
Kaikila paitsi Annikalla mielirasastuslaji on 
esteratsastus, mutta Annikan laji maastoilu. 
Greta:Pelle, Annika:Irri, Ingrid:Foxi,  Katariina:Ally 

Kilpailutuloksia 
Juuli ja Milli sijoittuivat 9.4. pidetyissä Ehon tallin 
kilpailuissa jälleen kolmansiksi. Samassa luokassa 
myös Ressu meni puhtaan perusradan, mutta 
uusintaradalla kaukaa tapahtuneen hypyn takia 
Ressu kompuroi alastulossa, jonka seurauksena 
Juuli tuiskahti alas selästä ja paremmat sijoitukset 
jäivät maneesin santaan. 
Seuraavat kisat ovat Tuusulan Ponnahduslauta 
7.5. 
Juulin ja Millin kesän tavoitteita on Hevoshullu 
PowerCup, jonka aluekarsinta on Porvoossa 18-
19.6. ja finaali ratsastetaan Lahdessa. 
Kovasta kilpailutahdista johtuen Milli osallistuu vain 
rajoitetusti tunneille kesällä. Uusi opetusponi 
ostetaan heti kun sopiva löytyy. 
 
Hamina Bastioni Horse Festival 
Suunnittelemme retkeä kansainväliseen 
ratsastuskilpailuun Haminan linnoituksen 
ainutlaatuisessa ympäristössä. 
Retkipäiväksi on valittu perjantai  17.6. klo 16-21 
oleva näytös. Silloin on mm avajaiset,150 cm 
esteluokka sekä kouluratsastusta. 
Lippu on n. 25-20 euroa, halukkaat nimi 
ilmoitustaululla olevaan listaan (sitova), niin 
voimme suunnitella kuljetusta paikalle. 
Kuljetustavasta riippuen siitä voi tulla 
lisäkustannuksia. 
Lisätietoja kilpailusta http://www.csiohelsinki.com/bastioni  
 

 
kuva: Bastionin kilpakenttä 

http://www.csiohelsinki.com/bastioni


 
Lydia 
Uusi tallille tullut hevonen on 4-vuotias tamma, 
kutsumanimeltään Lyyli. 
Lyylillä on hyvät liikkeet ja ensisijaisesti siitä 
toivotaan kouluhevosta, mutta kuten aina; aika 
näyttää. Ensiratsastukset sillä antoivat oikein 
positiivisen näkemyksen, se oli eteenpäin pyrkivä 
ja liikkui tasapainoisesti. 
Sen isä on saksalainen kouluori Angard, jolla 
Elisabeth Erhnrooth kilpailee kansainvälisellä 
tasolla. 
Kuten isän kuvasta näkee, on tammassa paljon 
isänsä näköä. Äiti Simona kilpailee 
kouluratsastuksessa vaativalla 
tasolla.

  
Kuva: ori Angard 
 
 
Lisää Perrier-hevosia 
Torstai iltana 28.4. klo 20.55  Puksu pyöräytti 
maailmaan kookkaan ja pitkäjalkaisen orivarsan.  
Väri joko musta tai tummanruunikko, ei merkkejä. 
Varsa on terve, sillä on hyvä asentoiset jalat ja 
rakenne enteilee varsin komeata hevosta. 
 
Synnytys meni hyvin. Huonosti oli kuitenkin vähällä 
käydä, kun Puksu ylösnoustessaan horjahti 
suoraan makaavan varsan päälle.  Onneksi 
selvittiin säikähdyksellä. 
Seuraavana aamuna varsa jo laukkaili ulkona 
vähän aikaa Puksun tiivissä vahtiessa, samalla kun 
karsinan olkipatja puhdistettiin. 

 

Varsan isä on FairPlay, joka on saksassa syntynyt, 
kilpaillut kouluratsastuksessa  EM-tasolla Henri 
Ruosteen ratsastamana. 
FairPlayn suvussa on paljon vahvoja 
esteperiyttäjiä, joka on yksi syy sen  isäoriksi 
valintaan. Varsa onkin jo ensipäivinään väläyttänyt 
estelahjojaan hyppäämällä pihalla olevan lasten 
hiekkalaatikon yli. 
Sitten pitäisi vain keksiä hyvä nimi. 
 
Huom! Puksu ei pidä siitä, että varsaa ja sitä 
tuijotellaan kun ne ovat karsinassa. Joten jätäthän 
ne omaan rauhaansa. 
 
 
Tallin kouluratsastus”kilpailut” 
 
Pidetään keskiviikkona 8.6. alkaen klo 16-20.00 
Ratsastukset tuomaroi  koulutuomari Siru Vänskä.  
Ilmottaudu ilmoitustaululla olevaan listaan ja laita 
hevonen, jota toivot. Jukka jakaa kuitenkin 
ratsastajat ja hevoset, jotta hevoset saadaan 
riittämään. 
 
Tavoitteena ei ole varsinainen kilpailu siitä kuka 
saa eniten pisteitä. Vaan jokainen kilpailee itseään 
vastaan tehdäkseen parhaan oman suorituksensa 
ja saa siitä ulkopuolisen arvion. Siitä on sitten 
mukava lähteä harjoittelemaan eteenpäin ja katsoa 
onko seuraavaan kertaan tapahtunut edistystä. 
 
Lähtömaksu on noin15 euroa/ratsukko, tarkentuu 
kun saamme tuomarikustannukset tietoon. 
 
 
 
 
Hyvää kevään jatkoa!! 
 
Terveisin 

 
 


