Teksti ja kuva: Miia Koistinen

Eliitti Show 2014
Lämminveristen ratsuhevosten ja ponien Eliitti Show järjestettiin EL-

sella, kuuden parhaan joukkoon valittu Sera putosi, sijoittuen lop-

MA-messujen yhteydessä 8.11.2014, Helsingin Messukeskukses-

putuloksissa jaetulle neljännelle sijalle. Arabihevosyhdistyksen lah-

sa. Hippos kutsui tapahtumaan kauden 2014 näyttelyiden parhaim-

joittaman loimen lisäksi Hippos palkitsi 50 eurolla.

mistoa, tarkoituksena tuoda esille hienoa ratsuhevos- ja ponikasvatusta. Arabihevosta lähti edustamaan 2014 arabinäyttelyn Best in

En malttanut olla vertailematta Seran käyttäytymistä muihin esitet-

Show Shayera ox.

tyihin hevosiin; arabi erottui joukosta jalolla ulkomuodolla ja tyynellä olemuksella. Suurien silmien katse oli lempeä ja viisas, kuten kuu-

Tuomareina toimi Tarja Sopen-Luoma ja Liisa Palmroth, tapahtuman

lin yleisöstä kommentoitavan. Sieraimet olivat suurena ja rotuleimai-

juonsi Håkan Wahlman.

nen häntä koholla. Loimittaminen sujui kuten asiaan kuuluu ja tamma seisoi kauniisti aloillaan. Vaikkei Shayera päässyt esittämään par-

Näyttelyssä käytiin neljä kierrosta ja yhteensä hevosia oli 15. En-

haita liikkeitään, antoi se positiivisen kuvan rodusta suurelle yleisöl-

simmäisellä kierroksella kilpaili kahdeksan paria. Toiselle kierroksel-

le – ja sitähän ei voi koskaan olla liikaa!

le pääsivät ensimmäisen kierroksen II-palkinnon saaneet (4 paria),
joista neljä voittajaa jatkoivat kolmannelle kierrokselle. Kolmannel-

Loimen ison logon lisäksi yhdistys sai näkyvyyttä Hippoksen osas-

le kierrokselle pääsivät ensimmäisen kierroksen I-palkitut (8 hevos-

tolla jaetusta Eliitti Show -käsiohjelmasta, jossa esiteltiin monipuo-

ta/ponia) sekä toisen kierroksen 4 voittajaa. Neljännelle kierrokselle

linen arabihevonen sekä SAHY ry.

jäivät kuusi voittajaa, joista valittiin Best in Show I-III.
Osallistujat olivat: connemara Fieldhill Blue Butterfly, FWB:t Adie,
Kyrö Catleya, Lissabon, ratsuponi Backwoods Zahara, russi Leijan,
NF Klockas Ikaros, vuonohevonen Solsikkens Fjalar, shettikset Usvaniityn Jesse, Sammalisen Kristalli, welsh A Moondelight Tawanda,
welsh B Rainha Da Bateria, welsh C Baidmoor Pegasos, welsh D S. W.
Dream Princess ja tietenkin arabihevonen Shayera.
Tuomaristolla oli haasteellinen tehtävä, valikoida eri näköisistä hevosista omaa rotuaan parhaiten edustava yksilö. Ensimmäisellä kierroksella Shayeran kilpakumppanina oli ratsuponi (welsh part bred)
Backwoods Zahara. Sera ravasi areenalle tyynesti ja elegantisti, voittaen parinsa. Seuraavia kierroksia tuli jännittyneenä seurattua ja vertailtua, miten arabihevosen käy. Valitettavasti kolmannella kierrok-
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