Meri-Lapin ratsastajat ry. järjesti sunnuntaina 15.6. seuratason esteratsastuskilpailut,
joissa nähtiin huikeat 105 lähtöä. Mukana oli kaikenlaisia karvaooppeleita
shetlanninponista arabilaiseen täysiveriseen. Ratsastajia oli 9 seurasta: Lapin
Urheiluratsastajat, Sodankylän Ratsastajat, Kosken Ratsastajat, Riding Club Ruska,
Provincia Riders, LidRid-Team, Rovaniemen Urheiluratsastajat, Haparanda Ryttare,
sekä isäntäseura Meri-Lapin Ratsastajat. Lämmin sää suosi kilpailijoita ja
talkooväkeä, vaikka luokan 3 aikana saatiinkin varsin runsas, mutta onneksi lyhyt,
sadekuuro.
Luokassa 1, ristikkorata arvostelulla A.1.0., oli mukana useita ensikertalaisia ja
luokan lopuksi kolmestatoista osanottajasta yksitoista palkittiinkin punavalkoisella
ruusukkeella.
Luokassa 2 (estekorkeus 60 cm, arv. 367.1 (A1/A2) oli ainakin allekirjoittaneelle
mukavaa nähtävää, sekä onnistuneiden ratsastussuoritusten valossa ja kun mukana oli
kymmenkunta toinen toistaan suloisempia pikkuponeja. Luokan voiton vei Lapin
Urheiluratsastajia edustava tyylikkääsi sävy sävyyn pukeutuneet Jenni Löf ja ratsunsa
Micpress. Toisen sijan vei myös nopealla ratsastuksella Riding Club Ruskan Essi
Holma - Arabella, jotka hävisivät voittopaikan vain 0,2 sadasosan erolla.
Luokassa 3, joka oli estekorkeudeltaan 80 cm, arv. 367.1 (A2/A2), ratamestari
Katariina Pajarin suunnittelemat haastavat suhteutetut linjat ja usealle ratsukolle outo
muurieste tekivät monelle ratsukolle tepposet ja jopa 10 ratsukkoa sai hylätyn
tulokset. Luokan voiton vei MeLaRa:n Mira Matinlompolo, joka ratsasti säästelemättä
ratsuaan Ventti-Valtteria vieden näin voiton lähes kahden sekunnin erolla toiseksi
tulleisiin Anniina Leinoseen ja Piroettiin (MeLaRa). Luokka 3 oli päivän päälähtö,
jossa nähtiin yhteensä 30 lähtöä.
Luokat 4 ja 5 (90 cm, arv. 367.1 (A1/A2) sekä 100 cm, arv. AM5) olivat
Rovaniemeläisen Minna-Maria Taskilan (RUSKA) ja poninsa Golden Heartin juhlaa,
sillä ratsukko vei voiton molemmissa luokissa, vaikka tämä oli vasta heidän
ensimmäinen metrin ratansa. Luokassa 4 ponien ketteryys osoittautui tärkeäksi
elementiksi sillä toisen sijan ennen hevosratsukoita otti MeLaRa:n Tiia Kanto
ponillaan Monday's Malvir Essi Koskisen (MeLaRa) ja Premierin jäädessä
kolmannelle sijalle.
Luokassa 5 ilahduttavaa oli se, että kaikki ratsukot saivat tuloksen ja 12 osanottajasta
9 pääsi uusintaan asti. Uusinnan ratsastivat virhepisteittä Minna-Marian lisäksi Essi
Katisko - Grosetto LUR, Ida Hoskari - Dina LidRid ja Henna Hietala valtavan
korkealla Captain Greyllä. Nämä neljä ratsukkoa sijoittuivat ansaitusti luokassa.
Täydelliset tulokset MeLaRa:n internet-sivuilta.
Meri-Lapin
ratsastajat
kiittää
kilpailijoita,
toimihenkilöitä,
yleisöä,
yhteistyökumppaneita ja kaikkia muitakin hienosta kilpailupäivästä. Tervetuloa
viihtymään uudelleen!
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