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Finnish National Championships 2013

Finnish National Show järjestettiin ensimmäisen kerran Ypäjällä
2007, joten nyt olikin jo korkea aika järjestää uusi National-luokiteltu näyttely. Se pidettiin 27.7. Haminassa, Tuija Sipilän kotitilalla.
Itse olin osana järjestelytiimiä ja aloitimmekin hyvissä ajoin järjestelyt, sponsoreiden keräämisen, tapahtuman mainostamisen ja tiedottamalla mm. sosiaalisessa mediassa. Ennakkogallupit ennustivat jopa 60 hevosen saapuvan paikalle, mutta lopulta määrä kutistuikin 38:aan ilmoittautuneeseen. Mukava parannus silti viime vuodesta, mutta karu totuus on ettei National-luokiteltua show’ta ole
tälle määrälle hevosia kannattavaa, eikä edes mielekästä järjestää.
Näyttelyä edeltävä viikko oli järjestäjille melko kiireinen. Kenttä saatiin viimeisteltyä keskiviikkona ja vip-teltat pystytettiin torstaina.
Torstai-iltana saimme myös musertavan uutisen ettei yksi tuomareista, Helen van Nes pääsisikään paikalle! Mutta tähdet olivat meille suotuisassa asemassa ja perjantaiaamuna saimme varmistuksen,
että toinen hollantilaistuomari, Tony van der Auwera liittyisi tuomarikaartiimme, jossa jo ennestään olivat Koenraad Detailleur Belgiasta ja Marek Trela Puolasta.
Sääennusteet olivat olleet tapahtumalle suotuisia pitkin viikkoa, eikä lauantaina tarvinnut pettyä – aurinko paistoi täydeltä taivaalta ja
lämpötila kipusi jopa yli 25:n asteen. Erittäin katsojaystävällistä siis.
Näyttely alkoi perinteisesti ratsastusluokilla, joita tuomaroimaan oli
saapunut Ami Sunna. Classic Pleasuressa kilpaili viisi ratsukkoa, jois-

Vip-katsomo aamutuimaan.

ta pisimmän korren lopulta nappasi tamma SALUTO, ratsastajanaan
Henrietta Schmidt. Saluto suoritti pyydetyt tehtävät tasaisella tahdilla, innokkaasti ja ratsastus oli kaunista katseltavaa, joten tällä kertaa se kiidytti ratsukon ykkössijalle pisteillä 41.
Vain kahden pisteen päässä oli kuitenkin viimevuotinen Gold Sport
Champion, ori GALILEO, ratsastajanaan Hanna Soisalo. Ratsastusluokkaan oli sponsoroitu palkinto parhaalle uudelle tulokkaalle,
pinkki talikko, jonka siis parhaat noviisit Sahyn ratsastuskisoissa voisivat saada. Tämä palkinto meni myös Salutolle.
Western Pleasureen oli ilmoittautunut ainoastaan yksi ratsukko, Tuula Ahonen ja MIHRAB’S WASINA, joten luonnollisesti he myös voittivat luokan, sekä parhaan uuden tulokkaan talikon pisteillä 35. Performance Championin valinnassa
molempien luokkien voittajat laitettiin vastakkain
ja näistä paremmaksi Ami Sunna
katsoi Saluton.
Näyttely alkoi
kello yhdeltätoista, ja paikalla oli jo kiitettävä määrä yleisöä

Ilman heitä ei näyttelystä tulisi mitään!
Vasemmalta oikealle ring master Topi Kuusinen ja tuomarit Koenraad Detailleur, Marek Trela,
Tony van der Auwera valmiina arvostelemaan.
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seuraamassa. Harvinaisuus, josta emme ole paljoa saaneet viime aikoina
Sahyn näyttelyissä nauttia. Mutta nyt risteytysluokassa saattoi jo huomata, että yleisö oli selvästi aktiivista, ja palkitsi hyvin esiintyviä hevosia taputuksin ja kannustushuudoin.
Kolmesta paikalle saapuneesta risteytyksestä voiton vei Annina Huovisen
pintabian GP TOUCHOF DANDY, kolmivuotias ori, pisteillä 84,67. Toiseksi
sijoittui vuotias musta orivarsa, SALIYAH’S SHAMAN, kasvattaja ja näytteilleasettaja Jeni Pekola. Shaman sai 83,33 pistettä, mikä jätti tamma WINDY
DAYn pronssille pisteillä 82 (näytteilleasettaja Johanna Kinnari). Risteytysluokan osallistujat olivat saman tien myös championeja, sillä osallistujia oli
ainoastaan kolme ja luokkaa ei näin ollen jaettu junioreihin ja senioreihin.
Päivän ensimmäisessä arabiluokassa, yksivuotiaissa tammoissa oli ainoastaan yksi paikalle saapunut hevonen, josta näin ollen tuli myös luokkavoittaja. Tamma MECILIAH (Etman - Melizza -Kulak, näytteilleasettaja Annelie Sulkakoski) sai tämän kunnian 83 pisteellä. Kaksivuotiaita tammoja oli myöskin ainoastaan yksi, joten tässäkin luokassa voitto irtosi pelkästään paikalle vaivautumalla, ja tämä innokas näytteilleasettaja oli Pia Kujanpää, jonka tamma NAYLA (Wytok - Nocturne - Nimbusz) sai 83,33 pistettä. Kolmivuotiaissa tammoissa sama kaava toistui: ainut osanottaja oli
Frances Fabergen TAYR EL NAR (Faiz Al Shaqab - Majodian Almaz - Nabya
Ibn Gharib) joka sai 86,33 pistettä.
Sen jälkeen siirryttiin seuraavaan kategoriaan, nuoriin oreihin. Yksivuotiaita
oreja ei Suomessa ole kovin montaa, jos ollenkaan ja paikalle ei ollut saapunut yhtään niitä edustamaankaan. Kaksivuotiaita oreja sen sijaan löytyi peräti neljä ilmoittautunutta, joista yksi oli jäänyt pois. Luokan voitti ori LAURENT
(Wan Kahli - Lumina - El Amin) 89,33 pisteellä, mitkä olivat myöskin nuorten
kategorioiden korkeimmat pisteet. Toiseksi tuli Laurentin puoliveli MARANELLO (Wan Kahli - Mareesa - GR Amar) pisteillä 86,67. Molemmat oriit olivat Tuija
Sipilän näytteilleasettamia. Kolmanneksi luokassa jäi ZALADINO (Ziroco - Carmenzita - Zorongo) pistein 83,67. Zaladinon näytteilleasettaja oli Tiia Maria
Tikkanen. Kolmivuotiaita oreja oli ainoastaan yksi, Denise Lönnbladin esittelemä HG AL LATIHF (El Sid - Zahlina - FS ETERNAL FLAME), joka sai 87,67 pistettä.

Pronssia nuorten tammojen kategoriassa sai Pia Kujanpään kaksivuotias NAYLA

Fanny Bomanin esittämä MECILIAH vei kotiin Silver Championin tittelin
omistajansa Annelie Sulkakosken riemuksi!

Nuorten oriiden jälkeen kategoria vaihtui ruuniin, joita oli saatu kasaan
kaksi luokkaa, juniorit ja seniorit. Nuorempien ruunien voittajaksi selviytyi omistajansa Elisa Ukkolan esittelemä viisivuotias GR JAFAAR (GR Faleeh - Jahbardj El Chamsin - Teymur B) pisteillä 87,67 ja näin ollen Eija Lipposen omistaman, myöskin viisivuotiaan PERLAMORin oli tyytyminen toiseen sijaan pistein 85,67.
Senioriluokassa oli kolme rautiasta sukkajalkaa, kaikki enemmän tai vähemmän venäläistä linjaa. Voittajaksi näistä kolmesta selviytyi kahdeksanvuotias, suurikokoinen SC DACARO (Davidoff - Verbala - Balaton) päivän siihen mennessä korkeimmilla pisteillä, 91,33 ja jätti toiselle sijalle 13-vuotiaan CIMARROn (Colorado II - Cisza - Cid Ben Afas, näytteilleasettaja Denise Lönnblad) joka sai pisteitä kasaan 86.
Ruunien luokan jälkeen palkittiin näytteilleasettaja, jolla oli pisin matka näyttelypaikalle. Tämän palkinnon vei kotiinsa – Norjan Bergeniin asti, SC Daca- Gold Champion Junior Mare vuosimallia 2013, TAYR EL NAR.
ron näytteilleasettaja Anitta Pihl. Palkitsemisen jälkeen koitti väliaika, jolloin
ihmiset saattoivat kierrellä tallialueilla, nauttia vip-katsojien tapauksessa buffet-lounaasta, tai
ostaa hyvinvarustellusta kanttiinista muun muassa makkaraa, paahdettua maissia, jäätelöä, kylmää juotavaa ja muita herkkuja. Paikalle oli saapunut myös lappeenrantalainen hevosvarusteliike HorseCare Corner, joten tyhjin käsin ei näyttelypaikalta tarvinnut missään tapauksessa lähteä.
Yleisöä tuli ja meni, ja laskimme noin 500:n ihmisen olleen paikalla näyttelyn aikana, mikä on
varmasti yleisöennätys pitkiin aikoihin arabinäyttelyissä! Sääkin suosi meitä, joten monet olivat tulleet piknikille eväiden, retkituolien ja -pöytien kanssa. Aurinkorasva oli kyllä hyvä olla
mukana, niin ihanasti aurinko meitä helli!
Näyttely jatkui aikataulun mukaisesti ja nyt vuorossa oli tammojen kategoria ja ensimmäisenä
aloitettiin 4-7 -vuotiaiden luokalla, joka lopulta osoittautui pisteiden perusteella tämän kategorian kovatasoisimmaksi. Luokan voitti Elsi Korven rautias KASTANA (Pelennor - Karmia - Bistro)
pisteillä 89,33 jättäen viime vuoden Bronze Championin SHAYERAn (Galileo - Saliyah - MadallanMadheen, Jeni Pekola) yli pisteen päähän, Shayeran saadessa niitä 88.
7-11 -vuotiaiden luokan voitti kotitallillaan kilpaileva GALLA (Monograf - Godiwa - Fynt) omistajansa Hannele Fransasin esittämänä. Kaunista ravia esittänyt Galla sai 88 pistettä. Toiseksi luokassa sijoittui musta RS SALIYAH (Madallan-Madheen - Sara IV - Ghazlan, Jeni Pekola) pistein 86,67.
Vanhimmassa tammaluokassa oli neljä osallistujaa ja kaksi kiistatilannetta.
Ykkössijan kiista ratkesi vasta liikepisteitä vertailemalla ja kiistan voitti Mai14

National Gold
Champion Junior Stallionilla on
nuoresta iästään
huolimatta jo
paljon näyttelykokemusta: LAURENT.
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ju Palmun BURÉ (Bosas - Babocka - Armaniak) ohi LAPENTHAn (Pasat - Lalique - Mamluk, näytteilleasettaja Katri Kölhi). Molempien hevosten pisteet olivat 87,33.
Tammojen jälkeen alkoikin päivän viimeinen kategoria ennen championaatteja, eli oriit, ja tämä aloitettiin 4-7 -vuotiaiden luokalla. Paikalle oli
saapunut kaksi kilpailijaa, joista voittajaksi selviytyi päivän ensimmäisen
kaksikymppisen liikkeistä saanut, omistajansa Hanna Sinkkosen esittämä
ARCTIC (Mobil - Baltija - Bosas) pisteillä 89,33 jättäen taakseen viime vuoden Junior Silver Championin, T:mi Repoketun näytteilleasettaman FIREn
(Aranik Kossack - Ferrara - Sanadik El Shaklan) yli kahden pisteen päähän
(87).
7-11 -vuotiaissa oreissa oli kolme osanottajaa joista Tuija Sipilän omakasvatti PELENNOR (Monograf - Penelope - Pomar) teki suomalaishistoriaa
saaden kotiyleisön kannustamana 20-20-20 rivin liikkeistä ja 92,67 mitkä
ovat korkeimmat Suomessa annetut pisteet tällä pistesysteemillä. Viime
vuoden Best in Show Figurantka jakaa Pellin kanssa tämän kokonaispistemäärän. Pellin puoliveli GALILEO (Monograf - Ghana - Siam) viimeisteli sukujuhlan toisella sijallaan, pistein 90,33.

Silver Champion Junior Stallion HG AL LATIHF, jonka esitti omistaja
Denise Lönnblad.

Päivän viimeisessä oriluokassa nähtiin myös kaksikymppisiä, Frances Fabergen MOHANED AL SHAQAB keräsi niitä Koenraad Detailleurilta sekä
tyypistä, että päästä ja kaulasta. Vaikuttava ja riehakas Matti sai siis 91 pistettä ja jätti taakseen 19-vuotiaan JELTZINin (Sahara - Joanna - Ilbar De
Raynes) jonka oli asettanut näytteille Eija Lipponen. Jeltzin sai 87 pistettä ja oli viimeinen karsintaluokissa esitetty hevonen. Tämän jälkeen jatkettiin erikoispalkintoihin ja päivän kohokohtiin, Championien valintoihin.
Tänä vuonna oli ensimmäistä kertaa jaossa ”Allroun Champion” -titteli, joka
annettiin hevoselle, jolla oli parhaat sijoitukset sekä ratsastusluokasta että
näyttelyluokasta. Sijoitukset laskettiin yhteen ja vähiten pisteitä saanut hevonen voitti. Tässä oli kiistaa, sillä sekä Salutolla, Wasinalla ja Galileolla oli
yhteensä 4 pistettä. Mutta koska Salutolla ja Wasinalla oli molemmilla voitot ratsastusluokista, ne jatkoivat näyttelypisteiden vertailuun, jossa Saluto veti pidemmän korren.
Ja näin ollen Henrietta Schmidtin omistama tamma sai sille päivälle vielä
yhden palkinnon ja Allround Championin tittelin.

Kaksivuotias ori Maranello nappasi ensimmäisessä näyttelyssään
Bronze Championin tittelin.

Most Classic Head -kilpailuun oli ilmoittautunut kaksi hevosta, Fire ja
Meciliah, joista Fire valittiin palkinnon arvoiseksi.
WAHO Trophy jaettiin tänäkin vuonna näyttelyn yhteydessä, vaikka tällä
kertaa sen saanut hevonen ei valitettavasti päässyt paikalle sitä
noutamaan. Joten BESHMETin ja taustajoukkojen puolesta palkinnon otti
vastaan Sahyn puheenjohtaja Annie Liman.

Gold Champion Gelding, kiiltääkin kuin kulta! SC DACARO

Sitten tuli vuoro jakaa palkinnot parhaalle Suomessa syntyneelle oriille ja
tammalle, jotka olivat tällä kertaa isä ja tytär. Palkinto jaettiin pisteiden perusteella, joten Pelennor (92,67) sai kunnian ottaa vastaan Zeta Bint Zahri
Memorial Trophyn ja Kastana (89,33) puolestaan vastaanotti hitusen myöhemmin Falconin Pokaalin.
Sitten alkoivatkin championkisat ja ensimmäisenä kilpailtiin nuorten tammojen championaatista. Pronssille sijoittui NAYLA, hopealle MECILIAH ja
Finnish National Gold Champion 2013 oli TAYR EL NAR.
Nuorissa oreissa MARANELLO nappasi pronssin, HG AL LATIHF hopeaa, ja
Gold Championiksi tuomarit halusivat LAURENTin.
Ruunien Gold Champion oli SC DACARO, GR JAFAARin viedessä hopean ja
pronssille ylsi PERLAMOR.

Silver Championiksi kirmasi GR JAFAAR omistajansa esittämänä.

Tähän saakka tuomarit olivat täysin yksimielisiä valinnoista, mutta tammoissa ja oreissa oli hiukan enemmän hajontaa. Marek Trela äänesti Burèa
sekä hopealle että pronssille, mutta toiset eivät olleet hänen kanssaan samaa mieltä ja pronssia sai lopulta RS SALIYAH ja hopeaa SHAYERA. Ainoastaan tammojen Gold Champion oli yksimielisesti KASTANA.
Oreissa Marek Trela asettui myöskin eri linjalle, mutta MOHANED AL
SHAQAB vei Gold Championin tittelin 2-1 PELENNORin edestä, tämän saadessa sen jälkeen yksimielisesti äänet Silver Championiksi. Bronze Championin tittelin vei kaikilla äänillä GALILEO.
Päivän päätekohta oli Lewenhaupt Trophyn jakaminen, eli Best in Show
-kilpailu. Kaikki Gold Championit (paitsi risteytys) ovat oikeutettuja saapu-

Viime vuoden Bronze Champion PERLAMOR uusi tittelinsä.
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maan paikalle kisaamaan tästä tittelistä. Nyt kisa oli tiukka ja äänin 2-1 MOHANED AL SHAQAB nappasi tittelin KASTANAn edestä. Korskeasti esiintynyt Mohaned sai siis viedä kotiinsa Kreivitär Penelope Lewenhauptin lahjoittaman, upean pronssipatsaan, Fullmoons Horsesin lahjoittaman lasiveistoksen ja Best in Show’n kultaisen kaulanauhan!
Koko näyttelypäivä oli minun mielestäni hieno kokemus, sää oli upea ja
tunnelma oli erinomainen! Todella moni tuli minulle sanomaan että tunnelma on kuin kansainvälisissä näyttelyissä, eikä uskoisi, että ollaan ihan
meidän koto-Suomessa. Näyttelykehä sai paljon kiitosta sekä tuomareilta
että DC:ltä. Areenan pohjaa kehuttiin myös erittäin hevosystävälliseksi ja
liikepisteet olivatkin tavallista tasoa parempia, vaikka jotkut esittäjät hieman purnasivatkin että oli liian pehmeä juosta. Hevoset kuitenkin pitivät
pohjasta ja se näkyi liikkeissä.
Pääsponsorimme HAMINAN KAUPUNKI oli ystävällisesti lahjoittanut kehän koristeet, pikkuiset Raatihuoneet, jotka toivat juhlavuuden tuntua ja
myös herättivät hilpeyttä monissa katsojissa.

Voittajan on helppoa hymyillä! Gold Champion KASTANA oli esittäjäomistajansa Elsi Korven riemuksi myös Paras Suomessa syntynyt tamma.

Tuomarit kehuivat yleisöä vuolaasti, sillä harvoin kuulemma näkee näin
hyvin mukanaolevaa yleisöä, joka kannusta kaikkia hienoista suorituksista! Itse yhdyn ihan täysillä tähän kiittelyyn, oli MIELETÖNTÄ esittää hevosia sellaiselle yleisölle, mikä meillä nyt oli! Ihmiset huusivat, kannustivat ja
taputtivat! Vip-teltassa meno vain kiihtyi iltapäivää kohden ja sieltä saattoi
aina luottaa tulevan möykkää ja kannustusta, ihan pääsponsorin teltasta
ja kaupunginjohtajasta lähtien. Kaikki olivat täysillä mukana!
Näyttelyn Facebook-ryhmä suorastaan tulvi kiittelyjä ja kehuja näyttelyn
jälkeen ja useat kuvaajat myös laittoivat linkkejä gallerioihinsa (löydät ryhmän Facebookista nykyään nimellä Finnish Arabian Horse Shows). Palaute
näyttelystä on ollut kokonaisvaltaisesti erittäin positiivista, mikä näin järjestävän tahon osalta tuottaakin suurta mielihyvää! Missään vaiheessa ei tuntunut, että takki olisi ollut yhjä, vaan aina löytyi jostakin kimmoke ja into
tehdä uutta, lisää, paremmin ja nopeammin! Omasta, sekä perheeni puolesta lausun nyt kiitokset KAIKILLE osanottajille, kaikille katsojille, sponsoreille, toimihenkilöille ja niille, jotka tekivät tämän mahdolliseksi! En voi
tässä erikseen kiittää jokaista mukanaollutta ihmistä, te tiedätte kyllä keitä
olette! Pidetään lippu korkealla ja palataan ensi vuonna uusin kujein! Kiitos!
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Viime vuoden Bronze Champion SHAYERA kirkasti mitalinsa tänä vuonna hopeaksi.

Bronze Champion GALILEO loisti myös satulan alla.

Uljas musta RS SALIYAH viimeisteli Jatilan tallin asukkien kolmoisvoiton pronssillaan.

Silver Champion Pelennor näyttää millä saadaan liikkeistä täydet pisteet!

Gold Champion ja myöhemmin Best in Show MOHANED AL SHAQAB.
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