1/2010

AQHA:N ALAJÄRJESTÖ - AQHA AFFILIATE

Kuva: Eeva Mannila

2

www.sqhy.fi
Puheenjohtaja:
Meeri Simula
p. 040-5711558
meeri.simula@sqhy.fi
Varapuheenjohtaja:
Martti Luoto
martti.luoto@sqhy.fi
Sihteeri:
Marjo Keikko
marjo.keikko@sqhy.fi
Rahastonhoitaja, jäsenasiat,
jäsenlehden vastaava:
Eeva Mannila
050-5867708
eeva.mannila@sqhy.fi
Hallituksen jäsen,
jäsenlehden toimittaja:
Laura Takala
laura.takala@sqhy.fi

Sisällys
Lehden tekijän terveiset.............................................................................................4
Puheenjohtajan palsta................................................................................................5
SQHY tiedotteet ja viralliset asiat.
Kevätkokouskutsu......................................................................................6
Kevätkokouksen pöytäkirja......................................................................7
AQHA tiedotteet ja viralliset asiat
Novice Amateur ja Novice Youth.........................................................8
2009 Year End Winners........................................................................10
HUS -strategia / vinkkejä hunter under saddle -luokkiin.............................12
Orimainoksia
Drive Me Rufly........................................................................................15
Hesa Frosty Hickory..............................................................................16
Cinimer.....................................................................................................17
Emphy’s Big Nobody.............................................................................18
Doc’s Smokin Pep..................................................................................19
He Is A Royal Melody..........................................................................20
Uusien hallituksen jäsenten esittelyt:
Laura Takala............................................................................................21
Martti Luoto..........................................................................................22
Kilpailuja maailmalla.............................................................................................23

Suomen Quarterhevosyhdistys Ry

Pankkiyhteys: Nordea Raahe 217918-18094
Jäsenmaksu 30€, perheenjäsen 10€, ulkomainen jäsen
40€
FinQHA:n jäsenlehti ilmestyy neljästi vuodessa: helmikuussa, kesäkuussa, lokakuussa ja joulukuussa. Materiaalin
deadline on aina ilmestymis-kuukauden 5. päivään mennessä.
Kuva: Eeva Mannila

3

LEHDEN TEKIJÄN TERVEISET
Jossain vaiheessa tulee aina
valintojen hetki. Minulle se hetki
koitti tänä keväänä. Töihin paluu
on sujunut liiankin mukavasti ihan kuin olisivat vain odottaneet,
että pääsevät paiskomaan projektia toisensa perään allekirjoittaneen vastuulle... Ja kun siihen
lisätään mahdollisuus kouluttaa
itseään eteenpäin eMBA:n ensimmäisellä palasella työn ohessa,
alkaa “siinä sivussa” olla hoidettavana turhan monta pikku projekita: kaksi lasta, omakotitalon
rakennusurakka ja nämä perhanan yhdistystehtävät. Ai niin, ja
olihan minulla muistaakseni vielä
se harrastuskin, joka on kärsinyt
kaikkein eniten...

J

Koska minulla alkoi olla sellainen
olo, että kaikki kärsii ja mitään
ei ehdi tehdä kunnolla, lopetin
jatkuvan hiljaisen mutinani ja
esitin SQHY:n hallitukselle ihan
ääneen toivomuksen taakkani
keventämisestä. Tarkoitus on
tehdä jäsenille mieluisaa jäsenlehteä, ei raapia kokoon jotain
pikaisesti sitten jos ja kun ehtii
asiaan paneutua.
Onneksi hallitukseen on löytynyt uusia jäseniä, jotka ovat
ihailtavan innostuneita tulevista
tehtävistään ja omaksi yllätyksekseni jatkaja löytyi helposti!
Jo tämän vuoden aikana Laura
Takala astuu suurempaan rooliin
jäsenlehden toimittamisessa ja
minä siirryn suosiolla hieman
taaemmaksi. Nämä jäsenlehden
kokoamiseen tarvittavat tunnit
vain tuntuvat levittäytyvän aina
vain pidemmälle aikajanalle,
mistä johtuen tämäkin jäsenlehti
ilmestyy hyvistä aikomuksista
huolimatta vasta toukokuussa.
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Minä olen luvannut edelleen toimittaa artikkeleita, kuvia ja muuta
tarpeellista lehden aineistoksi,

mutta tämä lehden koostaminen
siirtyy tulevaisuudessa Lauralle,
kunhan vain löydämme sopivan
raon pienimuotoiseen perehdytykseen. Samalla luovutan Lauran
käyttöön tämän palstan, jolla olen
saanut viime vuosina mutista
yhtä jos toistakin ilman minkäänlaista kontrollia. ;) Omalle kontolleni jäävät kuitenkin edelleen
jäsenasiat, iso osa yhteydenpidosta AQHA:n suuntaan ja kirjanpidon käytännön vääntö, joten
kyllä siinä lienee ihan tarpeeksi
tonttia yhdelle ihmiselle?
Onnea kaikille alkaneen kilpailukauden kisakentille, uusille
syntyville varsoille ja rohkeutta
uusien quartereiden hankintaan
sekä kotimaasta että ulkomailta!
Tästä vuodesta näyttäisi tulevan
niin AQHA:n kuin kotimaisenkin
lännenratsastusnäyttämön osalta
muutosten vuosi. Saapas nähdä
minkälaiselta maailma näyttää
ensi vuonna!
Eeva

PUHEENJOHTAJALTA

H
Hyvää alkanutta vuotta kaikille!
Vaikka alkuvuosi olikin kovin
kylmä ja ajattelinkin jo että ei
kevät ja kesä tule koskaan, niin
yllättävän nopeasti pääsiäisen
jälkeen meidänkin kentältä suli
lumi alle kahdessa viikossa ja
saatiin taas nauttia kuivasta
ulkokentästä. Runsasluminen
talvi on hieno juttu, mutta tuon
pakkasen suhteen ei allekirjoittaneessa ole eskimon vikaa…
Voisin ottaa saman lumimäärän
ensi talveksi, mutta vain pienellä (=ehdottomasti alle –10
asteen!) pakkasella. Kiitos.
(toimiikohan tämä tilaus ihan
näin?)

tullaan ratsastamaan. Varsinkin tällaisessa pienessä maassa luokat eivät helposti täyty,
mutta tarjottavien luokkien
tulisi olla mahdollisimman
”järkeviä”, eli kilpailevien
ratsukoiden tasoa vastaavia.
Hyvää kesän odotusta kaikille
ja menestystä alkaneelle kisakaudelle!
Meeri

Talven jälkeen ei ihan ole tuo
ajatus lähtenyt kulkemaan
vanhaan malliin (liekö pää
syväjäässä???!!) ja Eevan
kiireiden helpottaminen omalla
aktiivisuudella lehden teossa ei
ole onnistunut sekään toivotulla/aiotulla tavalla. Pahoittelut
myös minun osaltani myöhässä
olevasta lehdestä!
Uusi vuosi ja uudet kujeet.
Näitä kujeita sysättiinkin sitten lisää SQHY:n pienille
hartioille vuoden alussa pidetyssä AQHA:n European Summitissa. Pitää olla mukana
järjestämässä CRI-luokkia,
pitää järjestää All Novice Show,
pitää sitä ja pitää tätä…. HUH
HUH! No näistä asioista lisää
lehden sisäsivuilla. Kehotan
kuitenkin KAIKKIA AMATEUR JA
YOUTH STATUKSEN omaavia
ratsastajia lukemaan tarkkaan
tuon Novice-lupaa koskevan
artikkelin ja hankkivan pikaisesti korttiin novice-statuksen
jos siihen on oikeutettu!
Lisäksi kehotan kaikkia kilpailun
järjestäjiä pohtimaan jatkossa
hieman enemmän luokkatarjontaa. Muistaen että tarjonta on
eri asia, mitä lopulta kisoissa
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SQHY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

S

SQHY:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään tänä vuonna Powerin järjestämien Early Bird Challenge
Show -kilpailuiden yhteydessä Koivulan tallilla Vihdissä, sunnuntaina 30.5.2010 heti kilpailuiden päätyttyä.
Kokoonnumme maneesin katsomoon.
ESITYSLISTA:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkistajaa, jotka toimivat ääntenlaskijoina
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään vuoden 2009 tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
7. Muut ennalta ilmoitetut tai kokouksessa esille tulleet asiat
8. Kokouksen päättäminen
TERVETULOA!
SQHY:n hallitus
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SQHY ry

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Pöytäkirja

Aika: sunnuntai 30.5.2010
Paikka: Koivulan talli, Vihti
Läsnä :
Meeri Simula, Mirja Nuutinen, Tiina Luoto, Tiina Ripatti, Marja Siirtola, Kaisa Heikkilä, Anne Pussinen, Laura Takala, Pia Leskinen, Outi Arola ja Martti Luoto
1. Kokouksen avaus.
Meeri Simula avasi kokouksen klo 19.00
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja,sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa jotka toimivat ääntenlaskijoina
.
Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Meeri Simulaa. Meeri Simula valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.
Kokouksen sihteeriksi ehdotettiin Martti Luotoa. Martti Luoto valittiin kokouksen sihteeriksi.
Pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotettiin Kaisa Heikkilää ja Tiina Luotoa. Kaisa Heikkilä ja Tiina Luoto
valittiin. He toimivat myös kokouksen ääntenlaskijoina.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja totesi, kokouksen laillisuuden: ilmoitus oli lähetetty 12.5.2010 yhdistyksen nettisivuille sekä jäsenistölle. Kokous todettiin puheenjohtajan puolesta päätösvaltaiseksi, jäseniä paikalla 11 kpl.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös ja vuosikertomus vuodelta 2009 ja
kuullaan tilintarkastajien lausunto.
Meeri simula esitteli tilipäätöksen ja vuosikertomuksen.Tilintarkastaja luki tilintarkajien lausunnon
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle.
Vahvistettiin tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle
7. Muut ennalta ilmoitetut ja kokuksessa esille tulleet asiat.
Käytiin keskustelua Quarter hevosten lukumäärästä ja Sqhy:n pitämästä rekisteristä.
Ehdotettiin rekistrin julkaisua. Selvitetään onko rekisterin julkaisu mahdollista.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Meeri Simula päätti kokouksen klo 19.25
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NOVICE AMATEUR
& NOVICE YOUTH
AQHA Rule Book 2010 on ladattavissa AQHA:n sivustolta (www.aqha.
com) - kannattaa vilkaista mitä Show Rules 2010 määrittelee novice
amateur ja novice youth -kilpailuoikeudesta
Vuonna 2010 SQHY:llä on Suomessa mahdollisuus edistää kilpailemista
tarjoamalla All Novice Show- kilpailu, jossa on luokkia novice-sarjassa.
Kyse
osallistumisoikeuden saavat sellaiset ratsastajat jotka ovat oikeutettuja youth- tai
yse on luokista joihin osallistumisoike
osallistumis
amateur-korttiin,
olevan esteitä novice-sarjaan.
mateur-korttiin,
teur-korttiin, ja joilla ei katsota
kats
ole

K

Tämä
novice-luokkia
sekä youth- että amateur-tasolla. Novice luokat antavat hyvän
ämä novice-sarja tarkoittaa
tarkoit
novice-luo
AQHA-luokissa. Luokkien tarkoitus on madaltaa kilpailemisen aloitmahdollisuuden
ollisuuden aloittaa
aloitta kilpaileminen A
tamisen
amisen
en kynnystä. Novice-luokilla pyritään
pyritä tarjoamaan mahdollisuus hankkia kilpailukokemusta aikaisemmin
vain
suitsitussäännöt määräytyvät normaaliin tapaan hevosen
ain vähän
ähän kilpa
kilpailleille ratsukoille. Novice-luokkien
Novic
iän
än mukaan.
ukaan.
Kaikkien
youth- tai amateur-status kannattaa ehdottomasti anoa nyt AQHA:lta novaikkien
en SQHY-jäsente
SQHY-jäsenten joilla on youth
ice
ce youth
uth tai novice amateur
amate statusta vvuodelle 2010. Myös aiemmin amateur-statuksesta luopuneiden, joilla
on
amateur-status kannattaa hakea novice amateur statusta.
n 2010
10 mahdollisuus uusia amateur-s
Tämä
mahdollisuuden kilpailla näissä erillisissä novice-luokissa, mutta noviceämä
ä novice-kilpailuoikeus antaa mahd
ma
kilpailuoikeus
kilpailemista myös muilla tasoilla, kuten esim open-luokassa tai tavallisessa
ilpailuoikeus ei estä ratsukon kilpailem
amateur-luokassa.
Amateur-säännöt löytyvät sääntökirjan kohdasta 403
Säännöissä 403 (sivu 89) kerrotaan amateur-statukseen oikeuttavat säännöt ja vastaavasti youth- statuksen
säännöt löytyvät kohdasta 404 (sivu 91 - 92).
Amatööri-statuksen estäviä saavutuksia ovat
ratsastaja on alle 19 v. ks 403 (a) kohta 1
ratsastaja on antanut korvausta vastaan ratsastustunteja, valmennusta tms. viimeisen 5 vuoden
aikana ks. 403 (a) kohta 3
ratsastajalla on tuomarin pätevyys missä tahansa hevosurheilun lajissa ks. 403 (a) kohta 4
ratsastaja on kilpaillut ns. kolmannen osapuolen omistamalla hevosella - eli amatööri statuksen
omaava ratsastaja tulee kilpailla omalla tai lähisukulaiseksi luokitellun henkilön omistamalla hevo
sella ks. 403 (a) kohta 5
Youth-statukseen oikeuttavat säännöt on julkaistu kohdassa 404
(sivut 91-92) Youth-kilpailuoikeuden tulee huomioida, että mikäli he haluavat esim. kilpailla open-luokassa
muun kuin lähisukulaisensa ks. 404 (a) omistamalla hevosella, heidän kohdallaan otetaan huomioon kohta
403 (c) jossa on määritelty 5 vuoden aika jona amateur-luokkien kilpailuoikeutta ei ratsastaja voi saada.
NOVICE KILPAILUOIKEUDESTA 405A
Novice-kilpailuoikeus amatööreille ja nuorten luokkien (youth) ratsastajille on määritelty säännöissä kohdassa 405A (sivu 92 - 93)
Novice-kilpailuoikeuden edellytyksiä:
ratsastaja ei ole saavuttanut 25 AQHA pistettä tai enemmän tietystä ratsastuslajista esim. western
pleasure tai halterista
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-

ratsastaja ei ole saavuttanut kansallista mestaruustitteliä tai
sijoittunut kansallisissa mestaruuksissa hopealle (huom! kos
kee kaikkia hevosurheilun lajeja)
ratsastaja ei ole tienannut 5 000 USD rahana ja/tai palkintoina
missä tahansa hevosurheilulajissa (LTE alle 5 000 USD)

Pääperiaate novice-kilpailuoikeuden saamisessa on, että ratsastaja
ei ole vielä ansainnut 25 AQHA pistettä tai enemmän, samassa lajissa
(esim. reining). Kuten youth- ja amateur luokissa, novice luokkien
pisteet lasketaan ratsastajan mukaan, ei hevosen. Eli amatööriluokkien
kilpailuoikeuden omaava ratsastaja, joka omistaa hevosen, jolla on esim. 27 AQHA pistettä, voi hevosellaan
osallistua novice amateur luokkiin niin kauan kunnes ratsastaja saavuttaa 25 pistettä kyseisessä lajissa.
Kaikki kyseisen lajin luokat lasketaan.
Esimerkki: Ratsastaja Lilli Slider on ansainnut reining youth pisteitä 8, reining novice youth
luokissa pisteitä 2 ja reining open pisteitä 1.
Kaikki pisteet lasketaan yhteen, eli ratsastajalla on tässä esimerkissä 11 AQHA pistettä ja näin tarkasteltaessa pisterajaan 25 pistettä saa tienata vielä 14 pistettä ennen kuin pisteraja täyttyy. Lilli Sliderin hevosen
AQHA pisteet ja aiemmat tittelit yms. sijoitukset muun henkilön ratsastamana, tai hevosen LTE eivät vaikuta
Lilli Sliderin novice-luokkien kilpailuoikeuteen.
Novice Amateur-kilpailuoikeus on voimassa sen kalenterivuoden loppuun asti, jona ratsastaja ansaitsee 25
AQHA pistettä, voittaa kansallisen mestaruustittelin tai saavuttaa kansallisissa mestaruuksissa hopeasijan
tai 5000 USD LTE raja ylittyy.
Poikkeuslupa 405 A kohta (h):
Novice amateur kilpailuoikeudellisen henkilön on mahdollista erillisellä AQHA:lta anottavalla luvalla, kilpailla
novice amateur-luokassa hevosella, jonka omistaa joku muu kuin kilpailijan lähisukulainen. Epäselvyyksien
välttämiseksi on suositeltavaa hakea ko. lupa hyvissä ajoin. Luvan voi saada useampaan starttiin, maksimina 10, mutta luvat on luokkakohtaisesti erikseen haettava. Mahdolliset pisteet kerryttävät ratsastajan
pistekertymää, ei hevosen. Lisätietoja tästä mahdollisuudesta 405A kohta (h) sivu 93.
Huom! Oreilla ei voi kilpailla novice youth -luokissa, kuten ei youth-luokissakaan, kohta 404 (c):
Novice youth luokassakaan ei ratsastaja voi esittää oria. Novice youth-luokkiin kilpailuoikeuden omaava ratsastaja voi esittää orin ainoastaan open-luokassa, huomioitava tällöin muut säännöt, mikäli youth- ja novice
youth kilpailuoikeus halutaan säilyttää.
LTE = Life Time Earnings = voittosumma
Lähde AQHA Showrules 2010 - sivut 89 - 93

teksti: L. Takala
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AQHA on taasen toimittanut viime vuoden parhaiten menestyneille suomalaisille quarterhevosille ja -ratsukoille kunniakirjoja ja seinätauluja.
Nämä palkinnot jaetaan Suomessa vuosittain siitä lähtien kun SQHY liittyi
AQHA:n alajärjestöksi.
SQHY hallitus onnittelee vuoden 2009 parhaimmistoa!

O
Open Division
Open Halter High Point
Open Performance High Point
Aged Mare
Aged Gelding
Performance Halter Stallion
Senior Reining
Junior Reining
Senior Western Riding
Senior Trail
Junior Trail
Senior Western Pleasure
Junior Western Pleasure
Senior Hunter Under Saddle

SUGAR LENAS FINEST
GOLDS BUCK REBEL
SUGAR LENAS FINEST
GOLDS BUCK REBEL
SR LIL PEPPY SPRAT
SR LIL PEPPY SPRAT
BH BROADY BAR
FROSTY LIL CHIP
MRS GUN SMOKE CINDY
PEPPIS PURPLE HAZE
SLOW MOVIN ZIPPER
WITH HIGHHEELS
SLOW MOVIN ZIPPER

Teija Pietila
Outi Marjaana Arola
Teija Pietila
Outi Marjaana Arola
Kari Vepsalainen
Kari Vepsalainen
Kristiina Pirinen
Oy Runna-Remmi
Anne Leino
Maria L Astikainen
Maija Vepsalainen
Maija Vepsalainen
Maija Vepsalainen

Amateur Division
Amateur High Point
Aged Gelding
Showmanship at Halter
Reining
Western Horsemanship
Western Pleasure

GOLDS BUCK REBEL
GOLDS BUCK REBEL
MISS ROCKET ROOSTER
SUGAR LENAS FINEST
TG MERITABLE KIM
GOLDS BUCK REBEL

Outi Marjaana Arola
Outi Marjaana Arola
Minni Turtiainen
Teija Pietila
Kalevi Karenko
Outi Marjaana Arola
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Golds Buck Rebel

SR Lil Peppy Sprat

Sugar Lenas Finest

Slow Movin Zipper

TG Meritable Kim

Frosty Lil Chip
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HUS - strategia
Strategiavinkkejä Hunter Under Saddle -luokkiin

H
HUNTER UNDER SADDLE -LUO
-kissa tuomarit tavallisesti valitsevat suosikkihevosensa jo ensimmäiseen suuntaan ratsastettaessa. Suunnan vaihdon jälkeen he
sijoittavat suosikkinsa järjestykseen. Siksi jälkimmäistä ratsastussuuntaa kutsutaan usein “rahakierrokseksi” - silloin määritellään
rahojen ja sijoitusten jako.
Hevosen esittäminen
hyvin molempiin suuntiin vaatii
ratsastajalta suunnitelmallisuutta
ja hieman käsijarru päällä ajamista. Näin AQHA Professional
Horseman Chuck Briggs neuvoo
amatööri-oppilaitaan:

Panosta ensivaikutelmaan

Tuomarin ratsukosta saama ensivaikutelma on kaikkein tärkein
yksittäinen asia hunter under saddle -luokassa. Vaikka varsinainen
arvostelu ei ole vielä alkanut sillä
hetkellä, kun ratsukko saapuu
areenalle, tuomari muodostaa
oman käsityksensä ratsukosta
tuosta ensimmäisestä vilkaisusta
alkaen.
On tärkeää olla täysin
valmis esiintymään ensimmäisestä metristä alkaen, hevosen viimeiset koulutukset ja tarkistukset
on tehtävä areenan ulkopuolella.

saattavat auttaa, tarvittaessa
on syytä siirtää hevonen uran
sisäpuolelle kauemmas muista tai toisten hevosten ulkopuolelle,
jos muut hevoset kulkevat
sisempää uraa.
Ratsukko, jota tuomari ei
näe kunnolla, ei voi voittaa. Tuomarin näkökenttä on aina rajallinen.

Aloita harkitusta paikasta

Jos ratsukko ajautuu alusta
alkaen huonoon esiintymispaikkaan uralla ja muiden hevosten
keskellä, on hyvin todennäköistä
että paikka on huono koko luokan
ajan.
Paikkaan voi parhaiten vaikuttaa juuri ennen luokan alkua.
Jos ratsukoita on suuri määrä ja
areenalle pääsee jo ennen varsinaista luokan alkua, kannattaa
keskittyä sopivan väljän ratsastuspaikan valintaan. Jos taas ratsukot päästetään areenalle yksi
kerrallaan, edessä ratsastavaan
on syytä jättää riittävä väli edeltä-

Vältä ruuhkaa

Kaikkein eniten vaikeuksia
hunter under saddle -luokassa
aiheuttaa ruuhkien välttäminen.
Jos ratsukko päätyy ratsastamaan
kolmen-neljän hevosen jonossa,
oma hevonen ei pääse erottumaan muista. Ruuhkasta pois
pääsemiseksi on syytä tehdä
mahdollinen: vauhdin
12 kaikki
lisääminen tai vähentäminen

Kuva: Marja Eskonmaa

vään ratsukkoon.

Esiinny uralla

Koko luokan ajan on mahdotonta
pysytellä uralla, varsinkin jos
luokassa on kohtuullisen paljon
osallistujia. Jonkun on jossain
vaiheessa pakko siirtyä uran
sisäpuolelle. Luokassa on kuitenkin tarkoitus ratsastaa uraa pitkin,
joten mitä pidempään siellä pysyttelee, sen parempi.
Vapaan paikan löytäminen
on vaikeaa, kun luokassa on paljon ratsukoita. Silloin tilanteiden
ennakointi vaikuttaa ratsastuspaikkaan erityisen paljon.
Klassinen esimerkki: kolme
ratsukkoa lähestyy kulmaa ravissa
rinta rinnan. Sisimpänä ratsastava ratsukko pyrkii varmasti
katkaisemaan kulman päästäkseen hieman toisten ratsukoiden
edelle. Keskimmäisenä ratsastava
ratsukko katkaisee varmasti myös
kulmaa jonkin verran. Jos ulommaisena ratsastava ratsukko
tällöin ratsastaa mahdollisimman

syvälle kulmaan, hänellä on mahdollisuus voittaa itselleen hyvinkin
3-4 metriä etäisyyttä edellä ratsastaviin ratsukoihin seuraavalle
suoralle sivulle käännyttäessä.

Tunne hevosesi

Strategia on aina suunniteltava
oman hevosen ympärille.
Jos hevonen on suuri ja
askelet pitkiä, sisimmällä uralla
ratsastaminen saa etenemisen
näyttämään siltä, kuin ratsukko
ohittaisi kaikkia muita koko ajan.
Suuren hevosen kanssa pysyttely uralla on entistä tärkeämpää,
jotta kulku näyttää hitaammalta.
Jotkin hevoset sietävät
huonosti toisten hevosten läheisyyttä. Tällaisten hevosten kanssa
ryhmässä ratsastamisen välttäminen on erityisen tärkeää.

Tunne kilpakumppanisi

Kilpakumppanien hevosiin on aina
kiinnitettävä riittävästi huomiota.
Jos oman hevosen laukka
ei ole sen vahvuus, on syytä välttää sijoittumasta parhaiten laukkaavan hevosen rinnalle - paras
ratsastuspaikka on kentän vastakkaisella reunalla. Tuomarin on hieman vaikeampi vertailla kaukana
toisistaan laukkaavien hevosten
askelia - vierekkäin laukkaavien
vertailu on todella helppoa.
Samoin on syytä välttää niitä kilpailijoiden hevosia,
jotka eivät kävele erityisen hyvin
tai saattavat protestoida luokan
aikana. Mikäli oma hevonen on
erinomainen ravijaksoissa, sen voi
esittää minkä tahansa kilpailijan
lähettyvillä.

Käytä askellajien vaihtohetkiä hyväksesi

Kun tuomari pyytää vaihtamaan
askellajia, hän haluaa nähdä sen
vaihtuvan välittömästi. “Laukka”
tarkoittaa laukka - viipymättä.
Siirtymisiä voi kuitenkin käyttää
hyväkseen paremman ratsastuspaikan hankkimisessa.
Tuomarin pyytäessä laukkaa ratsukon ollessa erinomaisessa asetelmassa uralla laukka
kannattaa nostaa välittömästi

- ennen kuin jokin takana ratsastavista ratsukoista ehtii ensin ja
ohittaa sisäkautta. Moni hevonen
pyrkii tällöin ohittaneen hevosen
perään.
Jos tuomari pyytää siirtymään laukasta käyntiin ja
ratsukko laukkaa 3-4 hevosen
ryhmässä, kannattaa pyrkiä laukkaamaan 2-3 ylimääräistä askelta
päästäkseen eroon ryhmässä
ratsastamisesta. Tuomarit eivät
rankaise muutamista ylimääräisistä askeleista, ryhmässä ratsastamisesta on paljon enemmän
haittaa.
Myös suunnanvaihtoa voi
hyödyntää tilan hankkimisessa.
Luokkaa tuomitsevan tuomarin
suhteen on kuitenkin syytä olla
kohtelias ja huomaavainen, joten
suunnanvaihtoon ei saa kuluttaa liikaa aikaa. On kuitenkin
mahdollista viivyttää sitä hieman
paremman ratsastuspaikan saavuttamiseksi. Käynnissä tehtävät
suunnan muutokset ovat tilan
hankkimiseen erityisen hyviä: jos
tarjolla on enemmän tilaa ratsastaa, muutama käyntiaskel enemmän alkuperäiseen suuntaan ennen kääntymistä on hyvä ajatus.

Tiedä missä tuomarit sijaitsevat
Suurin osa tuomareista tuomaroi
koko ajan samasta paikasta. Sen
paikan ohi ratsastaessa on oltava
erityisen tarkkana ja keskityttävä
hevosen esittämiseen.
Ratsastajan on koko ajan
tiedettävä missä tuomarit sijaitsevat. Jos hevosta on korjattava
suorituksen aikana, se on tehtävä
mahdollisimman kaukana tuomareista - mieluiten selän takana.
Tuomarit kiinnittävät
ratsukoihin eniten huomiota
pitkällä sivulla ja erityisesti pitkän
sivun alussa heti kulman jälkeen.
Jokainen kulma on siis ratsastettava erityisen huolella.

Peruutus

Jos hevonen hermostuu helposti
line up’issa tai yleisön taputuksista, siihen on osattava varautua
etukäteen.

Ratsastajan on perehdyttävä tuomarin tapaan tuomita
luokka. On hyvä tarkkailla edellistä luokkaa ja painaa mieleen,
kummasta päästä kenttää tuomari
aloitta hevosten peruuttamisen
line up’issa. Jos oma hevonen on
helposti hermostuva, on syytä
pyrkiä line up’issa mahdollisimman lähelle sitä maneesin reunaa,
josta peruutukset alkavat. Tällöin
on hyvä mahdollisuus siihen, että
oman hevosen vuoro peruuttaa on ohi ennen kuin hevonen
kyllästyy seisomiseen.
Jos hevonen ei ole varma
peruutuksissa, ei ole järkevää
sijoittua line up’iin ensimmäiseksi
peruuttajaksi.

Koulutus

Hevosen kouluttaminen luokan
aikana ei milloinkaan saa häiritä
luokan kulkua. Jos tuomari pyytää
laukkaa, jokaisen ratsukon on
laukattava.
Jos hevosen käyttäytymisen kanssa puolestaan on
ongelmia radalla, on suotavaa
siirtää hevonen pois muiden
tieltä. Toisten tielle jääminen on
epäkohteliasta.
Jokainen osallistuja on
maksanut osallistumisestaan.
Kilpaileminen voitosta on riittävän
vaikeaa; muiden ratsukoiden ei
pitäisi joutua huolehtimaan hevostaan kouluttavan tai huonosti
hallitsevan ratsastajan ja ratsukon
väistelystä.
On kuitenkin ymmärrettävä myös niitä ratsastajia,
joiden hevoset aiheuttavat radalla
ongelmia. Ei ole syytä olla töykeä
ratsastajalle vain siksi, että hänen
hevosensa vauhkoontui. Kukaan
ei koskaan halua sitä, silti niin
vain aina silloin tällöin tapahtuu.

Anna mahdollisuus

On hyvin helppoa ajatella, että
toiset ratsastajat ovat tahallaan
töykeitä luokan aikana, mutta
todellisuudessa suurin osa heistä
ei edes huomaa sitä. On helppo
suuttua ja ajatella toisen kiilanneen tahallaan, mutta tosiasiassa
niin tapahtuu todellisuudessa 13

vain hyvin harvoin. Ratsastajat
ovat usein hermostuneita, eivätkä
siksi ajattele aivan selkeästi. Tavallisesti kiilaamista tapahtuu aivan
vilipittömästi vahingossa.
Muille ratsastajille on annettava toinen mahdollisuus osoittautua rehdiksi kilpailijaksi siitäkin
huolimatta, jos he ovat käyttäytyneet luokan aikana huonosti.
Suurimmassa osassa tapauksissa
toisten ratsastajien aiheuttamat
ongelmat eivät suurestikaan vaikuta luokan lopputulokseen.
Toki on olemassa ratsastajia, jotka tuntevat tarkasti kilpailijansa ja pyrkivät asettumaan
radalla pahimman kilpailijansa ja
tuomarin väliin, jotta tuomari ei
näe kunnolla parasta ratsukkoa,
mutta tämä ei loppujen lopuksi
ole kovin tavallista. Ammattilaisten ei tarvitse sortua tällaisiin
kepulikonsteihin, vaan he osaavat
esittää parastaan sabotoimatta
muita.

Käännös: Eeva Mannila
Alkuperäinen artikkeli: Hunter
Strategy / Christine Hamilton, The
American Quarter Horse Journal,
January 2009, s. 184-187.
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HALLITUKSEN JÄSEN
ESITTÄYTYY:
LAURA TAKALA
- kaviourheilun ystävä
jo vuodesta 1973
Olen Laura Takala, kaviourheilun
ystävä jo vuodesta 1973. Lappee, Jokimaa ja Vermo olivat sitä
hevosurheilun ympäristöä, jossa
olen päässyt seuraamaan suomalaisen raviurheilun nousua yhdeksi
maamme suosituimmista urheilulajeista. Raviurheilussa minua on
aina kiehtonut vauhti ja kilvanajon
jännitys, sekä lajille ominainen hieno piirre, että esiin nousevat aina
ratojen todelliset tähdet: hevoset.

O

Ratsastuksen olen aloittanut Ollin
tallin ponileirillä 80-luvun puolivälissä ja ratsastusharrastukseni
jatkui Lappeenrannassa Hubertusseuran vanhassa varuskunnan
maneesissa, opettajina aluksi Tiina
Loisa, myöhemmin Raija Metsälä.
Lukiovuosiin asti harrastin aktiivisesti myös yleisurheilua. Myös suunnistus tuli minulle hyvin tutuksi
harrastukseksi myös toimitsijana.
Ratsastusharrastukseen tuli taukoja
opiskeluaikana sekä harrastaminen
oli satunnaisempaa työskennellessäni ulkomailla valmistumisena jälkeen. Kuitenkin, teknisen
insinöörityöni vastapainoksi hevosharrastus on aina palannut
merkittäväksi osaksi vapaa-aikaani.
Raviurheilun seuraamisen ohella
ratsastin pitkään maastopainotteisesti pääosin lv-hevosilla kotimaassa
ja erilaisilla ratsastusretkillä ja
vaelluksilla ulkomailla . Westernistä kiinnostuin 2004 hankittuani
eläkeläisruuna Surprising Coltille
lännensatulan ja sidepull suitset
maastoiluun. Käytyäni Mill Creek
Ranchilla hevosten käsittelykurssia
seuraamassa ja muutamat western
kisat nähtyäni, innostuin lähtemään
mukaan kun Elimäellä Stone Eagle
Ranchilla alkoi toiminta ja pääsinkin siellä harjoittele

maan lännenkoulutetuilla hevosilla
sekä myös tutustumaan kilpailu- ja
valmennustoimintaan (mm. Rick
Le May, Oliver Salzmann, Jeff
Deflaet). Lajina western tempaisi
minut mukaansa ja quarterhevoset
hurmasivat monipuolisuudellaan.
Härmä Ranchin kanssa yhteistyötä
on tehty syksystä 2007, ja nyt
omistuksessani on kaksi quarteria,
jotka viettävät maalaiselämää keskellä kauneinta Kymenlaaksoa.
Kiitän luottamuksesta ja toivon
voivani olla työpanoksellani mukana aktiivisesti SQHY:n toiminnassa. Näen erityisen tärkeänä
kilpailutoiminnan tukemisen kaikilla
tasoilla ja quarter-tiedottamisen
sekä laajenevan eurooppalaisen
yhteistyön. Toivotan kaikille quartereiden ystäville oikein hyvää alkanutta vuotta 2010.
Laura Takala, SQHY hallituksen
jäsen

Kuvat: Heli Seppälä
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HALLITUKSEN JÄSEN
ESITTÄYTYY:
MARTTI LUOTO
- taustapiruna monessa
mukana

H

Hei, olen Martti Luoto, SQHY:n hallituksen uusi varapuheenjohtaja, pian
eläkeikää lähestyvä Helsinkiläinen.
Ensikosketukseni hevosiin on 50-luvulta Tammelan Liesjärveltä, jossa
meillä oli tapana perheeni kanssa
viettää kesiä. Naapurissa oli maatila, jossa oli suomenhevonen
nimeltään Bruno ja heinätöissä sain
ajaa hevosvetoista haravakonetta.
Tältä maatilalta sai myös maailman
parasta ruisleipää, joka kuivatettiin
parruilla katossa.

Seuraavan kerran otin tuntumaa
hevosiin 80-luvun loppupuolella tyttäreni harrastuksen kautta. Hän ratsasti Matinkylässä ja Tapiolassa, itse
seisoin maneesissa katsellen hänen
ratsastustaan, ja mietin, että ehkäpä
minäkin jonain päivänä kokeilen,
miltä ratsastaminen tuntuu, siihen
aikaan kun hevosharrastus oli pääasiassa tyttöjen laji.

kävin siellä
kerran kuussa
ratsastamassa
Quartereilla.
Tästä kypsyi
idea hankkia
oma hevonen
ja aloittaa
harrastus
vakavasti.
Ostin ensimmäisen Quarterin, Nicker
Backin eli
”Nixan”, Caritalta vuonna
2006. Näin
alkoi ratsastuksen ja
hevosen hoidon opettelukauteni, jonka
jälkeen hevoset ovatkin kiinteästi kuuluneet
elämääni.

Ensimmäinen ratsastuskokemukseni on 2000-luvun alussa Unkarissa. Ratsastin hevosella liinassa,
mutta tunnin jälkeen sain ratsastaa
hevosen tallille ihan yksin 500m
kylätietä pitkin. Taisivat luottaa
hevoseen! Tästä kokemuksesta
syttyi ratsastuskipinä ja seuraavana
syksynä aloitin lännenratsastuksen
alkeet Ziven opissa Lahnuksessa.
Yhden kauden vietin Lahnuksen
ohella myös Tervalammen kartanon
talleilla osallistumalla perinteiseen
ratsastukseen, mutta totesin, että
lännenratsastus on minun juttuni, ja
sitä haluan jatkaa.

Vuonna 2007 sain idean hankkia orin ja löysin Drive Me Ruflyn,
lempinimeltään Pilkun, Sarah Hansenilta. Olin kahden hevosen onnellinen omistaja, eikä aikaakaan, kun
Nixa ja Pilkku saivat varsan, Nick It
Ruflyn, ”Vaavi”, keväällä 2009.

Syksyllä 2005 kävin ystävieni kanssa
Caritan tilalla Elimäellä tutustumassa
hänen Quarter- ja Paint-hevosiin.
Käynneistä Caritalla tuli tapa, ja

Keväällä 2008 suoritin Aqha Show
Manager -kurssin Malmössä ja SRL:n
toimihenkilökurssin, ja nykyisin
toiminkin enemmän järjestelypuolella kuin aktiiviratsastajana. Oma
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Tällä hetkellä kaikki hevoseni asustavat Nurmijärven Perttulassa.
Miniäni Tiina harjoittelee kilpauraansa Pilkun kanssa ja tyttärensä
Noora on tulevaisuuden lupaus Nick
It Ruflyn kanssa, jonka omistaja hän
myös on. Itse toimin taustapiruna ja
logistiikan hoitajana.

ratsastamiseni on jäänyt vähemmälle selkävaivojeni vuoksi, mutta
tarkoitukseni on jatkaa ratsastusta
harrastusmielessä.
Hevoset ovat äärimmäisen haastava
harrastus niin taloudellisesti kuin
fyysisestikin, mutta harrastus on
myös antanut hyvin paljon – viimeisen kymmenen vuoden aikana
minulle on avautunut kokonaan uusi
maailma ja olen saanut paljon uusia
ystäviä. Hevosharrastus on hyvin
vaativaa ja vie kaiken vapaa-ajan,
joten eipä ole tarvinnut miettiä, mitä
vapaa-ajalla tekisin. Normaalisti
pyrin käymään tallilla vähintään 4-5
kertaa viikossa, mutta tällä hetkellä
työkiireiden vuoksi pääsen tallille
harvemmin. Kevättä kohden tilanne
toivottavasti korjaantuu ja tämän
myötä haluankin toivottaa kaikille
lukijoille ja jäsenille mukavaa, lämmintä ja aurinkoista kevättä.

Kilpailuja maailmalla
- eli muutamia poimintoja kisakalentereista 2010
Norway Open, Norja
11.-13.6.2010
Lisätiedot: www.nqha.net
AQHA Youth World Cup, USA
3.-7.7.2010
Swedish Championships, Ruotsi
12.-19.7.2010
SQHA Nationals, Ruotsi
5.-6.8.2010
Lisätiedot: www.sqha.com
Quarter EM, Saksa
14.- 22.8.2010
DKQHA DM & DKQHA Futurity, Tanska
10.-12.9.2010
Lisätiedot. www.dkqha.dk
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