Arabihevosten PM-kilpailut
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TEKSTI JA KUVAT Hanna Sinkkonen

Arabihevosten PM-kilpailut järjestettiin kolmatta kertaa Ruotsissa
Strängnäsissä 13.-15.7.2007. Saimme
ensimmäistä kertaa myös Suomelta
joukkueen mukaan kilpailuihin, sillä
peräti kolme arabihevosta lähti
kilpailuihin edustamaan maatamme.
Joukkueen lähettämisessä auttoi
hurjasti se, että SAHY sponsoroi
hevosten kuljetukset Ruotsiin ja
takaisin.

Karoliina Kamppinen ja Ruskelan Bismack
suorittivat sunnutaina ohjelman He A:5.

Joukkueen
muodostivat
puhdas
espanjalainen ori Mel Veraz NL
ratsastajanaan Sini Hagelberg sekä
primolaiset ruunat Napoleon ja Ruskelan
Bismarck
ratsastajinaan
Marianna
Jaatinen, Anna Palovaara ja Karoliina
Kamppinen. Joukkueenjohtajana toimi
allekirjoittanut ja huoltojoukkoina lisäksi
Dan-Erik Nyström sekä Elina Palovaara.
Danin ja Elinan sujuva ruotsinkielentaito
tuli myös monesti tarpeeseen meidän
muiden
yrittäessä
kommunikoida
kouluruotsillamme. Onneksi kisapaikalla
suurin osa puhui myös sujuvaa
englantia. Joukkueella oli todella hauska
kilpailumatka, jonka kruunasi kaikkien
hevosten hieno menestys kilpailuissa.
Matkamme alkoi keskiviikkoiltana
11.7.2007 Helsingistä kahdella autolla
ja trailerilla kohti Naantalia, josta lähti
Finnlinesin laiva Kapellskäriin. Mel
Veraz NL eli Verkku matkusti yksin
toisessa trailerissa ja veljekset Napoleon
ja Ruskelan Bismarck eli Napsu ja
Markku orivälilevyllä erotettuna toisessa.
Laivamatka lahden yli sujui rauhallisesti,
vaikka osa joukkueestamme meinasikin
jäädä ilman ruokaa laivassa, kun hevosista
huolehtiessamme emme hoksanneet
tarkistaa ravintolan kiinnimenoaikaa.
Onneksi laivan keittiössä oltiin ystävällisiä
ja näin saatiin myös ihmisten mahat
täyteen.
Yön aikana kävimme tarkistamassa
hevosten kunnon kertaalleen ja sitten
laiva saapuikin jo satamaan Ruotsin
aikaa klo 5.30. Satamasta oli vielä parin
tunnin ajomatka kilpailupaikalle, jonne
piti ajaa Tukholman aamuruuhkan
läpi. Muutamaa ”läheltä piti tilannetta”
myöhemmin pääsimme onneksi selville

Ori Mel Veraz ja Sini Hagelberg
asettumassa talliin. Taustalla talli johon
hevoset majoitettiin.

vesille ja kilpailupaikkakin löytyi helposti
Elinan loistavan kartanlukutaidon avulla.
Olimme lähes ensimmäiset saapuneet
koko paikassa, vain kaksi norjalaista
westernhevosta oli tullut meitä aiemmin
perille.
Kilpailupaikka
oli
puitteiltaan
erinomainen. Siellä oli hevosille kiinteät
vieraskarsinat, joissa oli kutterikuivitus.
Suuren maneesin pohja oli hyvää hiekkaa
ja ulkokenttäkin suhteellisen hyvä, tosin
sateen jälkeen se osoittautui liukkaaksi.
Suuret nurmikentät ympäröivät kentän ja
vierastallit, joten ratsastamaan pääsi hyvin
myös maastoon. Torstai-iltana liikutimme
hevoset kevyesti kilpailupaikalla ja
annoimme niiden totutella kenttään ja

Kuvassa vasemmalta oikealle: ori Mel Veraz, Sini Hagelberg, Dan-Erik Nyström, Elina Palovaara,
Karoliina Kamppinen, Marianna Jaatinen, ruuna Napoleon, Anna Palovaara sekä ruuna Ruskelan Bismarck.
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Marianna Jaatinen ja ruuna Napoleon laukkakisassa. Matka oli 400m.

maneesiin.
Kaksi
joukkueemme
jäsentä
nukkui koko tapahtuman ajan teltassa
kilpailupaikalla, jolloin
heillä
oli
mahdollisuus tarkkailla hevosten kuntoa
koko ajan. Meille muille oli vuokrattu
idyllinen 1800-luvulla rakennettu mökki
puolen tunnin ajomatkan päästä, jonka
terassille rakennettu suihku ja pihan
perällä sijaitseva ulkovessa ensin hivenen
kauhistutti nuorimpia joukkueemme
jäseniä. Majoitus osoittautui kuitenkin
mitä loistavimmaksi, siitä kiitos Elinalle!
Perjantaina
oli
ensimmäinen
kilpailupäivä eikä se olisi voinut
paremmin alkaa. Marianna Jaatinen
Napoleonilla voitti heti alkuun Helppo C
–luokan ja siihen perään Sini Hagelberg
Mel Verazilla Helppo B –luokan. Tähän
jatkona Marianna ja Napsu voittivat
vielä 80 cm esteluokan ja Sini ja Verkku
ottivat Helpossa A:ssa sijoituksen.

Perjantaina paikalle saapui sopivasti
myös Mariannan vanhemmat Sari ja Jari.
Kilpailunjohtaja Göran Ericsson lahjoitti
vielä meille hienon Suomen lipun, jota
pääsimme heiluttamaan katsomossa
kannustaessamme joukkuettamme.
Lauantaina meillä oli epäonnea, sillä
yön aikana Verkun jalkaan oli tullut haavan
aiheuttama imusuonentulehdus, jonka
takia Verkku ei päässyt osallistumaan
päivän näyttelyluokkaan. Jalkaa hoidettiin
hauteella, juoksuttamalla ja kylmäämällä
sitä useamman kerran päivän aikana.
Onneksi hevonen liikkui koko ajan
puhtaasti. Menestyksestä lauantaina
vastasi Ruskelan Bismarck, joka sijoittui
hienosti kolmanneksi näyttelyluokassa,
jossa oli 23 ruunaa. Markku liiteli kehässä
todella upeaa ravia ja sai myös tyypistä 9!
Lauantaina
Markku
ja
Napsu
osallistuivat
myös
400m
kiitolaukkakilpailuun, jossa ei kuitenkaan

tullut
kovin
hurjaa
menestystä.
Suomalaisille hevosille oli vieras tilanne
laukata yksin tuo matka muista hevosista
poispäin, joten ne eivät näyttäneet
parastaan. Tätä lajia pitää siis ensi vuotta
varten treenata! Lauantaina Napsu ja
Marianna osallistuivat myös elämänsä
ensimmäisen kerran maastoestekilpailuun,
jossa he tekivät heti hienon puhtaan
radan. Näillä tuloksilla Marianna ja
Napoleon sijoittuivat peräti toiseksi
Tutustumiscupissa.
Sunnuntaina Verkun jalka oli
onneksi saatu kuntoon, joten Sini pääsi
starttaamaan sillä Helppo A- ja Vaativa
B –luokat kouluradalla. Verkku oli jonkin
verran väsynyt, sillä yöllä vierastalleissa oli
päässyt tamma vapaaksi ja se oli häirinnyt
oreja pitäen ne hereillä koko yön. Sini
ratsasti kuitenkin radat hienosti läpi. Myös
Karoliina Kamppinen teki hyvän radan
Markun kanssa Helppo A -luokassa.
Sunnuntaina juuri ennen kuin olimme
lähdössä takaisin laivalle hevosten
kanssa, meidät kutsuttiin vielä yhteen
palkintojenjakoon. Marianna Jaatinen
ja Napoleon saivat ”Rookie of the Year
2007” –tittelin ja palkinnoksi hienon
brodeeratun valkoisen satulahuovan.
Kotiin lähtiessämme olimme väsyneitä,
mutta onnellisia ja pidimme Suomen
lippua korkealla.
Kiitos kaikille mukanaolijoille Sinille,
Danille, Mariannalle, Annalle, Karolle,
Elinalle, Sarille ja Jarille! Reissu oli
mahtava ja ensi vuonna uudestaan!

Sini Hagelberg ratsasti neljänneksi luokassa Va B.

Voitokkain mielin palattiin Suomeen!
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