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AQHA:N ALAJÄRJESTÖ - AQHA AFFILIATE



Orinomistajat huomio!

Vuoden 2010 ensimmäinen jäsenlehti ilmestyy maaliskuun alussa. Aikaisempien vuosien tapaan leh-

teen otetaan vastaan yhden sivun kokoisia orimainoksia suomalaisista Amerikan Quarter- ja Amerikan 

Painthevosoreista, jotka ovat käytettävissä jalostukseen astutuskaudella 2010.

Orimainokset on toimitettava jäsenlehden tekijälle, Eeva Mannilalle, 28.2.2010 mennessä sähköpos-

tiosoiteeseen eevamannila@gmail.com. 

Jäsenille orimainokset ovat ilmaisia ja omistajan niin halutessa, ne voidaan laittaa näkyville myös yhdi-

styksen internetsivuille osoitteeseen www.sqhy.fi . Muistakaa ilmoittaa myös mahdollisesti poistettavis-

ta orimainoksista! Yhdistyksen ulkopuoliset voivat ilmoittaa oreistaan jäsenlehdessä normaalien 

ilmoitushintojen mukaisesti.

Tarvittaessa jäsenlehden tekijä voi myös auttaa orimainoksen laatimisessa. Tähän tarvitaan tiedot, jotka 

orista halutaan esittää mainoksessa sekä useita hyviä, riittävän suuria kuvia mainoksen pohjaksi.  
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FinQHA:n jäsenlehti ilmestyy neljästi vuodessa: helmikuussa, kesäkuus-FinQHA:n jäsenlehti ilmestyy neljästi vuodessa: helmikuussa, kesäkuus-

sa, lokakuussa ja joulukuussa. Materiaalin deadline on aina ilmestymis-sa, lokakuussa ja joulukuussa. Materiaalin deadline on aina ilmestymis-

kuukauden 5. päivään mennessä.kuukauden 5. päivään mennessä.

Slow Movin Zipper, om. Maija Vepsäläinen

Kuva: Eeva Mannila
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LEHDEN TEKIJÄN TERVEISET

Yhteistyö on kummallinen juttu. Sitä 
toivotaan, vaaditaan ja yritetään, mutta 
silti se ei usein ota onnistuakseen. Joh-
tuisiko se siitä, että yhteistyössä ei moni 
kuitenkaan ole tekemässä yhteistä työtä, 
vaan ajamassa omia näkökulmiaan ja 
etujaan toisten päälle ja ohi?
 AQHA antoi kaikille Euroop-
palaisille alajärjestöilleen ajattelemisen 
aihetta pakottamalla meidät entistä 
tiiviimpään yhteistyöhän kansallisten 
FEI:n alaisten organisaatioiden kanssa 
vaatiessaan, että vuodesta 2010 eteen-
päin jokaisessa jäsenmaassa on järjest-
ettävä vähintään yhdet CRI-kilpailut 
vuodessa. Suuremmilla mailla vaatimus 
on kahdet vuosittaiset kilpailut. Mikäli 
tähän tavoitteeseen ei päästä, kyseisen 
alajärjestön avustusbudjettia leikataan 
25% kyseiseltä vuodelta.
 Suomessa olemme melkoisen 
onnellisessa asemassa moneen muuhun 
maahan verrattuna. SQHY:n ja SRL:n 
yhteistyö toimii ja on jatkossa entistä-
kin tiiviimpää, sillä allekirjoittanut 
on lupautunut SQHY-pestinsä lisäksi 
toimimaan myös SRL:n lännenratsas-
tusjaoston tiedottajana. Vaikka kahden 
hatun hallinta vaatii itsensä jääväämistä 
tietyistä päätöksentekotilanteista, 
lähentää tämä näitä kahta organisaa-
tiota jatkossa varmasti entisestään. 
Kaikki Euroopan maat eivät ole yhtä 
onnellisessa tilanteessa - toisissa maissa 
rotujärjestöjen ja FEI:n alaisen organ-
isaation   välit ovat hyvinkin tulehtuneet 
ja yhteistyö vähintäänkin haastavaa.
 On jotensakin surkuhupaisaa, 
että monissa maissa vaaditaan tämän 
tyyppinen tiukka taloudellinen sanktio 
yhteistyön epäonnistumisesta ennen 
kuin kaikki tahot alkavat toden teolla 
taistella yhteisen asian eteen - jos alka-
vat.
 Aina sekään ei riitä. SQHY 
on käynnistänyt keskustelun quar-
tertammojen EU-tukikelpoisuuden 
palauttamisesta ilman muiden samassa 
liemessä olevien rotuyhdistysten tukea, 
koska jostain syystä yhteistyö ei kiin-
nosta. Ei, vaikka yhteisenä rintamana 
pienten rotujen olisi huomattavasti 
helpompi puolustaa tonttiaan. Koska 
olemme pyrkineet pitämään hyvin 
neutraalit välit joka suuntaan, tällaiset 
reaktiot vaikuttavat kovin kummal-
lisilta.  Toivottavasti tilanne joskus 
tulevaisuudessa muuttuu parempaan 

suuntaan.
 Yhdistyksen hallitus on tälle 
vuodelle saanut uusia jäseniä, jotka ovat 
jo aktiivisuudellaan osoittaneet ole-
vansa erinomaisia täydennyksiä riviin. 
Ainakin yhdistyksen omassa toimin-
nassa yhteistyö  siis tuntuu toimivan ja 
asioista ollaan melko lailla yhtä mieltä.  
Ehkä alkaneelle vuodelle saadaan sen 
ansiosta kehiteltyä taas se seuraava 
edistysaskel, vaikka pienikin.

Hieno talvi saa toivottavasti jatkoa 
upean kesän muodossa, mutta nautitaan 
siihen asti lumesta ja pakkasista.

Kaikkea hyvää alkaneelle vuodelle!

-Eeva-
 
 
 

Yhteistyö on kummallinen juttu. Sitä Yhteistyö on kummallinen juttu. Sitä 
toivotaan, vaaditaan ja yritetään, muttataan, vaaditaan ja yritetään, m
silti se ei usein ota onnistuakseen. Joh-ei usein ota onnistuaksee
tuisiko se siitä, että yhteistyössä ei monsiitä, että yhteistyös
kuitenkaan ole tekemässä yhteistä työtole tekemässä y
vaan ajamassa omia näkökulmiaan jaomia näkök
etujaan toisten päälle ja ohi?äälle ja

AQHA antoi kaikille Euroopantoi
palaisille alajärjestöilleen ajattelemisenöille
aihetta pakottamalla meidät entistä lla m
tiiviimpään yhteistyöhän kansallistentyöh
FEI:n alaisten organisaatioiden kanssaorganisaatio
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PUHEENJOHTAJALTA

E
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Ensimmäiseksi tietysti vuoden vi-

imeisessä lehdessä on ehdottomasti 

kiitettävä kaikkia yhdistyksen jäseniä ja 

aktiiveja kuluneesta vuodesta. Toivot-

tavasti uusi vuosi on taas edellisiä 

rikkaampi ja aktiiveja saadaan riveihin 

aikaisempia vuosia enemmän. Kun 

tutustutte uusiin mailerin omistajiin tai 

rodusta kiinnostuneisiin harrastajiin, 

kehottakaa toki liittymää mukaan! 

Olisi yhdistyksen toiminnan jatku-

vuuden kannalta tärkeää saada kaikki 

kiinnostuneet mukaan yhdistykseen.

Talvi, lumi ja liian kovat pakkaset 

(ainakin minun makuuni) tulivat… 

ja jäivät! En muista hetkeen vastaavaa 

määrää lunta ja yhtä monta peruutet-

tua tuntipäivää mittarin huidellessa 

–20 asteen ympäristössä. Toisaalta taas 

moni on saanut nauttia aurinkoisista 

ratsastusretkistä lumisessa maastossa. 

Ei siis parane valittaa kylmyyttä, kun 

kerrankin on sitä lunta! Meilläkin on 

sellaista harvinaisuutta harrastettu, 

kuin ratsastettu tunteja ulkona kentällä. 

Kun kerrankin on lunta siihenkin riit-

tävästi. 

Pikkujoulujen ja syyskokouksen 

merkeissä istuttiin joulukuun puolivä-

lissä taas Korkean Tammen lihapatojen 

ääressä… ähkyyn asti. Hallituksesta 

vaihtui kaksi henkilöä Kat-

jan ja Joccen jättäessä paik-

kansa Lauralle ja Martille. Kiitoksia 

Katjalle ja Joccelle heidän ajastaan 

yhdistyksen eteen ja tervetuloa Laura ja 

Martti mukaan toimintaan!

Menestystä teille kaikille jo alkaneelle 

vuodelle 2010!

Meeri



SQHY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

SQHY:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin ravintola Korkeassa Tammessa, Köyliössä, 13.12.2009 klo 15:00 alkaen. 

Läsnä: Eeva Mannila, Saana Kauko, Marjo Keikko, Kaisa Heikkilä, Martti Luoto, Saila Simula, Meeri Simula, Laura Takala

1 Kokouksen avaus
SQHY:n puheenjohtaja Meeri Simula avasi kokouksen klo 15:20

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Kokoukselle valittiin puheenjohtajaksi Meeri Simula, sihteeriksi Eeva Mannila ja pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa 

myös ääntenlaskijoina, Saila Simula ja Kaisa Heikkilä

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti ja ajallaan koolle kutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen seuraavalle kalenterivuodelle
Hallitus esitteli Meeri Simulan johdolla toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä niihin liittyvän ehdotuksen jäsenmaksun 

korotuksesta ensi vuodelle. 

Syyskokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti korottaa SQHY:n jäsenmaksua niin, että vuonna 2010 tavallisen jäsenen 

jäsenmaksu on 30€, perheenjäsenen 10€ ja ulkomailla asuvan jäsenen 40€. Jäsenmaksun korotuksen perusteluina olivat liittyminen 

FEQHA:n (Euroopan Quarterhevosyhdistysten liitto) jäseneksi sekä yhdistyksen kirjanpidon ulkoistaminen tilitoimistolle. Näistä 

aiheutuvat lisäkustannukset katetaan nyt tehtävillä jäsenmaksun korotuksilla. 

Syyskokous piti kansainvälistä yhteistyötä erittäin tärkeänä ja puolsi FEQHA:n jäsenyyttä. Jäsenyys on pakollinen, mikäli suomalais-

et ratsukot haluavat kilpailla AQHA:n Euroopan Mestaruuskilpailuiden fi naaleissa. Koska tulevana vuonna Suomesta on mahdol-

lisesti lähdössä ratsukoita AQHA EM-kilpailuihin, liittyminen nähtiin ajankohtaiseksi myös tästä syystä.

Kirjanpidon ulkoistamisella on tarkoitus vähentää yhdistyksen riippuvaisuutta yksittäisistä henkilöistä ja helpottaa eri tehtävien 

jakoa hallituksen jäsenten kesken tulevaisuudessa. Tällä hetkellä tehtävien hoito on liiaksi keskittynyt yksittäisille henkilöille, mistä 

johtuen myös yhdistyksen tulevaisuus on liikaa sidottuna tiettyjen henkilöiden haluun jatkaa. Kirjanpidon ulkoistamisella tätä riskiä 

on tarkoitus vähentää.

Syyskokous valtuutti hallituksen selvittämään SQHY:n logolla brodeerattujen palkintoloimien teettämisen kustannukset ja hank-

kimaan oman harkintansa mukaan loimia palkinnoksi AQHA-luokkiin ensi kesän kilpailuihin.

Todettiin, että yhdistyksen Internet-sivuille lisätään jatkossa kaikki viralliset pöytäkirjat sekä sääntömääräisistä syys- ja kevätkok-

ouksista että hallituksen kokouksista. Tällä pyritään lisäämään yhdistyksen toiminnan läpinäkyvyyttä jäsenistön suuntaan.

S
SQHY:N SÄÄNTÖMÄÄY:N SÄÄNTÖMÄ

SQHY:n sääntömääräinen syyskokHY:n sääntömääräinen syysk

Läsnä: Eeva Mannila, Saana Kaukonä: Eeva

1 Kokouksen avausuksen avaus
SQHY:n puheenjohtaja Meeri Simheenjohtaja Meeri 

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihajan, sih
Kokoukselle valittiin puheenjohtajKokoukselle valittiin puheenjohtaj

myös ääntenlaskijoina, Saila Simulmyös ääntenlaskijoina, Saila Simul

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvKokouksen laillisuus ja pää
K k d ii l illi i j j llk d ii l illi
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6. Yhdistyksen puheenjohtajan ja hallitusten jäsenten valinta
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Meeri Simula. Muita ehdotuksia ei tullut. Yhdistyksen hallituksen jäseniksi valittiin Eeva 

Mannila, Marjo Keikko, Laura Takala ja Martti Luoto. 

7. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
Yhdistyksen tilintarkastajaksi valittiin Jocce Jönsson ja varatilintarkastajaksi Kaisa Heikkilä.

8. Muut ennalta ilmoitetut tai kokouksessa esille tulleet asiat
 8.1 Yhdistyksen vuosittaisen palkinnonsaajan esittely
 Hallituksen linjauksen mukaisesti SQHY ei vuonna 2009 palkitse ketään quarterhevosten eteen tehdystä työstä kustan 

 nussyistä. Quartermestaruuksista aiheutuneet kustannukset ovat ensisijainen syy palkinnon jakamatta jättämiseen.

 8.3 Quartermestaruuskilpailuiden tilinpäätös
 Yhdistyksen rahastonhoitaja esitteli quartermestaruuskilpailuiden tilinpäätöksen. Mestaruuskilpailuista aiheutui yhdis- 

 tykselle 1018,33€ tappiot. Negatiivinen tulos oli ennakoitu, mutta maksettavaa kertyi odotettua enemmän. Tämä aiheu 

 tui erityisesti youth- ja halter-luokkien hyvin alhaisiksi jääneistä osallistujamääristä. Tappiollisesta tuloksesta johtuen 

 SQHY ei järjestä quartermestaruuksia vuonna 2010 ellei kilpailuille löydy ulkopuolista sponsoria, jonka tuella hankitaan  

 palkinnot.

 8.3 Kokouksessa esille tulleet asiat 
 Hallitus esitteli syyskokoukselle päätöksensä ensi vuoden tuomariyhteistyökilpailuista. Yhteistyötuomaria haki tänä   

 vuonna määräaikaan mennessä kaksi tahoa. Tuomari myönnetään hallituksen yksimielisellä päätöksellä SRL:lle   

 SM-kilpailuiden ja niiden yhteydessä pidettävien AQHA-kilpailuiden tuomariksi. Hallitus piti ensisijaisen tärkeänä että  

 myös ensi vuonna Suomessa järjestetään kahden tuomarin AQHA-kilpailut, joista on mahdollista ansaita kaksinkertain 

 en määrä AQHA-pisteitä. Ensi kesän kilpailut eivät kuitenkaan näillä näkymin ole AQHA-mestaruuskilpailut.

 Syyskokouksen pyynnöstä linjattiin, että SQHY:n mahdollinen osallistuminen ja edustus tulevissa FEQHA:n kokouk- 

 sissa päätetään kokouskohtaisesti tarpeen mukaan. Todettiin, että SQHY:tä voi kokouksessa edustaa omalla kustannuksella  

 myös joku yhdistyksen rivijäsenistä, mutta lupa osallistua on anottava yhdistyksen hallitukselta, koska osallistuja edustaa  

 kokouksessa virallisesti SQHY:tä.

9. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Meeri Simula päätti kokouksen klo 16:40

______________________________        ________________________________

Meeri Simula, puheenjohtaja   Eeva Mannila, Sihteeri

______________________________  ________________________________

Kaisa Heikkilä, pöytäkirjantarkastaja  Saila Simula, pöytäkirjantarkastaja
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Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Järjestetään AQHAn alaiset kisat yhteistyössä jonkin seuran/tahon kanssa. Pyritään järjestämään kilpailu • 

kahden tuomarin kilpailuna, josta tarjotaan kaksinkertaiset AQHA-pisteet.

Osallistutaan AQHA:n European Summittiin Frankfurtissa 7.-9.1.2010 (pakollinen)• 

Palkitaan jokainen vuoden 2010 AQHA:n Halter Grand Champion-tittelin saavuttanut hevonen 50 euron • 

palkintorahalla

Julkaistaan 4 numeroa jäsenlehteä• 

Liitytään Euroopan Quarterhevosyhdistysten liittoon FEQHA:han• 

Pyritään saamaan yhdistykselle näkyvyyttä Suomessa järjestettävissä kilpailuissa ja hevosalan tapahtumissa • 

(esim. infoteltta ja/tai banderolli, ilmoitus kisaohjelmassa ja/tai kisajuliste ja/tai SQHY-kisaloimi tms.) 

Pyritään kasvattamaan yhdistyksen jäsenmäärää lisäämällä ihmisten tietoisuutta yhdistyksestä.• 

Järjestetään yhdistyksen sääntömääräinen kevät- (maalis-huhtikuussa) ja syyskokous (loka-marraskuussa).• 

Ylläpidetään yhdistyksen kotisivuja (www.sqhy.fi ) ja pyritään parantamaan tiedottamista sivujen kautta• 

Pidetään yhteyttä ulkomaisiin Quarterhevosyhdistyksiin• 

Pyritään palauttamaan Quarter- ja painthevostammat EU-tukien piiriin yhteistyössä maatalousministeriön ja • 

Hippoksen kanssa.

Tehdään yhteistyötä Hippoksen kanssa DNA-testauksen linjausten selkeyttämiseksi Hippoksen ja AQHA:n • 

välillä.

TT
Toimintasuunnitelma vuodelle 2Toimintasuunnitelma vuodelle 2

Järjestetään AQHAn alaiset kisat yhteistyHAn alaiset kisat yhteis•

kahden tuomarin kilpailuna, josta tarjotan kilp

Osallistutaan AQHA:n European SummiQHA:•

Palkitaan jokainen vuoden 2010 AQHA:en vu•

palkintorahalla

Julkaistaan 4 numeroa jäsenlehteämeroa•

Liitytään Euroopan Quarterhevosyhdistypan Q•

Pyritään saamaan yhdistykselle näkyvyyttn yhd•

(esim. infoteltta ja/tai banderolli, ilmoituja/ta

Pyritään kasvattamaan yhdistyksen jäsenmamaan•

Järjestetään yhdistyksen sääntömääräinenn yhdistyksen sään•

Ylläpidetään yhdistyksen kotisivuja (wwwtään yhdistyksen ko•
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Talousarvio vuodelle 2010   

   

TULOT:   
 Jäsenmaksut   2 840,00 €   (90x30€, 10x10€, 1x40€)

 Mainokset ja sponsorit     100,00 € 

 AQHA:n rahoitus  3 390,00 €  (5000 dollaria, kurssi per 10.12.2009)

 AQHA-luokkien luokkamaksut    300,00 €   (Tuomariyhteistyö-kisoista)

        

 Yhteensä:   6 630,00 € 

   

MENOT:   

 Jäsenlehden painatus ja postitus 1 500,00 €  (lehdet + postitus 4 kpl)

 Internetkulut      122,00 €   (sivusto + ylläpito)

 Pankkikulut      100,00 € 

 Kokouskulut        50,00 € 

 AQHA tuomari / kouluttaja 2 000,00 €   (pakollinen kuluerä, kurssi per 10.12.2009)

 Palkinnot      900,00 €             (AQHA Grand champion-tittelit + SQHY

         all around-palkinnot)

 Postikulut       100,00 € 

 Kansainvälinen yhteistyö       750,00 €   (AQHA European Summit Frankfurtissa + 

           FEQHA-jäsenmaksu)

 Edustuskulut        200,00 €   (matkakuluja ja tuomarin kestityskuluja)

 Markkinointikulut       250,00 € 

 Kirjanpito        230,00 € 

           

 Yhteensä:     6 202,00 € 
   

 Tulos: + 428,00 € 

TTT
Talousarvio vuodelle 2010Talousarvio vuodelle 2010  

TULOT:   TULOT:   
Jäsenmaksut   2 84t  

Mainokset ja sponsorit     10a spon

AQHA:n rahoitus  3 3hoitu

AQHA-luokkien luokkamaksut    30kkien 

 

Yhteensä:  6 6

MENOT:    

Jäsenlehden painatus ja postitus 1 50paina

Internetkulut      12etkulut  

Pankkikulut 10kkikulut
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2010 AQHA SÄÄNTÖMUUTOKSET KILPAILUSÄÄNTÖIHIN / lisäyksiä
KAIKKI SÄÄNNÖT ASTUVAT VOIMAAN 1.1.2010

1. Sääntö 403 kelpoisuus amatööriksi (a) 6: Select-amatööriksi (=yli 50-vuotiaat) kelpaavat jäsenet, jotka ovat ansainneet Gold 

Card -statuksen omassa vastaavassa yhdistyksessään, mutta eivät ole aktivoineet Gold Card’iaan, saavat kilpailla kaikissa AQHA 

amatööriluokissa.

2. Lisäys sääntöön 417: (i), Select Amateur All-Around. (rajattu amateur all-around)

(1) Vaatimukset select amateur all-around -palkinnon ansaitsemiseen ovat samat kuin amateur all-around palkintoon sillä poikkeuk-

sella, että select all-around palkinnon ansaitsemiseen lasketaan VAIN select -luokat (= yli 50-vuotiaille tarkoitetut luokat). 

(2)  Jos select-osallistuja osallistuu halteriin, team penningiin, ranch sortingiin tai esteratsastukseen, nämä lasketaan mukaan vaikka 

niitä ei olisikaan tarjottu select-luokkina.  

3. Lisäyksiä sääntöön 423(b) 

(1), Racing ROM: Racing ROM perustuu vain Speed Index Rating’iin, ei laukkakilpailuista ansaittuihin pisteisiin. 

(2) Performance ROM: halter, performance halter ja laukkakilpailuluokissa ansaittuja pisteitä ei lasketa mukaan performance 

ROM’iin.

(3) (c)  Youth ja/tai Amateur ROM’it eivät oikeuta hevosta etenemään (Youth and/or Amateur Register of  Merits do not qualify 

a horse for advancement.)

4. Sääntö 425 AQHA Champion (a) (3). Vain open-divisioonassa hevosen on oltava ansainnut vähintään kaksi Grand Champion-

titteliä halter ja/tai performance-halter luokissa, joissa on ollut vähintään viisi hevosta kyseisen sukupuolen divisioonassa. Nämä 

tittelit on ansaittava vähintään kahden eri tuomarin tuomitsemina ja ainakin yhden tittelin tulee olla ansaittu hevosen kaksivuo-

tiskaudella tai sen jälkeen. 

 5. Sääntö 438 Judges (a) (5) tuomareiden on pukeuduttava western-varusteisiin, mukaan lukien hattu ja bootsit, kun tuomitsevat 

AQHA-kilpailua.

6. Muutoksia ja lisäyksiä sääntöön 441 Kielletty käytös 

(a) (2) koskee AQHA:n jäseniä kilpailualueella, jos tapahtuma pidetään AQHA:n alaisen tapahtuman yhteydessä: ja  

     (3) koskee AQHA:n jäseniä kilpailualueella sellaisen tapahtuman yhteydessä, jossa pidetään myös AQHA:n alaisia luokkia  

          siitä riippumatta, tapahtuuko käytös AQHA:n alaisen luokan aikana tai liittyykö se siihen.  

(c) Epäinhimillinen käyttäytyminen. Minkä tahansa hevosen (riippumatta siitä, onko hevonen rekisteröitu AQHA:an vai ei) tai 

minkä tahansa muun eläimen epäinhimillinen kohtelu on ehdottomasti kiellettyä.  Hevosen kohtelua pidetään epäinhimillisenä jos 

henkilö, joka on koulutettu tai kokenut hyväksyttyjen hevostenkoulutusmenetelmien asiantuntija, pitää yksittäisen henkilön käytöstä 

epäinhimillisenä. Epäinhimillinen käytös sisältää, muttei rajoitu seuraaviin (lisäyksiä):

 (9) liioiteltu ja yliampuva fencing-harjoittelu;

 (10) liioiteltu ja yliampuva spinnaus (sallittua enintään 8 yhtäjaksoista spiniä korkeintaan kahdesti peräkkäin) 

 (11) “poling” (altering an obstacle while the horse is negotiating the obstacle);

 (12) okserisarjojen ratsastaminen koulutusmielessä väärään suuntaan  (i.e., korkeammasta matalampaan sen sijaan, että 

        ratsastettaisiin tarkoitetussa järjestyksessä matalammasta korkeampaan) 

 (13) hevosen koulutus käyttäen yli 4 jalan korkuisia kaiteita (n. 1,2 m)

A
2010 AQHA SÄÄNTÖMUUTOKÄN
KAIKKI SÄÄNNÖT ASTUVAT VNÖT

1. Sääntö 403 kelpoisuus amatööriksi (a) 6: Sepoisuus ama

Card -statuksen omassa vastaavassa yhdistyksesomassa vastaav

amatööriluokissa.a.

2. Lisäys sääntöön 417: (i), Select Amateur Allntöön 417: (i), Select A

1) Vaatimukset select amateur all-around -palkukset select amateur all-ar

ella, että select all-around palkinnon ansaitsemselect all-around palkinnon 

2)  Jos select-osallistuja osallistuu halteriin, teselect-osallistuja osallistuu halt

niitä ei olisikaan tarjottu select-luokkina. olisikaan tarjottu select-luokkina

3. Lisäyksiä sääntöön 423(b) Lisäyksiä s

1) Raci g ROM: Raci g ROM p ru tuu ai1) Raci g ROM: Raci g ROM p ru tuu ai
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(f ) Kielletty avustaminen. Jos kilpailija kilpailukentällä ollessaan, saa apua millä tahansa tavalla toiselta henkilöltä tai avustaa 
toista henkilöä millä tahansa tavalla, hänen suorituksensa tulee automaattisesti hylätä.  Tämä sääntö ei koske kanssakilpailijoita, 

jotka avustavat toisiaan joukkuelajeissa, kuten dally team roping, cutting, team penning ja ranch sorting.  Tämä sääntö ei myöskään 

koske kilpailijaa, joka auttaa toista kilpailijaa sellaisessa tilanteessa, jossa apu on välttämätöntä kilpailijoiden tai hevosten turval-

lisuuden vuoksi. Tämän välttämättömyyden päättää tuomari. Apua tarvinnut kilpailija on kuitenkin hylättävä. 

7. Rule 448 Performance Halter (2) Ensimmäiseksi sijoittuva performance-hevonen nimitetään Champion Performance Halteriksi 

luokissa, joissa on vähintään viisi osallistujaa. 

(3) Tässä säännössä käytettävä termi “AQHA Performance Points” tulkitaan sisältäväksi pisteet, jotka on ansaittu missä tahansa 

säännössä 422 luetellussa luokassa paitsi halterissa ja laukkakilpailuluokissa. 

(4) Seuraavat hevoset ovat ainoat hevoset, joilla on oikeus osallistua performance halter-luokkaan: 

 (A) hevoset, jotka ovat ansainneet ROM’in laukkakilpailuissa 

 (B) hevoset, jotka ovat ansainneet Performance ROM’in ennen 1.1.2010 ja

 (C) hevoset, jotka ovat ansainneet Performance ROM’in 1.1.2010 jälkeen kunhan niiden tuloksista käy ilmi, että hevoset 

 ovat ansainneet urallaan vähintään 5 AQHA-pistettä muista kuin Showmanship at halter -luokista. 

 

 Esimerkki 1: Hevonen ansaitsee Performance ROM’in ennen 1.1.2010. Vaadittavat 10 AQHA-pistettä koostuvat 6 

 Showmanship at Halter -pisteestä ja 4 Western Pleasure -pisteestä. Säännön 448 (4) (B) (yllä) mukaan, hevonen saa 

 kilpailla performance halter -luokassa.

 Esimerkki 2: Hevonen ansaitsee Performance ROM’in 1.1.2010 jälkeen. Vaadittavat 10 pistettä koostuvat 6 Showman

 ship at Halter -pisteestä ja 4 Western Pleasure -pisteestä. Säännön 448(4)(C) (yllä) perusteella hevosen on ansaittava 

 vielä 1 AQHA-suorituspiste muusta luokasta kuin Showmanship at Halter voidakseen osallistua performance halter -luok

 kaan.  

(5) Tässä säännössä käytetään tulkintaa, jonka mukaan Register of  Merit tai AQHA suorituspiste on “ansaittu” vasta kun se on 

virallisesti kirjattu AQHA:n rekisteriin.  

(6) Kilpailunjärjestäjälle on esitettävä todisteet siitä, että hevonen täyttää em. vaatimukset. 

8. Sääntö 452 Working Cow Horse: (1)(4) Lisätään uusi luokkatyyppi: Boxing - Saadessaan vasikan areenalle kunkin kilpailijan tu-

lee pidätellä vasikkaa ennalta määrityssä areenan päädyssä 50 sekunnin ajan, esittäen näin ratsukon kykyä hallita vasikkaa. Ajanlasku 

alkaa kun portti sulkeutuu vasikan takana sen astuttua areenalle. Kuuluttaja tai tuomari ilmoittaa 50 sekunnin ajan täyttymisestä 

puhaltamalla pilliin tai torven tööttäyksellä. Luokka tarjotaan vain Novice Amatööreille ja Novice Youtheille.  

9.  Sääntö 453 Green Western Riding: (d) Ratsastettava rata on valittava kolmen green-radan joukosta.  Kilpailutoimitsijoiden niin 

halutessa Green Western Riding ratoja voidaan käyttää myös Novice Amateur ja Novice Youth -luokissa.  

10. KAIKKI Green-luokissa ansaitut pisteet jäävät Incentive Fund’in ulkopuolelle.

11. Sääntö 478 Versatility Ranch Horse: Kilpailukelpoisuus 

 (e) Divisioonat:Open. Hevosille, jotka esittää hevosen rekisteriin merkitty omistaja tai lähiomainen, kuten AQHA:n sään

 tökirjassa on määritelty tai hevosille jotka esittää kokopäiväinen työntekijä (vähintään kuuden kuukauden ajan) tai hevosen 

 omistavan ranchin lapset ja/tai hevosille omistajuudesta tai valmentajasta riippumatta.  Open-tason kilpailijat saavat esittää 

 kaksi hevosta.

 (3) Novice Amateur - Hevosille, jotka esittää ratsastaja, joka täyttää novice amatööreille säännössä 405A(a) asetetut 

 kelpoisuusvaatimukset. Novice amateur -divisioonan luokkia ei voi yhdistää open-divisioonan luokkiin. Novice amateur-

 luokkiin ilmoittautuneita ei lasketa mukaan eikä heitä voida sijoittaa amateur - ja open-divisioonissa. Novice Amatöörit 

 voivat kuitenkin kilpailla amateur ja/tai open -luokissa, mikäli ilmoittautuvat erikseen myös näihin.

  (f ) Ranch Riding: Ranch riding ja ranch trail -osuudet tulee esittää perätysten. Jokainen osallistuja suorittaa ensin trail-

 esteradan ja välittömästi tämän jälkeen ranch riding -osuuden uraa pitkin.  Ranch riding -osuudessa voidaan käyttää 

 ehdotettua ranch riding -rataa tai sellainen voidaan piirtää erikseen kyseistä kilpailua varten kunhan kaikki 

 luokanssa vaaditut osa-alueet täyttyvät. 

 (h) Ranch Cutting 

 (1) Open ja Amateur -divisioonissa käyttöön suunniteltujen vasikoiden määrän tulee olla sama kuin ilmoittautuneiden 

 ratsukoiden määrä ja numeroimattomien vasikoiden määrä tulee myös olla yhdenmukainen ilmoittautuneiden ratsukoiden 

 määrän kanssa.  
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 (2) Tarkoitus on ohjata yksi osoitetuista vasikoista pois laumasta ja työstää vasikkaa kahden vasikkaa palauttavan ratsukon 

 ja kahden laumaa hallitsevan ratsukon avustuksella. 

 (4) Open ja amateur -luokissa on kahden minuutin aikaraja. Jokaisen kilpailijan on työstettävä kahta vasikkaa, mutta 

 halutessaan voi työstää täydet kaksi minuuttia.  Ratsukon on työstettävä erikseen osoitettua vasikkaa ja sen lisäksi yhtä 

 numeroimatonta vasikkaa kahden minuutin aikarajan sisällä. 

 Novice Amateur ja Youth -luokissa aikaraja on 1,5 minuuttia. Ratsukon on työstettävä osoitettua vasikkaa ja he voivat 

 halutessaan työstää sitä koko 1,5 minuutin ajan. 

 (5) Kilpailun järjestäjät voivat tarjota käyttöön kaksi laumaa hallitsevaa avustajaa ja kaksi vasikan takaisin kääntävää avusta

 jaa. Ratsastajalla on oikeus tuoda myös omat avustajansa.  Jos ratsastaja itse toimii laumaa hallitsevana avustajana tai vasik

 kaa takaisin kääntävänä avustajana, hän voi käyttää tässä tehtävässä joko hevosta, jolla itse kilpailee, tai toista hevosta. 

 Molempien avustajatyyppien hevosten tulee olla Amerikan Quarterhevosia. 

 (i) Working Ranch Horse: 

 (5)... Jos köysi putoaa satulasta luokan aikana tämä tulkitaan varusteiden pettämiseksi ja johtaa nollatulokseen. 

 Käännös: Eeva Mannila 

  Kuva: Heikki Luoto12



A
AQHA lähetti Suomen ensimmäisiin 
Quartermestaruuksiin pitkän linjan 
tuomarin, joka on saanut tutustua poh-
joismaiseen lännenratsastukseen myös 
Ruotsin AQHA-mestaruuksissa vuonna 
2003. Koska yhdistyksen puheenjohtaja 
kilpaili molemmat mestaruuskilpailut 
ja lehden tekijä oli kilpailijan lähisu-
kulainen, ehdimme valitettavasti 
haastatella Kenda Pipkiniä hyvin vähän 
paikan päällä. Pyynnöstäni Kenda 
vastasi kuitenkin mielellään kysymyksiin 
sähköpostitse. Quartermestaruuksien 
ja SM-kilpailuiden käytännön järjes-
telyistä vastanneille Kendan terveiset 
ovat mieluista luettavaa.

Millainen on oma historiasi hevosten 
parissa? Kuinka kauan olet itse ollut 
AQHA:n aktiivinen jäsen? 
Olen ollut tekemisissä hevosten kanssa 
viiden vuoden ikäisestä lähtien. Täytän 
50 vuotta tammikuussa 2010, joten 
hevoset ovat olleet intohimoni jo 45 
vuoden ajan. 
 Ensimmäiset kilpailuhevose-
ni olivat Amerikan Quarterhevosia. 
Kilpailin lännenratsastuksessa jo youth-
luokissa (showmanshipissä, pleasuressa, 
horsemanshipissä, trailissä ja ajanot-
tolajeissa).  Tutustuin englantilaiseen 
ratsastustyyliin opiskeluaikoinani ja 
samoihin aikoihin kiinnostuin myös 
tuomaritoiminnasta. Opiskeluaikana 
olin mukana joukkueesssa, joka voitti 
kansallisen mestaruuden hevoskilpailui-
den tuomarointikilpailussa. 
 Valmistuttuani collegesta jat-
koin kilpailemista, työskentelin Youth-
ratsukoiden kanssa ja saatuani AQHA:n 
tuomarikortin vuonna 1993, aloin 
toimia tuomarina entistä aktiivisemmin. 
Myös mieheni on AQHA-tuomari ja 
olemme yhdessä matkustaneet ympäri 
maailmaa tuomitsemassa AQHA:n 
alaisia kilpailuita, ja toivottavasti myös 
jakamassa innostustamme Amerikan 
Quarterhevosiin. 

Oliko tämä ensim-
mäinen vierailusi
Suomessa? Mitä miel-
tä olet näkemästäsi?
Tämä oli ensimmäinen
vierailuni Suomeen. 
Olin tuomarina Ruot-
sin AQHA-mestaruus-
kilpailuissa vuonna 
2003, mutta sen lä-
hempänä Suomea en
ole aikaisemmin ollut.
Valitettavasti en ehti-
nyt nähdä paljoakaan
kauniista maastanne, 
sillä saavuin illalla ja 
lähdin jo aamuhämä-
rissä kilpailuita seuran-
neena maanantaina. 
Lopun ajasta olin joko
hotellilla tai kilpailu-
alueella. Se vähä, jonka
ehdin nähdä, oli kau-
nista ja erittäin puhdasta. Rakastan 
puiden ja ruohon vihreää, toisiaan 
seuraavia kukkuloita ja kallionulkone-
mia. Amarillossa, Teksasissa, jossa itse 
asun, maisema on hyvin tasainen ja 
kuiva. Vihreää on hyvin vähän, eikä 
metsiä ollenkaan. Puita on vain siellä, 
mihin maanomistajat ovat istuttaneet 
niitä.

Mitä mieltä olit itse kilpailusta? Onko 
sinulla ehdotuksia, miten järjestelyt 
sujuisivat vieläkin paremmin?
Kilpailut olivat erittäin hyvin järjestetyt 
ja kilpailupäivät etenivät sujuvasti. Tilat 
olivat myös erinomaiset. Aikataulu 
pysyi hyvin hallussa ja kilpailijoilla oli 
varmasti riittävästi aikaa valmistella 
itsensä ja hevosensa seuraavaa luok-
kaansa varten. 
 Koska pääareena oli ainoa 
katon alainen tila lämmittelyä varten, se 
rajoitti aikataulua jonkin verran, koska 
myös lämmittelyyn oli varattava aikaa. 
Kaiken kaikkiaan kilpailut toteutettiin 
mielestäni erinomaisesti. Yhdysvalloissa 

on paljon kilpailuita, joissa toteutus ei 
suju lähellekään yhtä hyvin! 

Mikä oli kilpailuiden mieleenpainuvin 
hetki sinulle? Nautitko esimerkiksi 
jostakin luokasta enemmän kuin 
muista?
Kilpailuissa oli useita hienoja hetkiä, 
mutta kaikkein parhaiten mieleeni jäi 
erään ratsukon suoritus SRL:n Trail-fi -
naalissa. Luokkaan osallistui herra, joka 
kilpaili reiningissä quarterorilla, mutta 
osallistui trail-fi naaliin torinhevosella. 
 Ennen hänen suoritustaan 
yksikään ratsukko ei ollut selvit-
tänyt kaikkia neljää ensimmäistä 
estettä puhtaasti, mutta tämä ratsukko 
suoriutui jokaisesta kuin tyhjää vain. 
Ja tällainen suoritus VALTAVALLA 
hevosella, jonka kaviot olivat suuremmat 
kuin perheeni päivällislautaset! Kyseinen 
hevonen oli käsittämättömän taipuisa 
ja suoriutui esteistä todella sujuvasti ja 
helpon näköisesti. Sitten oli vuorossa 
kahden puomilaatikon este areenan 
toisella laidalla. Laatikot olivat melko

Tuomarin terveiset:
Kenda Pipkin kiittelee SM-kilpailuiden sujuvuutta

13



tiukkoja quarterhevosillekin, ja vaati-
vana tehtävänä oli pysähtyä laukasta 
ensimmäiseen laatikkoon ja pujotella 
sitten laatikoiden sisällä ja ympäri. 
Mies torinhevosen selässä vain laukkasi 
laatikoiden läpi, koska hänestä selvästi 
tuntui, ettei hän selviäisi tehtävästä, ja 
hän lopetti koko radan suorittamisen 
laukattuaan laatikoiden läpi. 
 Tuohon hetkeen asti hän oli 
voittamassa kyseisen trail-luokan. Jos 
hän olisi pysähtynyt, suorittanut loput 
tehtävästä ja suorittanut radan loppuun 
asti, hän olisi edelleen sijoittunut melko  
hyvin, mutta sen sijaan hän luovutti. 
Olin hyvin pettynyt hänen puolestaan, 
koska uskon että hän olisi selviytynyt 
radan lopusta erinomaisesti. Lisäksi 
siihen hetkeen mennessä, jolloin hän 
päätti keskeyttää radan, ratsastaja ei 
vielä ollut tehnyt mitään, miksi hänen 
suorituksensa olisi hylätty. Hän esitti 
samaa hevosta muissakin luokissa ja 
oli myös niissä erinomainen. Olin 
hyvin vaikuttunut siitä, miten hienosti 
kyseinen lempeä hevosjättiläinen oli 
koulutettu. 

Mitä mieltä olet suomalaisen lännenrat-
sastuksen tasosta? Mihin meidän tulisi 
erityisesti keskittyä parantaaksemme 
sitä?
Kokonaisuutena suurin osa ratsastajista 
oli erittäin osaavia. Uskoisin, että erityis-
esti showmanshipiin, horsemanshipiin ja 
englantilaisen tyylin luokkiin keskittyvät 
valmennukset olisivat hyödyllisiä, jotta 
suomalaisratsastajat todella sisäistäisivät 
sen, mitä kyseisissä luokissa kilpailemis-
een vaaditaan ja heidän osaamisensa 
paranisi edelleen. 
 Koska nämä ovat istuntaan ja 
olemukseen keskittyviä ns. johdantolu-
okkia, näihin keskittyvät valmennukset 
saattaisivat myös rohkaista useampia 
youth-jäseniä liittymään yhdistykseen ja 
osallistumaan kilpailuihin.  
 Hyvä istunta, oli kyseessä sitten 
lännenratsastus tai englantilaisen tyylin 
luokat, on perusedellytys, jotta ratsastaja 
voi hallita täydellisesti myös vaativam-
mat luokat, kuten trail, western riding, 
reining ja esteluokat. Mitä tehokkaammin 
ratsastaja hallitsee kehonsa ja sen mukana 
apunsa, sitä parempi on hänen viestintä-
kanavansa hevosen kanssa ja sitä parem-
min ratsukko toimii yhdessä. 

Me kamppailemme jatkuvasti Suomessa  
AQHA-luokkien pienten osallistu-
jamäärien kanssa. Osallistujat eivät näe 
ainoana palkintona jaettavia AQHA-

pisteitä lähtömaksun arvoisena. Millä 
suomalaiset quarterinomistajat saataisi-
in ymmärtämään AQHA-pisteiden 
arvo?
Keskustelin asiasta David Averyn kanssa, 
joka on AQHA:n kansainvälisistä asioista 
vastaava johtaja. Hän palaa asiaan vielä 
virallisemmin, mutta itse yrittäisin saada 
ihmiset ymmärtämään, että hevoselle 
ansaitut AQHA-pisteet nostavat kyseisen 
hevosen jälleenmyyntiarvoa sekä kisa-
hevosena että mahdollisena jalostuseläi-
menä. Tällöin tietysti oletuksena on, että 
hevonen pysyy terveenä ja käyttökun-
nossa. 
 Kilpailijat, joiden kanssa keskus-
telin asiasta, totesivat, että ensisijainen syy 
AQHA-luokkiin osallistumattomuuteen 
on taloudellinen. Kun on maksettava 
erilliset lähtömaksut NRHA-luokkiin ja 
SRL-luokkiin, ylimääräinen 50€ per lu-
okka AQHA-luokkiin osallistumisesta on 
kallista. (toim. huom: AQHA-luokkien 
osallistumismaksut Quartermestaruuskil-
pailuissa eivät olleet 50€/luokka...) 
 Yhdysvalloissa kilpailuiden 
yhteydessä tarjotaan yleensä mahdollisuus 
yhteen kokonaismaksuun, jonka maksa-
malla ratsukko voi osallistua haluamaansa 
määrään luokkia tietyn divisioonan sisällä 
yhden päivän/kilpailun aikana. Tämä on 
edullisempi kuin että maksaisi jokaiseen 
luokkaan oman lähtömaksun ja suosii 
useampaan luokkaan osallistumista. Näin 
ratsukot osallistuvat useampiin luokkiin 
sen vuoksi, että se on selvästi edullisem-
paa. En tiedä toimisiko tämä Suomessa, 
mutta sitä kannattaisi kokeilla.

Haluaisitko välittää eteenpäin erityisiä 
terveisiä esimerkiksi mestaruuskilpailu-
iden järjestäjille, niissä kilpailleille tai 
SQHY:n jäsenille?
Kaikki olivat todella ihania ja vieraan-
varaisia ihmisiä. Ring stewardit, Jaana 
Paanetoja ja Ewa Tawaststjärna olivat 
erinomaisia kirjureita ja jaksoivat kier-
rättää minua alueella, tarjota tulkkau-
sapua kun sitä tarvittiin keskustellessani 
kilpailijoiden kanssa ja olivat erinomaisia 
lähettiläitä suomalaisen lännenratsastuk-
sen puolesta. 
 Kilpailuiden johtaja, Anne 
Pussinen, oli todellinen selviytyjä ja hoiti 
omat tehtävänsä ja saattoi kilpailut usko-
mattoman hienosti loppuun asti fl unssas-
taan huolimatta. 
 Kilpailuissa avustanut vapaaeh-
toisten joukko on myös mainittava 
erikseen, sillä radat ja areena valmistuivat 
aina nopeasti ja tarkasti. Kellonajasta riip-
pumatta he olivat paikalla tekemässä sen 

tehtävän, joka heille oli annettu. 
 Yhden sinisen ruusukkeen 
haluaisin jakaa myös ruuanlaitosta vastan-
neille vapaaehtoisille naisille keittiössä.  
Heidän tekemänsä ruoka oli todella 
hyvää, ehkä parasta, mitä olen milloin-
kaan syönyt kilpailualueella!

Lämpimät terveiset ja onnea uudelle 
vuodelle, 

Kenda Pipkin

Haastatttelu ja käännös: Eeva Mannila
Kuva: Kenda Pipkin
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Parhaat rookie-ratsastajat:
    1. Minni Turtiainen  Miss Rocket Rooster  0,5p.

Amatööriluokkien High Point -hevoset:
Showmanship at halter:  1. TG Meritable Kim  Nina Karenko   0,5p.

    1. Miss Rocket Rooster  Minni Turtiainen  0,5p.

Reining:   1. Sugar Lenas Finest  Teija Pietilä   1,0p.

    2. TG Meritable Kim  Nina Karenko   0,5p.

Western Horsemanship: 1. TG Meritable Kim  Nina Karenko   1,0p.

    2. Golds Buck Rebel  Outi Arola   0,5p.

Western Pleasure:  1. Golds Buck Rebel  Outi Arola   1,0p.

    2. Little Jacki Junior  Mari Rapola   0,5p.

Open-luokkien High Point -hevoset:
Halter Mares:   1. Sugar Lenas Finest  Teija Pietilä   3,0p.

    2. Mangs Mega Joy  Leena Purontakanen  0,5p.

    2. KV Lily O Rima  Mari Rapola   0,5p.

Halter Geldings:  1. Easters Cross Roads  Jaana Paanetoja   1,0p.

    2. Golds Buck Rebel  Outi Arola   0,5p.

    2. Boggies Little Lena  PC Quarter Horses  0,5p.

    2. Mr Skippin Dandy  Ilkka Ryhänen   0,5p.

Performance Halter Stallions 1. SR Lil Peppy Sprat  Kari Vepsäläinen   1,5p.

Reining:   1. SR Lil Peppy Sprat  Kari Vepsäläinen   3,0p.

    2. Hesa Frosty Hickory  Kaisa Heikkilä   2,5p.

    3. BH Broady Bar  Kristiina Pirinen   2,0p.

    4. Candys Silver Flash  Tiina Ripatti   1,0p.

    4. Brown Sugar Presence T iina Haka-Ylitalo  1,0p.

    6. Docs Smokin Pep  Maria Astikainen  0,5p.

    6. German Peppy Train  Olli Liljegren   0,5p.

    6. Shezdunnitthehardway Maria Mustonen  0,5p.

    6. Playin Smarter  Meeri Simula   0,5p.

AQHA High Point List 31.12.2009
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Western Riding:   1. Frosty Lil Chip  Ruuna.-Remmi Oy  2,0p.

    2. Mrs Gunsmoke Cindy Anne Leino   1,0p.

    2. Mr Skippin Dandy  Ilkka Ryhänen   1,0p.

    4. Golds Buck Rebel  Outi Arola   0,5p.

    4. TG Meritable Kim  Nina Karenko   0,5p.

Trail:    1. Mrs Gunsmoke Cindy Anne Leino   3,0p.

    2. Golds Buck Rebel  Outi Arola   1,0p.

    3. TG Meritable Kim  Nina Karenko   0,5p.

    3. Frosty Lil Chip  Ruuna-Remmi Oy  0,5p.

Western Pleasure:  1. Slow Movin Zipper  Maija Vepsäläinen  2,0p.

    2. Golds Buck Rebel  Outi Arola   1,5p.

    2. With Highheels  Maija Vepsäläinen  1,5p.

    4. Justa Chocolate Star  Janina Salo   1,0p.

    5. Monsieurs Zippo  Terttu Katila   0,5p.

    5. Frosty Lil Chip  Ruuna-Remmi Oy  0,5p.

    5. Sow Movin Chocolate Anne Peltonen   0,5p.

Hunter Under Saddle:  1. Slow Movin Zipper  Maija Vepsäläinen  2,0p.

    2. Golds Buck Rebel  Outi Arola   1,5p.

    3. Monsieurs Zippo  Terttu Katila   1,0p.

             Outi Arola ja Golds Buck Rebel / Kuva: Matti Id
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Last Minute Challenge Show 11.10.2009 Vihti
Tuomari: Susanne Zahner, Saksa

AQHA Amateur Halter –luokat 

2051 Mares ( Two and Under)
1. Miss Rocket Rooster Minni Turtiainen

 2071 Geldings (Two and Under)
 1. I’m Jack Sparrow Elina Kuittinen

 

2072 Geldings (Three and Over)
1. Golds Buck Rebel Outi Arola  Grand Champion

2. Easters Cross Roads Mika Seljavaara     Res.Champion

3. Starduino  Tuomas Nuutinen

4. Zip A Dee Hobby Mari Valkonen

 

AQHA  Open Halter – luokat
 

1055 Two Year Old Mares
1. Miss Rocket Rooster Minni Turtiainen

 

1057 Aged Mares
1. Majors Sunny Dawn Tuula Starck-Schreiber

 

1075 Two Year Old Geldings
1. Im Jack Sparrow Elina Kuittinen

 

1077 Aged Geldings
1. Golds Buck Rebel Outi Arola         Grand Champion 

2. Easters Cross Roads Jaana Paanetoja   Res.Champion

3. Starduino  Tuomas Nuutinen

4. Zip A Dee Hobby Mari Valkonen

2120   Showmanship At Halter AA , AQHA
1. Golds Buck Rebel Outi Arola

2. Miss Rocket Rooster Minni Turtiainen

3. Zip A Dee Hobby Mari Valkonen

 

1340   Reining AA, AQHA 

1. Lenas Dual Doll  Teija Pietilä  68

2. TG Meritable Kim Kalevi Karenko  66.5

3. Peppis Purple Haze Maria Astikainen  60

4. Pure Texas Kicker Maria Astikainen  49

1440   Hunter Under Saddle AA, AQHA
1. Slow Movin Zipper Asta Leino

2. Golds Buck Rebel Outi Arola

3. Heza Cool Charm Satu Olkkonen 

 

1421 Western Pleasure Junior, AQHA 
1. With Highheels Asta Leino

2. My Own Nu Mystique  Lilli Vanhatalo

3. Peppis Purple Haze Maria Astikainen

 

2420  Amateur Western Pleasure AA, AQHA
1. Golds Buck Rebel Outi Arola

2. Heza Cool Charm Satu Olkkonen

3. Starduino  Tuomas Nuutinen

4. Way too Hot to Trot Seija Anttonen

 

2400 Amateur Western Horsemanship, AQHA
 1. TG Meritable Kim Kalevi Karenko 

2. Golds Buck Rebel Outi Arola

3. Heza Cool Charm Satu Olkkonen

4. Way too Hot to Trot Seija Anttonen

 

1380 Trail,  AA, AQHA
1. Golds Buck Rebel Outi Arola  67.5

2. Peppis Purple Haze Maria Astikainen  63.5

3. TG Meritable Kim Kalevi Karenko  62.5

4. My Own Nu Mystique  Lilli Vanhatalo  59

-   Starduino  Tuomas Nuutinen

            Kalevi Karenko, TG Meritable Kim

AQHA Kilpailutuloksia
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Vanha hevosmaailman sanonta ker-

too, että kokemattomien ratsastajien ja 

nuorten hevosten yhdistäminen on varma 

resepti katastrofi lle. Aloittelevien ratsasta-

jien pitää ratsastaa kokeneita koulutusme-

stareita. Piste.

 Terri Carrico ja Jason Contreras 

myöntävät hekin, että hevosella ikä ja 

kokemus ovat eduksi kun ratsastaja on 

nuori tai aloitteleva. C&C performance 

Horses –ranchin omistajat Sangerissa, 

Kaliforniassa ovat kuitenkin sitä mieltä, 

että hevosen asenne vaikuttaa enem-

män kuin ikä siihen, tuleeko hevosesta 

erinomainen aloittelevan ratsastajan 

hevonen. He ovat myös huomanneet, että 

oikea asenne on saavutettavissa oikeisiin 

asioihin keskittyvällä jalostuksella ja 

koulutuksella. 

 Terri ja Jason lähestyvät nuorille 

ja amatööreille jalostamista samaan 

tapaan kuin monet muut kasvattajat er-

ikoisjalostusta jotakin tiettyä rotua varten 

– valitsemalla sukulinjoja, jotka toistuvas-

ti tuottavat heidän haluamansa tyyppisiä 

hevosia: tyyniä, mielenlaadultaan rauhal-

lisia, helposti koulutettavia, monipuolisia, 

askellajeiltaan tasaisia ja aidosti ihmisiin 

leimautuvia.

 Valmentajien näkökulma he-

vosten kasvatukseen syntyi tarpeesta. Mo-

net heidän asiakkaistaan ovat aloittelevia 

ratsastajia, eikä luotettavia vanhempia 

hevosia vain tuntunut löytyvän riittävästi. 

Täydellisen valmiin opetusmestarin 

löytäminen vaatii usein pitkän etsinnän 

ja paksun lompakon. Ja siltikään ei ole 

takuita – paljon nähneillä hevosilla on 

helposti omat pikku tapansa ja jekkunsa, 

joiden vuoksi ne eivät olekkaan aivan 

helppoja.

 Nuoren, sukutaulultaan lu-

paavan ja kilpailupotentiaalia omaavan 

hevosen ostaminen saattaa olla hyvä vaih-

toehto niille, joilla on ammattitaitoista 

apua saatavilla. Sellainen hevonen maksaa 

tavallisesti vain murto-osan valmiin 

kisakonkarin hinnasta, vaikka huomioon 

otettaisiin myös koulutuksesta aiheutuvat 

kustannukset. Nuori hevonen on myös 

varmemmin terve. Vaikka nuoren hevosen 

kanssa ratsastaja ei hyppääkään kilpail-

ukentillä suoraan voittajien joukkoon, 

sinnikkäällä työllä ja ammattilaisen avulla 

maine ja kunnia ovat hyvin saavutettavis-

sa.

 Vaikka Carrico ei pidä nuoren 

hevosen ostamista huonona vaihtoehtona, 

hän murskaa kuitenkin kaikki haaveet 

siitä, että lapset ja hevoset kasvaisivat 

yhdessä. Hän toteaa, ettei hevosen osto 

saa koskaan olla koiranpennun hankin-

taan verrattavaa. Hän on järkkymätön 

vaatimuksessaan, että kokemattomien 

omistajien on ehdottomasti saatava jatku-

vasti osaavan henkilön apua – erityisesti 

silloin, jos hevonen on nuori. Osaavan 

henkilön valvonnalle ei ole vaihtoehtoa. 

Lapsille sopivien hevosten jalostuk-
sesta

Carrico ja Contreras ovat sitä mieltä, 

että omien youth- ja amatööri-hevosten 

jalostaminen ja kasvattaminen on heille 

selkeä etu. He tietävät mitä voivat tuot-

teeltaan odottaa.

 Heidän jalostusohjelmansa 

perustuu vuonna 1989 hankittuun 

Amerikan Painthevosoriin nimeltä Street 

Legal, jonka ensimmäiset jälkeläiset 

syntyivät vuonna 1992. Jälkeläisten tähän 

päivään mennessä ansaitsemista yli 2500 

APHA:n halter- ja performance-pisteistä 

yli puolet on voitettu yhdessä youth- ja 

non-pro ratsastajien kanssa hevosten 

ollessa alle 6-vuotiaita. Menestys on 

tuonut jälkeläisille mm. 56 ROM-titteliä, 

15 Superior Achievement Awardia ja 2 

versatility championia.

 Kun Carrico ja Contreras olivat 

kasvatustyön alkuaikoina määritelleet 

tavoitteensa, he alkoivat perehtyä pe-

rusteellisesti eri sukulinjoihin. Ystävän 

suosituksesta he kiinnittivät huomiota Mr 

Kannattaako yhdistää nuori hevonen 

ja aloitteleva ratsastaja?
Kalifornialaiset valmentajat Jason Contreras ja Terri Carrico hyödyntävät 

huolellista jalostusta, koulutusta ja opetusta yhdistäessään menestyksek-

käästi nuoria hevosia ja nuoria tai aloittelevia ratsastajia.

V
Vanha hevosmaailman sanonta ker-Vanha hevosmaailman sanonta ker-

too, että kokemattomien ratsastajien jaettä kokemattomien ratsastajien ja
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resepti katastrofi lle. Aloittelevien ratsasta-katastrofi lle. Aloittelevien r

ien pitää ratsastaa kokeneita koulutusme-ratsastaa kokeneita kou
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Terri Carrico ja Jason Contreras ri Carrico ja Jaso

myöntävät hekin, että hevosella ikä ja kin, että hevose

kokemus ovat eduksi kun ratsastaja on duksi kun r

nuori tai aloitteleva. C&C performanceva. C&C

Horses –ranchin omistajat Sangerissa, mist

Kaliforniassa ovat kuitenkin sitä mieltäuit
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Nforfl eet –orin linjaan ja jälkeläisiin. Se 

tosiasia, että monet tämän orin jälkeläi-

sistä olivat kolmannella, neljännellä tai 

viidennellä youth- tai amatööriomista-

jalla, kertoi omaa tarinaansa jälkeläisten 

luonteesta ja osaamisesta.

 Kun valmentajat ostivat Street 

Legalin (I. Sir Norfl eet, e. Lacy Bars Dal-

ton) 3-vuotiaana, se oli jo APHA Honor 

Roll –ori ja oli alkanut jättää jälkensä 

APHA:n suoritushevosten historiaan. 

Carrico ja Contreras jatkoivat oriilla kil-

pailemista, saavuttaen hevoselle Superior-

palkinnot sekä halterissa että western 

pleasuressa. Street Legal ansaitsi nopeasti 

APHA Championship –statuksen, voit-

taen tasaisesti sekä lännenratsastus- että 

englantilaisen istunnan lajeissa. Tämän 

tittelin jälkeen hevonen jäi eläkkeelle 

kilpailuareenoilta keskittyäkseen jalostu-

stehtäviin.

 Don ja Donna Roesner liittyivät 

yhteistyöhön Street Legalin kanssa useita 

vuosia sitten. Roesnerit omistavat useita 

siitostammoja ja ostivat jonkin aikaa sit-

ten Oak Ridge Ranchin lähellä Clovisia, 

Kaliforniassa lähellä C&C Performance 

Horses –tallia. Valmentajat ja Roesnerit 

ovat yhdessä sitoutuneet ajatukseen 

korkeatasoisten ”perhehevosten” tuot-

tamisesta ja kaikki mitä he tekevät, 

tähtäävät tähän lopputulokseen.

 Carrico ja Contreras näkevät 

paljon vaivaa valmennuksessa varmistaak-

seen, että hevoset ja ratsastajat on 

valmisteltu kaikkeen mahdolliseen eteen 

tulevaan. He uskovat, että tarkan jalos-

tustyön ansiosta heidän tehtävänsä on 

koulutusvaiheessa kuitenkin helpompaa 

kuin keskimäärin. 

 Street Legal –orin jälkeläiset 

ovat ihmisorientoituneita ja luonteeltaan 

hiljaisia. Ne aikuistuvat nopeasti sekä 

henkisesti että fyysisesti. Aikainen koon, 

voiman ja lihasten kehitys sallii Contre-

rasin viettää 2- ja 3-vuotiaiden satulassa 

tavallista enemmän tunteja ilman riskiä 

hevosen loukkaantumisesta. Carrico 

täsmentää, että jokaisen hevosen annetaan 

kuitenkin edetä ja kehittyä aivan omaan 

tahtiin. ”Jos jokin hevonen tarvitsee 

enemmän aikaa, me annamme sille enem-

män aikaa. Jos hevonen ei ole valmis 

aloittamaan koulutusta 2-vuotiaana tai 

3-vuotiaana, selitämme tämän omistajille. 

He hyväksyvät sen. He luottavat meihin. 

He uskovat, että hevosen koulutus 

aloitetaan kun se on valmis siihen.”

 ”Kasvatus- ja koulutusohjel-

mamme on tarkoin valvottua”., Carrico 

jatkaa. ”Me jalostamme hevosia, jotka 

lainaavat itsensä mielellään siihen, mitä 

me haluamme niiltä, mutta me näemme 

myös paljon vaivaa varmistaaksemme, että 

kaikki on mahdollisimman turvallista. 

Me emme oikaise mistään viettäessämme 

aikaa hevosten kanssa – valmennuksessa 

tai muussakaan ympäristössä. Ensim-

mäinen asia, jonka opetamme lapsillemme 

ja aloitteleville ratsastajille on miten vält-

tää onnettomuudet. Jos näillä hevosilla 

ei olisi jalostuksen tuloksena rauhallinen 

luonne, se ei olisi näin yksinkertaista.”

Hevosten kouluttamisesta aloittele-
ville ratsastajille

 Jokaista hevosta käsitellään 

varsasta asti sillä mielellä, että jonakin 

päivänä se saattaa kuulua erittäin koke-

mattomalle hevosihmiselle. Kun varsat 

ovat yksivuotiaita, niiden jalkoja on 

vuoltu, niillä on pidetty loimea, niitä on 

klipattu, sidottu kiinni, pesty, madotettu, 

rokotettu ja lastattu sekä autoon että 

traileriin. Ne oppivat luottamaan ihmisiin 

ja on valmisteltu jo mahdollisimman 

nuorella iällä kaikkeen siihen, mitä elämä 

youthin tai amatöörin kilpailuhevosena 

voi tuoda tullessaan.

 Tätä samaa fi losofi aa nouda-

tetaan hevosten kanssa niin käsiteltäessä 

niitä tallissa, maasta käsin koulutuksessa 

kuin ratsastaessakin. Contreras aloittaa 

kaikki varsat itse ja hän pitää koulu-

tuksessaan aina mielessään mahdolliset 

tulevat ratsastajat. Lapset ja aloittelijat 

eivät ratsasta kuten ammattilaiset, hän 

toteaa, joten on tärkeää pitää avut yk-

sinkertaisina. Lapsilla ei esimerkiksi ole 

jaloissaan riittävästi voimaa ajaa hevosta 

voimakkaasti eteenpäin. Contreras kou-

luttaa hevoset niin, ettei tämä ole koskaan 

tarpeen. Laukannostossa ratsastajan ei 

tarvitse tehdä muuta kuin asettaa jalka 

vasten hevosen kylkeä oikeaan kohtaan 

ja antaa pusulta kuulostava ääniapu. Kun 

hevonen liikkuu missä tahansa askel-

lajissa, ne on koulutuksessa ehdollistettu 
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liikkumaan juuri niin kauan, että niiltä 

pyydetään jotain muuta. Pysähtymiseen 

riittää pelkkä sana ”whoa”. Pään muodon 

asettamiseksi pelkkä nostava ohjasote 

riittää muistuttamaan hevosta kantamaan 

päänsä oikein. Avut ovat niin suoraviivai-

sia, että sekä suhteellisen vihreä hevonen 

että aloitteleva ratsastaja ymmärtävät ne 

helposti. 

 ”Tämä ei ole ydinfysiikkaa,” 

Carrico toteaa. ”Me ratsastamme hevosia 

kuten lapset ratsastavat niitä. Emme ole 

koskaan apujemme kanssa kovin hieno-

varaisia ja herkkiä, koska lapsetkaan eivät 

ole.”

 ”Emme kouluta näitä hevosia 

itsellemme,” Contreras täydentää. ”Emme 

kouluta niitä liian teknisillä hienouksilla. 

Kun aloitteleva youth- tai amatöörirat-

sastaja nousee hevosen selkään, käytössä 

ei voi olla hevonen, joka on niin herkkä 

kyljistään, että se pakenee alta pois kun 

kokematon ratsastaja painaa jalkansa sen 

kylkeen hieman liian lujaa.”

 Contreras varmistaa, että hänen 

nuoret hevosensa on valmisteltu mah-

dollisimman hyvin elämässä vastaan 

tuleviin yllätyksiin. Jos nuori hevonen on 

aluksi hieman säikky tai taipuvainen pel-

leilyyn, hän käyttää erityisen paljon aikaa 

hevosen ”turruttamiseen” ympäristön 

virikkeisiin. Se on ensimmäinen askel 

hyvän aloittelijan ratsun koulutuksessa.

 ”Valmistamme hevosemme 

aina siihen, että niillä voi ratsastaa myös 

pienet lapset. Me muutamme ne poneiksi. 

Toisinaan otan nuoria hevosia mukaan 

karjatöihin ja lassoustilanteisiin. En vält-

tämättä lassotakseni niiden selästä, vaan 

totuttaakseni ne ympärillä tapahtuvaan 

hälinään ja suureen määrään erilaisia 

ärsykkeitä. Onnettomuudet tapahtuvat, 

koska hevosia ei ole opetettu kohtaamaan 

odottamattomia asioita.

 ”Meillä on hevosia, jotka ovat 

niin kevyitä ja herkkiä reagoimaan, että 

aloittelijan olisi todella vaikea ratsastaa 

niillä. Me työstämme osan tuosta herk-

kyydestä pois näistä hevosista. Toisiin taas 

pitää lisätä hieman keveyttä.”

Ratsastajien opettamisesta ratsasta-
maan nuoria hevosia

 Koko ratsukoulutuksen ajan he-

vosille korostetaan kahta asiaa yhä uudel-

leen ja uudelleen: 1) että ”whoa” tarkoit-

taa ehdottomasti ja aina ”seis” ja 2) että 

kun ohjasta vedetään sivulle, hevosen on 

myödättävä päällään – ilman poikkeuksia.

 Kun nämä asiat on istutettu 

hevosen selkärankaan, myös aloittelijoilla 

on ohjausvälineet, joilla he pitävät itsensä 

erossa ongelmista. He pystyvät ohjaamaan 

itsensä kauemmas toisten ratsastajien 

aiheuttamista ongelmista tai pystyvät 

pysäyttämään hevosen ennen kuin tilanne 

muuttuu vaaralliseksi.

 ”Näen usein lapsia, joiden hevo-

set alkavat riehua kilpailuissa ja joilla ei 

ole aavistustakaan miten he pelastautuisi-

vat.” Carrico kertoo. ”Ensimmäinen asia 

jonka lapsioppilaamme oppivat on, miten 

välttää ja selviytyä vaaratilanteista.”

 Enemmän kuin mitään muuta, 

nämä valmentajat opettavat aloittele-

via oppilaitaan olemaan ratsastajia, ei 

matkustajia. Hyviä hevosmiestaitoja 

korostetaan paljon ennen kuin op-

pilaita neuvotaan istunnassa. Ratsasta-

jat opetetaan katsomaan eteenpäin ja 

ennakoimaan, tarkkailemaan tilannetta 

ja ohjaamaan poispäin mahdollisista 

ongelmista.

 Hyvät tavat ratsastuskentällä 

ovat ehdoton vaatimus. Oppilaat oppivat 

välttämään ruuhkaa. Heille opetetaan 

oikea tapa ohittaa muut hevoset ja kuinka 

paljon tilaa pitää jättää ennen kuin 

voi palata uralle toisen hevosen eteen. 

Heidät opetetaan miten huomauttaa 

ajoissa toisille ratsastajille, jotka saat-

tavat epähuomiossa kiilata eteen. Heille 

opetetaan, että on täysin hyväksyt-

tävää tarttua satulanuppiin tasapainon 

palauttamiseksi ja että on ok ottaa kaksi 

kättä käyttöön kontrollin palauttamiseksi.  

Heidät opetetaan ratsastamaan mieluum-

min kevyellä tuntumalla hevosen suuhun 

kuin aivan löysinä roikkuvilla ohjilla, 

joilla kontrollin palauttaminen on vai-

keaa.

 ”Monet vaativat pieniä lap-

sia ratsastamaan täydellisesti, aikuisten 

tyyliin”, Carrico kertoo havainneensa. 

”Me haluamme lapsioppilaidemme 

ratsastavan täydellisesti omalla tasollaan. 

Lasten ei tarvitse ratsastaa ohjilla, jotka 

roikkuvat kuin pyykkinarut. Heillä pitäisi 

aina olla kevyt tuntuma – se on turval-

lisempaa. Ja jos he pystyvät laukkaamaan 

löysällä ohjalla ratsastaneen ja kontrol-

linsa menettäneen ratsastajan aiheuttaman 

kaaoksen ohi, he myös voittavat.”

 Hyvä esimerkki tästä on, kun 

aikoinaan youth-ratsastaja Michael Gal-

legos alkoi kilpailla hevosella nimeltä 

Triple The Zip. Ruunalla oli kilpailtu 

menestyksekkäästi aikaisemmin 2-vuo-

tiaana Carricon toimesta ja 3-vuotiaana 

novice amateur –ratsastajan Robyn Guti-

errezin toimesta.

 ”Sekä Robyn että minä pys-

tyimme kilpailemaan hevosella hyvin 

löysällä ohjalla,” Carrico kertoo.”Mutta 

Michael ei ollut valmis ratsastamaan il-

man ohjastuntumaa. Siksi me opetimme 

hevosen kokoamaan itsensä paremmin 

ja sietämään ohjastuntumaa, koska sillä 

tavoin lapset tavallisesti vielä ratsastavat. 

Michaelin ei tarvinnut osata ratsastaa 

hevostaan kuten ammattivalmentajan, 

joka tähtää 4-vuotiaiden ikäluokkakil-

pailuihin.”

 Joukkuehengen ja itsevarmuuden 

rakentaminen ovat keskeisiä tekijöitä 

C&C Performance Horses’in opetusfi lo-

sofi assa. Asiakkaat ylistävät näitä valmen-

tajia erityisesti siitä, että heitä rohkaistaan 

aina ratsastamaan ja työstämään omia 

hevosiaan. 

 Kasvattajina, valmentajina ja 

opettajina Carrico ja Contreras ottavat 

vastuunsa erittäin vakavasti. He ovat 

kiistämättömän ylpeitä oppilaidensa men-

estyksestä Street Legal –suvun hevosil-

laan ja ovat luottavaisia, että hevoset vain 

paranevat iän myötä.

 Usein turhan kiireisessä ja häi-

lyväisessä hevoskilpailuiden maailmassa 

nämä valmentajat tietävät, ettei yksikään 

hevonen  - riippumatta siitä kuinka hyvin 

koulutettu tai hyväluonteinen se on – ole 

koskaan täysin pomminvarma. Silti he 

ovat onnellisia siitä, että ovat onnistuneet 

luomaan jalostus- ja koulutusohjelman, 

jolla tuotetaan hevosia, joilla on hyvin 

pitkä sytytyslanka.

Käännös ja kuva: Eeva Mannila
Alkuperäinen artikkeli: Pairing Young Horses & 
Novice Riders, Betsy Lunch / Western Horseman, 
December 2001, s. 52-57.
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Jäsenterveisiä:

Kisaturistina

Itävallassa

Wiener Neu Stadt’issa ratsastetti-
in 19.–21.6. 2009 Western Star 
Cup II kilpailut.

Kilpailuissa ratsastettiin Itävallan 

(FENA*) säännöin eri lännenratsastus-

lajien luokkia sekä NRHA -luokkia. 

Erityisen kovatasoisia olivat luokat, joissa 

karsittiin NRHA EM-edustuksista vuo-

delle 2010 Sveitsiin.

Osa luokista toteutettiin kahden tuo-

marin arvostelemina luokkina, osa yhden 

tuomarin luokkina. Suurin osa kilpailuun 

osallistuneista hevosista oli Amerikan 

quarterhevosia, muista roduista mukana 

oli hafl ingereita ja täysveriarabeja.  Lisä-

tietoja Itävallassa järjestettävistä kilpail-

uista löytyy kalenterista (turnierkalen-

der) www.fena.at -sivustolta, jossa on 

nähtävillä myös kilpailukutsut Itävallassa 

kilpailtavista kilpailuista. Suomen sivus-

toista poiketen täältä löytyvät kaikkien 

lajien kilpailut, myös ns. pienet lajit. 

Kilpailuissa oli tarjolla mielenkiintoinen, 

harvemmin kilpailtava luokka: Super 

horse.  Luokassa Kilpailtiin kahdessa di-

visioonassa, amateur ja open, molemmissa 

ratsastettiin Super Horse -ohjelma #2. 

Ratsastettu ohjelma on Itävallan oma 

ohjelma, ja eroaa esimerkiksi suomen 

SRL sääntöjen mukaisesta ohjelmasta #2, 

niin että (Itävallan ohjelma) sisälsi portin 

jälkeen laukkapuomit ja laukanvaihdot 

kaarevalla uralla ennen reining-osuutta. 

Tuomarityöskentely toteutettiin trail / 

western riding -osuuden osalta niin, että 

tuomarit siirtyivät areenan keskikohtaan 

oikeaan laitaan, ja palasivat tuomarituo-

leilleen areenan vasempaan laitaan ennen 

ohjelman reining-osuutta. 

Star Ranchilla kilpailuissa kannattaa 

myös käydä katsomassa verryttelyä, meno 

on suomalaisittain melko vilkasta. Esi-

merkiksi kypäräpakkoa ei ole ja tupak-

ointi on sallittu. 

Kisa-areenan puolella Live score -taulu 

teki kilpailujen seuraamisesta helppoa. 

Lisäksi kuuluttaja kuulutti kaikki pisteet 

sekä saksaksi että englanniksi. Mikään 

suuri yleisölaji western ei Itävallassa ole, 

katsojia oli vähemmän kuin suomen vas-

taavissa kilpailuissa. Sää oli surkea, mikä 

osaltaan varmasti vaikutti yleisökatoon. 

Järjestelyt olivat kuitenkin kilpailijoille 

hyvät. Valokuvaaja oli sijoitettu areenalle, 

tuomarien ja rinkkareiden rivin jatkoksi. 

Ammattitason videopalvelusta sai tilata 

suoritusvideot kaikista starteista. 

Miten pääsee ?

Ilman autoa liikkuva pääsee Wien-

istä eteläiseltä rautatieasemalta (Süd 

bahnhoff ) paikallisjunalla Wiener 

Neusdtadt’in päärautatieasemalle, matka 

kestää (junatyypistä riippuen) n. tunnin. 

Yhteydet ovat hyvät: junia menee muuta-

man kerran tunnissa. Junat ovat siistejä 

ja tilaa on. Lippu maksaa n. 8,50 yhteen 

suuntaan (kesäkuu 2009).

Wiener NS asemalta kannattaa mennä 

taksilla Western Training Center /  Star 

Ranchille. 

Ranch sijaitsee kaupunkialueen ulko-

puolella ja portin vieressä on tangon 

päässä iso lasikuituinen hevospatsas. 

*FENA - Federation Equestre Nationale d’Austria
Western Training Center / Star Ranch: 
http://www.westernstar-hd.com/index.shtml

Teksti: Laura Takala
Kuvat: westernstar-hd

Wiener Neu Stadt’issa ratsastetti-Wiener Neu Stadt’issa ratsastetti-
in 19.–21.6. 2009 Western Star9.–21.6. 2009 Western Star
Cup II kilpailut.II ki

Kilpailuissa ratsastettiin Itävallan sa ratsastettiin Itäva

(FENA*) säännöin eri lännenratsastus-säännöin eri lännenratsa

lajien luokkia sekä NRHA -luokkia.ia sekä NRHA -luok

Erityisen kovatasoisia olivat luokat, joissavatasoisia olivat luok

k ittii NRHA EM d t k i tHA EM d t k
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Tyypiltään Miss Radio Bar on hunter-tyyppinen, sulavaliikkeinen, atleettinen tamma.  Vahva täysverilinjaisuus tulee tässä 

tammassa hyvin esille.

Hei ja mitä kuuluu?

Hej vaan, oikein hyvää kuuluu. Tykkään 

joggailla kaverien  kanssa täällä Liikka-

lassa laitumella.

Kuka olet ja mistä tulet?

Olen Miss Radio Bar, eli suomalaisittain 

Neiti soittoruokala, appendix quarter 

tamma, vm -98, ja tulen eteläisestä ruot-

sista Ystadista. Suomeen muutin syksyllä 

2008.

Mitäs tuo appendix tarkoittaa?  

Rekisterinumeroni alkaa x-kirjaimella 

ja quarter reksiteritoditukseni /AQHA 

sertifi kaattini on väriltään keltainen; 

koska olen emäni on täysveritamma 

Miss Radetzky ja isäni on quarter Jose 

Gay Bar. Emälinjastani löytyy muutama 

laukkaradoilla menestynyt ori. Ehkä olen 

heiltä perinyt hyvän elastisen laukka-

askellukseni, mene ja tiedä. Isälinjassani 

löytyy legendaarinen Gay Bar King.

Sinisen AQHA-rekisteritodistuksen saisin 

jos saavuttaisin tarpeeksi AQHApisteitä, 

eli jos kilpailisin ja sijoittuisin AQHA-

luokissa. 

No, millaisia suunnitelmia sinulla on?

Minä svengailen vaan täällä kotona. Olen 

varsonut Ruotsissa kerran ja mukavasti 

silloin varsanhoito meni, mutta nyt ei ole 

varsaa. Pikkuisen olen treenaillut myös 

kouluratsastusta. Uuden harjoitukset 

pitävät mieleni virkeänä, kyllästyn uralla 

jolkutteluun nopeasti. Luonteeltani olen 

utelias, mutten mikään rohkelikko.  

Entä Show record ? 
Kyllä minulla on paljon saavutuksia 

kilpakentiltä vuosien varrelta, ja AQHA 

pisteitäkin. Parhaimmillani olen jopa 

vuonna 2006 Malin Torstenssonin* rat-

sastamana sijoittunut western pleasuressa 

(AQHA) Ruotsin mestaruuspronssille. 

Aiemmin olen erityisesti AQHA youth 

luokissa silloisen omistajani kanssa men-

estynyt sangen mukavasti western plea-

suressa (Ruotsin mestaruuspronssi youth 

& junior hevoset 2002) sekä minulla 

on sijoituksia hunter under saddlessa ja 

horsemanshipissa.  

Kuvaile hieman elämääsi

Tavallisesti omistajani tekee aamutallin 

eli vie minut ja Wissyn tarhaan ja ruokkii 

ulos. Täällä tarhataan hevoset erikseen.  

Päivän ulkoilen heinää syöden, katselen 

naapurin lehmiä ja nautin rauhallisesta 

maalaiselämästä. Illan suussa menen sitten 

talliin ja muutaman kerran viikossa käyn 

tuossa omalla kentällä harjoittelemassa. 

Yksin en ole kovin varma vielä maastossa, 

että tuossa lähilenkillä olen vasta maas-

toillut. Kesän olin laitumella ja vietän 

lokoisaa hevosen elämää. 

Paljon terveisiä kovasti ystävilleni ympäri 

pohjolaa, erityisesti Tortolan talleille Hi-

etanaan ja Ruotsiin! Lämpimät onnittelu 

Malinille Nationals sijoitukista!

*Malin Torstensson on moninkertainen 

ruotsin mestari eri western lajeissa.

QUARTERESITTELYSSÄ HARRASTEHEVONEN:    
MISS RADIO BAR AQHA X0564761
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Hei ja mitä kuuluu?Hei ja mitä ku

Hej vaan, oikein hyvää kuuluu. Tykkään vaan, oikein hyvää kuuluu. Tykkään

joggailla kaverien  kanssa täällä Liikka-ailla kaverien  kanssa täällä Liikka-

lassa laitumella.laitu

Kuka olet ja mistä tulet?a olet

Olen Miss Radio Bar, eli suomalaisittainn Miss Radio Bar, eli suomalaisitta

Neiti soittoruokala, appendix quarter ti soittoruokala, appendix quarter 
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Sukutaulu:

 Miss Radio Bar  Jose Gay Bar  Jose Uno  Joe’s Last

           Show Zan

        Gay World  Gay Bar King

           Bud’s Annie

     Miss Radetzky xx Radetzky xx  Huntercombe XX

           Selina Fair xx

        Radio Oxford xx Blakeney xx

           Radio Caroline xx
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