UrHuu 1/2010

LIITY JÄSENEKSI UrHuun
Urjalan Hevosurheilijat ry on Suomen Ratsastajainliiton (SRL) jäsenseura. Liittymällä UrHuun olet myös
SRL :n jäsen. Liittyä voit helpoiten laittamalla sähköpostia jäsensihteerillemme mari.hakala@pp5.inet.fi
tai täyttämällä taukotuvassa tai kotisivuillamme UrHun jäsenyyskaavakkeen. SRL lähettää sinulle
viitteellisen pankkisiirron jäsenmaksua varten.

JÄSENMAKSUT V. 2010
SENIORIT (v.1992 tai aiemmin syntyneet)
JUNIORIT (v.1993 tai myöhemmin syntyneet)
PERHEJÄSENET (samassa osoitteessa sen./ jun. kanssa asuva)
KANNATUSJÄSEN

50 €
40 €
26 €
15 €

JÄSENEDUT
Täysjäsenet (seniorit ja juniorit):

•
•
•
•

Urjalan Hevosurheilijoiden oma jäsenlehti UrHu neljä kertaa vuodessa
Suomen Ratsastajainliiton Hippos –lehti 8 numeroa/ vuosi
Viikottaiseen sähköpostijakeluun mahdollisuus liittyä
Urheiluvakuutus ratsastusta harrastettaessa ja kilpailuissa (Tapiola),
kysymyksiä ja vastauksia vakuutuksesta

•
•
•
•
•
•
•
•

Oikeus lunastaa alue- ja kansallinen kilpailulupa, oikeus suorittaa SRL :n ratsastusmerkkejä
Tapiola –yhtiöiden hevosvakuutuksista 10%:n alennus
UrHun järjestämissä kilpailuissa halvemmat lähtömaksut
Kansallisen kilpailuluvat lunastaneille 50% kilpailuluvasta, kun kansallisissa hyväksytty tulos, 100%
luvasta kun kansallisista kilpailuista sijoitus.
UrHulaislle halvemmat maneesivuorot Hessi-tallilla
UrHu maksaa toiminnassa mukana olevien toimihenkilöiden koulutuksen ja lisenssit
Edullisemmat tuntihinnat Hessi-tallilla
--10 % Hessi-tarvikkeesta

Perhejäsenet:
•

Samassa taloudessa asuvista yksi maksaa täyden jäsenmaksun, perhejäsen 17 €/ vuosi. Perhejäsenmaksuun
sisältyy vakuutus ja muut edut kuten yllä, mutta ei oikeuta kilpailemiseen kansallisella tasolla, ei
toimihenkilöoikeutta eikä –koulutusta (tuomarit, ratamestarit ym.), ei Hippos –lehteä eikä UrHulla lehteä.

Kannattajajäsenet:

 Kannattajajäsen saa UrHuu –lehden, mutta ei muita jäsenetuja.
 Kannattajajäsen ei ole myöskään SRL :n jäsen, eikä hänellä ole
äänestysoikeutta UrHun :n kokouksissa.

Tervetuloa mukaan toimintaan!
Huom, huom, huom!
 SU 16.5. kokoontumiajoissa näyttely, jossa ruunaluokka ja agility näytös


ennen UrHun mestaruuksia rataharjoitukset

ma 3.5. esteharjoitus klo 18 + to 6.5. kouluharjoitus klo 18.30
Vanh yhd jäsenet maksavat vain 5 € hevosvuokraa, muilta 20 €

Urjalan Hevosurheilijat ry:n hallitus
Lauri Lehtiö

puheenjohtaja

lauri@savikontila.fi

040-8499 200

Heidi Sinda

varapj

heidi.sinda@hessitalli.fi

040-5861 937

Anna Bergström

sihteeri

anna.b@netti.fi

040-8203 821

Mari Hakala

jäsensihteeri

mari.hakala@pp5.inet.fi

040-5590 774

Mari Tamminiemi

maritamminiemi@hotmail.com

040-5730 239

Marko Särmäharju

kokkeri@kolumbus.fi

0400-223 552

Noora Mäkinen

cloudberry.ponit@gmail.com

050-4643 079

varalla:
Leena Paija

leena.paija@kuopionautokauppa.fi 050-3027 114

Kirsi Roine

kirsi.roine@luukku.com

040-5110 520

*******************************************************
TÄTIEN TOIVEESTA uutuutena HESSILLÄ
La 27.3.2010 VARSAKURSSI
Mahtuu omalla varsalla, Hessi-varsalla tai kuunteluoppilaana
•

Hinta 45 €/25 € (kuunteluoppilas) sis alku ja loppu kahvit/mehut sekä Lounaan

Tätien kuutamoratsastus pe 27.8. klo 21-23
•

Hinta 40 € /päivä
o

sisältää kahden tunnin vaelluksen toivottavassa kuunvalossa Urjalantaikayössä

Persauskipeäksi tätipäivä la 28.8. klo 10- 16
Hinta 60 € /päivä
• sisältää kaksi kahden tunnin tekotuntia ryhmän toiveiden mukaan (koulu, esteitä, maastoilua tai
istuntatunteja)
• Lämpimän ruuat ja hauskaa kesäfiilistä

HIEMAN HISTORIAN HAVINAA...
 Urjalan Hevosurheilijat ry perustava kokous pidettiin 30.8.1999
(samalla Heidi Sinda/Eeva Lehtonen - Jehun Viima ensimmäisen kv-mitalin =PM -kisat Åsby/Ruotsi
Joukkue hopeaa, henk. koht 5s ja tarkkuuden voitto)


UrHun 10-v juhlasssa muistettiin lautasin

perustamisasiakirjan allekirjoittaneet
Drude Michael, Drude Tuula
Rantala Niina
Sinda Heidi &Sinda Eija
Tuominen Hanne-Leena &Tuominen Leena
Vaittinen Jouni
lisäksi läsnä
Niemi-Nikkola Sini (nyk. Vaittinen)
Rämö Sanna &Rytky Jaana

puheenjohtajat
1999 Dride Michael
2007 Ilmen Heli
2009 Mäkinen Sanna




Karhu Jukka
2008 Vilenius Juha
2010- Lehtiö Lauri

maneesin pidettiin avajaiset 9.10.1999
Viime vuonna 2009 saimme ensimmäiset
SM kilpailut järjestettäväksemme

Lisäksi 10-v juhlassa palkittiin
Suomen Ratsastajainliiton hallitus on myöntänyt Heidi Sindalle
ratsastuksen Kultamerkkin
saavutetuista meriiteistä kansainvälisissä
valjakkoajokilpailuissa.
mm. Pohjoismaiden mestaruuskilpaikuista
tarkkuuden voitto 1999 Ruotsi Jehun
Viimalla ja 2003 Norja Pikku-Pedolla. Samoina vuosina henk.kohtaisesti 5 tila
samoin kuin 2001 Ypäjä PM kilpailuissa.
Heidi on myös kouluttanut itseään koko ajan hän on valmistunut
hevosagrologiksi 2000 Mustialasta, toimii Hämeen ja Lounais-Suomen alueen
valjakkovalmentajana ja Hämeen alueen valjakkovastaavana. Heidillä on
harvinaisen laaja lajikirjo ja omaan mm. kansallisten estetuomarin ,
koulutuomarin, steward ja valjakkoratamestarioikeudet sekä alue pj
tuomarioikeudet. Heidi on II tason valmentaja ja tehnyt
maataloudenperustutkinnon lisäksi ajohevosen valmentaminen ja ajopalvelut
lisäopinnot ja tällä hetkellä opiskelee hevosen valmentaja ammattitutkintoa.

Sarjavälejä...
• Elokuvaukset jatkuvat...
o

Täällä Pohjantähen alla tuli ensi iltaan ja elokuva
teattereihin, mukana 12 hevosta Urjalasta Vinha-Liinu,
Hessin Näyttelijätär, Pläsi, Sitronella, Usvan Ronja,
Illuusia, Onni Hermanni, Ramsus, Palsu, Jeviiritär,
Nyyti-Neiti ja Nikos Dk

o

Hella Wuolijoen elämänkerran kuvauksissa marraskuun pakkasilla Liinu ja Pauli, Pläsi, Pirjo,
Karo ja Kaija...hyrr vaan -23 to-pe yökuvauksissa Villilän studioilla Nakkilassa!!!

o

o

•

Samalla järjestettiin
seuran historian
ensimmäiset
keppihevoskisat...

jatkoa seuraa 20.3.2010

Syksyllä vietiin Lordi poika ratatalli oppiin Forssaan,
tammikuussa haettiin äijä takaisin ja Nöpi (i.Pikku-Peto e.
Tummatähti ei. Viltter) meni sivistymään

UrHun 10-v juhlaa ja Halloweenia juhlittiin syksyllä maneesissa

Sari Vilenius ja Anne Friis alueranking voittajat
Valjakkoajon rankingpisteet Häme v. 2009, kolme parasta:
Hevoset
1. Sari Vilenius - Kirkastus, UrHu 34,3
2. Marko Särmäharju - Coen D, UrHu 29
3. Heidi Sinda - Hessin Jeviiri, UrHu 19
Ponit:
1. Anne Friis - Korven Siluetti, UrHu 25,3
2. Satu Korhonen - Pretty Bettiina, LR 16,6
3. Anna Lehtiö - Aika Herman, UrHu 14

ESITTELYSSÄ :Anne

Friis ALUERANKING
voittaja ponit Häme

Kuka olet?
Onnenvuoren Luomutilan emäntä Anne Friis Lammilta,
Hämeenlinnan itälaidalta, kasvatan Suomenpienhevosia ja
Limousin pihvikarjaa, viljelemme isännän kanssa myös
luomuperunoita ja -mansikoita. Tilaamme voit tutustua
www.onnenvuorenluomutila.net sivuilla lähemmin.
Hevostaustasi?
Pitkä, leveä ja lavea eli koko ikäni olen puuhastellut hevosten
parissa, kilpaillut melkein kaikissa lajeissa, sekä ulkomailla että Suomessa. Pronssimerkki ja valjakkomerkki
suoritettuina,sekä opiskeltu hevosalaa ROK,lla Ypäjällä, Kiuruvedellä ja Saksassa, sekä HAMK,ssa
Mustialassa. Taitoja on sitten jaettu maailmalla opettaen ja valmentaen, sekä ratsuttaen. Viimeiset
kymmenen vuotta tosin enemmän keskitytty karjatalouteen. Mieluusti annan ohjat nykyään nuoremmille ja
itse keskityn vain "harrastelemaan" ja nautiskelemaan.
Nykytilanteesi?
Keväällä varsoo viisi tammaa ja seitsemän omaa on tarkoitus astuttaa. Oma kasvatti Friisin Paletti
kantakirjattiin juuri Ypäjällä, joten astutuksiin keskitytään alkukeväästä. Paletti kilpailee tämän kauden
aluetasolla valjakkoa ja esteitä, sekä koulua. Katsotaan rauhassa mihin pojan siivet kantavat. Emänsä
Korven Siluetti varsoo keväällä ja jatkaa kilpailemista syksyllä, sekä keskittyy koulun saloihin, silmissä
siintäen kolmas (ratsu) kantakirja. Paletilla ja täysveljellään Amuletilla harjoitellaan parivaljakkoa,
tarkoituksena kilpailla parin kauden kuluttua, kunhan kehittyvät ensin.
Mikä sai sinut edustamaan UrHua?
Hessi-tallin puitteet luovat hyvän valjakkoharrastus mahdollisuuden ja Heidin (sekä taustajoukkojen)
loistava pyyteetön panostus kannustaa jatkamaan hyvän urheilun parissa. UrHu on seurana voimakas
kisojen järjestäjä ja antaa hyvän kasvu mahdollisuuden nuorille hevosille, sekä kokemattomille ajureille.
Monipuoliset koulutusannit ovat vertaansa vailla. Seurassa olen kokenut ystävällisyyttä ja auttavaista
henkeä. Mielelläni olen edustanut hienoa seuraa, jonka olemassaolosta voin olla vain ylpeä!
Hevosesi strategiset tiedot ja ominaisuudet?
Pienhevostammani Korven Siluetti on kantakirjattu kahdelle suunnalla P ja Ta, sekä on kohta kolmannen
varsansa onnellinen äiti. Silu on erittäin kiltti ja nöyrä liinakko, joka omaa lannistumattoman työmyyrän
luonteen, se ei tunnu väsyvän koskaan. Töissä kotona pellolla tai metsissä se uurastaa sinnikkäästi ja
rauhallisin mielin, mutta kilpailuissa se syttyy sekunnin murto-osissa. Silu on erittäin herkkä, nopea
reagoimaan (aina minua nopeampi), notkea kuin pantteri ja rohkea toimimaan. Kilpailuissa se on valmis
lopettamaan vasta kun valjaat on riisuttu.

Hevosesi ajohistoria?
Vuosikkaana on aloiteltu pikkuhiljaa koppakärryillä ja varsareellä. Kolmivuotiaana astutettiin ja
ratsasteltiin hieman, sekä tehtiin tilan töitä. Nelivuotiaana varsottiin ja keskityttiin jo hieman hienoksiin eli
laukat kaarevilla urilla tuli kuvioihin, samoin ratsutusta jatkettiin. Viisivuotiskausi debytoitiin nuorten
hevosten luokkia Sindan Heidin ohjissa hienosti mm. Valjakko Hämeen Cup-voitto ja koko kaudella
sijoituksia yhteensä 24 ruusuketta, lähes kaikki 1-2 sijoituksella. Rankingtilaston toisena. Kuusivuotiaana
taas varsottiin ja hieman syksyllä muisteltiin kilpailuja mm. Uusittiin Niihaman voittoputki.
Seitsenvuotikausi sitten mentiin lujaa ja noustiin "tähtiin" eli vaativiin luokkiin. Tutustuttiin PM-kisa
tunnelmiin hienosti tekemällä hyväksytty tulos joka osa-alueella. Voitettiin ponien valjakko aluemestaruus,
sekä Suomenhevosten kuninkaallisten valjakko SM-pronssia.
Tulevaisuuden suunnitelmat?
Silulla on tarkoitus pyöräytellä tulevia valjakkovarsoja parin vuoden välein, tehdä töitä tilallamme, luotsata
varsojaan ohi karikoiden, sekä harrastaa kilpailuja niin kauan kun se on nautittavaa ja ajuri pysyy kyydissä.

ESITTELYSSÄ :Sari Vilenius
ALUERANKING voittaja hevoset Häme
Kuka olet?
Sari Vilenius, hevosalan yksityisyrittäjä Urjalasta.
Minuun ja yritykseeni voit tutustua osoitteessa
www.vilesar.fi
Heti aluksi haluan kiittää vuoden 2009 groomejani
Juha, Janne ja Anna, he ovat olleet oleellinen osa
tätä menestystä!
Hevostaustasi?
”Hevoshullu” olen ollut ihan pikkutytöstä asti. Vanhemmillani ei ollut varaa ratsastustunteihin, mutta
onneksi pääsin hoitamaan Tilsalan Niilon ravihevosia keski-suomessa. Ensimmäinen omahevonen
perheeseemme tuli mieheni Juhan ansiosta (lue varoilla) vuonna 1990. 1996 – 2005 pidimme omaa
pikkutallia Sipoossa Savijärven rannalla ja siellä saimme myös ensi kosketuksen valjakkoajoon kartanon
kisojen katsomossa. Vuoteen 2005 hevoset olivat minulle harrastus erimuodoissa; ravit, kasvatus, ratsastus,
luonnollinen hevosmiestaito, siitä eteenpäin olen rakentanut niistä itselleni elinkeinoa.
2005 – 2008 olin oppisopimuksella töissä Hessitallilla, kisaten samalla valjakkoa Heidin Pläsi-tammalla.
2007 valmistuin ensimmäisen kerran Hevosopistolta kasvatus- ja talliympäristön hoito linjalta, 2008
uudelleen ajohevosen opetus ja ajopalvelut linjalta. 2008 – 2009 työskentelin tallimestarina Brännlandissa
syventäen samalla luonnollisen hevosmiestaidon oppejani.
Nykytilanteesi?
Toukokuussa 2009 aloitin oman hevosalan yrityksen. Toiminimi Vilesar tarjoaa hevosalan palveluja
asiakkaiden kotitalleille. Olen erikoistunut luonnollisen hevosmiestaidon tunteihin ja kursseihin, opettaen
ihmisiä ymmärtämään hevosiaan paremmin. Käyn opettamassa ihmisiä ja hevosia varsoista vaareihin,
ratkaisemme ongelmia, opettelemme opettamaan hevosia niin että oppimisprosessi olisi hevoselle
mahdollisimman selkeä ja helppo. Pidän ratsastustunteja ja ajo-/ ohjasajotunteja. Käyn talleilla luennoimassa
mm. aihepiireistä, joita tallinpitäjät toivovat käsiteltäviksi. Monesti on asiakaspalvelun kannalta helpompaa,
jos ongelmia ottaa puheeksi ulkopuolinen, niin että ketään ei osoiteta sormella.
Asiakaskäyntien lisäksi tarjoan yksityisopetusta edellä mainitsemillani osa-alueilla, sitä varten yritykseni

omistaa hevoset Kirkastus ja Winsor. Opetustehtävien lisäksi Kirkastus valmistautuu pienten
vastoinkäymisten kera kisakauteen 2010, 3-vuotias Winsor opettelee tällä hetkellä yhteistä merkkikieltä
ihmisen kanssa sekä varusteita. Molemmat hevoset sopivat tehtäväänsä erinomaisesti ja toivottavat asiakkaat
tervetulleiksi.
Mikä sai sinut edustamaan UrHua?
Hessitallilla toimiva UrHu oli luonnollinen valinta seuraksi, kun siirryin tallille töihin, eikä minulla
Urjalalaisena ole ollut mitään syytä vaihtaa seuraa sen jälkeen. Plussaa on seuran aktiivisuus juuri
valjakkoajon parissa.
Hevosesi strategiset tiedot ja ominaisuudet?
Suomenhevostamma Kirkastus on perheemme oma kasvatti. Se syntyi juhannusaattona 2003 Tukkilan tilalla
Porvoossa. Maitovarsasta asti sen koulutus tehtiin luonnollisen hevosmiestaidon periaatteita noudattaen.
Kolmeneljävuotiaana monet ihmettelivät sen ”järkevyyttä”, kisoissa viisikuusivuotiaana, tamman
tanssahdellessa kisavireessä ihmeteltiin; ”Onko tuo Kira?”. Kirkastus lyhyemmin Kira on juuri sitä mitä
kasvatustyöltämme haimme, siinä on emänsä Pyterin herkkyys ja isänsä Hermelin kapasiteetti. 158 cm
korkeana se on mielestäni ihanteellisen kokoinen valjakkohevoseksi sekä minun ratsuksi. Kira on erittäin
tottelevainen ja perusluonteeltaan kiltti, mutta tarvittaessa siitä löytyy kilpahevosen tulisielu.
Hevosesi ajohistoria?
Kira on valmisteltu sen elämäntehtävään pikku varsasta asti. Sitä on ”ajettu takaa” irti, sitten riimusta
yhdellä ohjalla, sitten kahdella. Se on totutettu valjaisiin tarhassa / pyöröaitauksessa, niin että sillä on ollut
mahdollisuus väistää valjaita, jos ne pelottavat. Kaikessa opetuksessa varsan reaktioita on seurattu ja sillä on
ollut mahdollisuus kertoa mielipiteensä asioihin. Ajo-opetusvaiheen edetessä kärryihin Kira asui
Hessitallilla. Hessitallin tilat olivat / ovat mitä mainioimmat varsan opettamiseen. Kun vielä siirryin itse
Heidille töihin, niin pääsimme Juhan kanssa pääosin itse vastaamaan Kiran opetuksesta. Ulkopuolista apua
saimme alkuvaiheessa Minnalta, Heidiltä ja Samulilta, koulutuksen edetessä mukaan tulivat Ben ja Andreas.
Nelivuotiaana Kira starttasi helppoja koulu ja tarkkuusosakokeita, viisivuotiaana Juha kilpaili sillä ja starttasi
ensimmäiset täysipitkät valjakkokilpailut. Maratonit ajettiin tutustumismielessä estealueet hölkäten.
Kuusivuotiskausi oli ensimmäinen täysipainoinen kilpailukesä, nuoresta iästä ja Kiran koulutustasosta
johtuen ajoimme koko kauden helppoja alueluokkia. Mielestäni hevosta ei pidä viedä liian nopeasti liian
rankkoihin tehtäviin, se on valmisteltava hyvin.
Tulevaisuuden suunnitelmat?
Kirkastus tähtää valjakossa kansalliselle vaativalle tasolle vuonna 2010. Sen fysiikka on toivottavasti
kehittynyt vaadittavalle tasolle samoin psyyke. Vuodesta tuskin
tulee yhtä menestyksekäs, mutta tärkeintä on kehittää hevosta
tasaisesti eteenpäin. Kirkastus on vielä nuori ja sillä on monta
käyttövuotta edessä.

TARKKUUSKISA La 6.2.2010
Harjoitus 3 + 40 cm , avoin 2006 ja myöhemmin syntyneille hevos- ja ponivaljakoille
1. Heidi Sinda/Soila Lehmusvaara
2. Ella Numminen/Janika Lönnroth
3. Heidi Sinda/Kaisa Helpiö
4. Emmi Lepola/Pirjo Reunanen
5. Heidi Sinda/Leena Rantamäki-Lahtinen
6. Heidi Sinda/Kaisa Helpiö
7. Ritva Mansikkamäki/Alisa Rautiainen
8. Ella Numminen/Kaija Heinijoki
9. Patrik Andersin/Kaija Heinijoki
10. Patrik Andersin/Anna Salminen
11. Mari Alatalo/Emmi Lepola
12. Patrik Andersin/Kaisa Helpiö

Waldemar Savikko
Hessin Myrsky
Hessin Nöpi
Linkman
Hessin Muusa
Hessin Myytti
Huima Hemmo
Hessin Nitro
Hiiden Julianna
Armastus
Hessin Nyytti
Sicco Sil

0 vp 1.56,86 s
0 vp 1.59,00s
0 vp 2.19,64 s
0 vp 2.30,05 s
3 vp 1.48,09s
3 vp 2.00,19 s
3 vp 2.08,52 s
3 vp 2.14,15 s
3 vp 2.23,00 s
12 vp 2.36,92 s
12 vp 3.13,31 s
12 vp 3.20,28 s

Harjoitus 2 Ohjasajo, avoin 2006 ja myöhemmin syntyneille hevosille ja poneille
1. Emmi Lepola
Pinewood Salem Alekum 1.43,17 s
2. Sonia Nyman
Ronaldo
3.10,94 s
3. Maija Auramo
Aber Hallo
3.39,70 s
Luokka 1 + 40 cm
1. Katriina Koivisto
2. Sonia Nyman/Janika Lehtinen
3. Janika Lönnroth
4. Susanna Lepola

Wilma
Tarantini
Nikolai
Hessi-Iida

5. Anne Friis
6. Karoliina Lund/ Patrik Andersin
7. Päivi Jaakkonen
8. Kikka Visakoivu/Tiiu Virne
9. Laura Kallioinen
10. Jaana Sinkkonen
11. Ritva Mansikkamäki/Alisa Rautiainen
12. Päivi Valtonen
13. Sonja Pääkkönen/Jaana Sinkkonen

Friisin Paletti UrHu
Pläsi
CR
Pohjolan TuikeTRS
Vahto
UrHu
Lucky Boy URAT
Annatiina
TRS
Hessin Jeviiri TRS
Deniro
URAT
Lise II
TRS

0 vp 2.24,42 vp
0 vp 2.27,45 s
0 vp 2.28,88s
3+0 vp 2.26,72 s
0+5,5 = 5,5 vp 2.40,81 s
3 +1,5= 6vp 2.32,07 s
9+0,5= 9,5 vp 2.30,40 s
6+21 = 27 vp 3.11,84 s
9+21= 30 vp 3.11,59

Luokka 2 + 30 cm
1. Sonia Nyman/Janika Lehtinen
2. Heidi Sinda/Kaija Heinijoki
3. Leena Paija/Jari Paija
4. Päivi Valtonen
5. Heidi Sinda/Kaisa Helpiö
6. Katriina Koivisto
7. Anne Friis/Piia Kaunisto
8. Ritva Mansikkamäki/Alisa Rautiainen
Kikka Visakoivu/Tiiu Vorne
10. Karoliina Lund/ Patrik Andersin
Jaana Sinkkonen

Tarantini
UrHu
Stella Elona UrHu
Illuusia
UrHu
Lucky Boy URAT
Geist Tyler UrHu
Wilma
TRS
Friisin Paletti UrHu
Hessin Jeviiri TRS
Vahto
UrHu
Pläsi
CR
Annatiina
TRS

0vp 1.59,52
3vp 2.02,98
6vp 1.51,00
0+ 6 vp 2.27,14 s
0+7,5 vp 2.30,75 s
9+0vp 1.49,31 s
9+0vp 2.10,97 s
6+4 = 10 vp 2.24,23 s 9.
6+4,5 = 10,5vp 2.25,00 s
3+8 = 11 vp 2.31,59 11.
9 + 6,5 = 15,5 vp 2.28,48 s

Luokka 3 + 20 cm
1. Heidi Sinda/Kaija Heinijoki
2. Soila Lehmusvaara
3. Heidi Sinda/Kaisa Helpiö
4. Leena Paija /Jari Paija

Stella Elona UrHu
Hessi Iida & Nikolai UrHu
Geist Tyler UrHu
Illuusia
UrHu

0+ 3 = 3vp 1.49,73
0 + 6 = 6vp 2.04,72
6 + 2,5 = 8,5 vp 2.24,13 s
15+ 0 =15 vp 1.50,03 s

TRS
UrHu
UrHu
VesRa

0vp 1.56,70 s
0vp 2.00,94
0vp 2.06,72
0 vp 2.07,29 s

ESITTELYSSÄ HESSIN ”UUDET PONIT”
Miss Nelly
Nelly tuli hessi-tallille keväällä 2009.
Nelly on 8 vuotias ratsuponi tamma.
Ratsastaessa poni saattaa olla välillä hankala ja keksiä
temppuja.
Nelly tykkää esteistä mutta koulukiemuratkin sujuvat silti.
Luonteeltaan Nelly on kiltti mutta
tarvitsee tomeran hoitajan.
Nelly on n. 140 cm ja tällä hetkellä vähän pyöreähkössä kunnossa.
Nelly asustaa tällä hetkellä pihatossa Simon,Virpin ja Neidin kanssa.
Ponista löytyy potenttiaalia isommillekkin esteradoille ja vaativampiin koulu luokkiin.

Betty Boop
Betty tuli hessi-tallille keväällä 2009 Nellyn kanssa.
Betty on 14 vuotias risteytysponi tamma.
Ponista löytyy itsepäisyyttä.
Betty toimii hyvin esteillä kuin myös koulu tunneilla.
Luotto poni joka tilanteessa.
Betty on n. 135 cm ja vähän rotevassa kunnossa.
Betty asustaa nyt pikkuponien Iidan,Nikon ja Stellan kanssa pihatossa.
Poni on söpö ja toimiva.

Geist Tyler eli Timo
Timppa muutti vuoden vaihteessa Hessille niin ratsastus,
ajo kuin maastatyöskentelyn opetuspolleksi. Timo onosalle
vanha tuttu sitten 2006 Heidi valmisteli silloin vieäl oripojan
oripäiville. Ja astutusluvan se sai ja siirtyikin sitte
alkukauden Hessi-tallin koulu ja estekisoja kilpaileena ja
muutamatäyden valjakkoikisankin hyväksytysti menneenä
silloinselle omistajalle Tirja Rastaalle Joensuuhun
astumaan tammoja. Timolla taitaa olla Suomessa 10
jälkeläistäja lisää kotimaassaan Norjassa. Timo ulkoilee
ison tarhan tammojen ja Vahto vaarin vieressä, muitta
hyvänä rehun käyttäjänä vain saa kadehtia Vahdon omaa
tuorepaalia.

Aluevalmennuksessa ”tädit” Kikka, Tiiu ja Vahto herra
Laskeskelimme tässä äskettäin Kikan kanssa, montako
viikonloppua on viimeisen puolen vuoden aikana tullut
Urjalassa vietettyä, tai saati montako on edessä.
Totesimme, että monta molemmin puolin.
Monitoimileirillä saatu valjakkokuume ei ota laantuakseen
ja innostus lajiin on avannut uuden maailman,
aluevalmennukset.
Valjakkoajon aluevalmennukset Hämeen alueella
järjestetään joko Ypäjällä tai Hessi-tallilla. Perjantaista
sunnuntaihin kestävä tapahtuma pitää sisällään
valmennustunnit, joiden kesto on noin 30min / pv, sekä
kaiken muun valjakkoajoon ja hevosteluun liittyvän kivan.
Hevoset hoidetaan ja ruokitaan mennen tullen itse
mukaanlukien tarhaukset ja loimitukset karsinoiden
siivousta unohtamatta. Sosiaalinen kanssakäyminen on

isossa osassa näissä viikonlopuissa; uusia ystäviä, kokemuksia sekä yhdessäoloa parhaimmillaan.
Valmennusviikonloppua valmistellaan jo viikkoja ennen H-hetkeä. Majoitukset on varattava sekä ihmisille
että hevosille. Kuljetukset on mietittävä ja organisoitava. Valjakkoajoon liittyy aina hevonen, valjaat ja
vaunut sekä kuski ja groomi. Ponivaljakko ajelee joissain tapauksissa ilman groomia, mutta joku avustaja
siihenkin yhdistelmään yleensä liittyy vaikka ei kyytiin pääsisikään. Siis yhdellä henkilöautolla ei tässä
yhtälössä pärjää. Parhaimmillaan tarvittaisiin kaksi vetoautoa, joista toinen vetää hevosen kuljetuskoppia ja
toinen vaunuilla lastattua peräkärryä.
Hessi-talli tarjoaa suuren avun tässä tilanteessa meille, siis valmennettavalle valjakolle, jossa hevosena
Vahto, kuskina Kikka ja groomina Tiiu. Kaikki auttavat kädet ovat tarpeen, erityisesti Ypäjälle lähdön
hetkellä. Varmistuksen varmistus, jotta kaikki tavarat ja varusteet, ruokia unohtamatta on pakattu mukaan.
Lähes tulkoon aina joku jää, mutta sitten sovelletaan. Pääasia että hevosen hyvinvointi on taattu, ihmiset
pärjäävät kyllä.
Oman eksotiikan on näihin viikonloppuihin tuonut tänä talvena Suomen ilmasto. Kädet ja varpaat ovat
jäätyneet monesti ja uusia konsteja tämän ongelman poistamiseksi on kokeiltu. Viimeisimpänä hyväksi
havaituksi avuksi on löytynyt kertakäyttöiset kädenlämmittimet. Näillä kädet pysyvät lämpiminä ja ohjasote
hyvänä. Lampaantalja takapuolen alla on loistava, vanhanaikaiset villasukat varmistavat jalkojen
lämpimyyden. Poissa on ollut vaatteilla koreilu ja hyvältä näyttäminen, pääasia on ollut selviäminen
paleltumatta. Hevoset selviävät paremmin, ihmiset ovat heikommalla.
Jos hevosen varusteet ja hyvinvointi ovat tärkeitä, tärkeitä ovat myös kuskin ja groomin jaksaminen ja
viihtyminen. Maittavan yhteisruokailun lisäksi omat eväät sekä tarvittava muu elektroninen varustus on hyvä
miettiä. Läppäri on osoittautunut erinomaiseksi tarvikkeeksi näillä reissuilla. Jos ei muuten, niin Facebook
on päivitettävä uusin kuvin ja kommentein, näin tieto tapahtumista välittyy heti kaikkien tietoon. Tulosten
luku, erilaiset kirjalliset tehtävät sekä muu raportointi on myös helppoa. Pienelektroniikasta mainittakoon
aina tarpeellinen otsalamppu sekä pientarvikkeista lukkosula. Televisiota ei kuitenkaan kaipaa kukaan.
Valmennusviikonloppu on tarkasti aikataulutettu. Jokaisella valjakolla on oma ajoaika, ja aikataulusta
pyritään pitämään kiinni. Verryttely tapahtuu omaehtoisesti, hyvissä ajoin ennen valmennusta. Itse
valmennusajankohta keskittyy täysin aiheeseen, täyttä työtä totisesti. Usein groomin tehtävä valmennuksen
aikana on katselu sivusta, sillä valmentaja saattaa haluta nousta vaunuihin. Kommunikointi on näin
helpompaa ja viesti menee varmasti perille. Hämeen alueen aluevalmentajina toimivat Ben Simonsen ja
Heidi Sinda.
Kustnnuksia aiheutuu aina. Aluelupa on lunastettava ja aluevalmennusmaksu on suoritettava etukäteen.
Majoitus maksaa, ruoka maksaa, kaikki maksaa. Mutta toisaalta
mikä nykypäivänä ilmaista olisikan ? Tämä laji antaa harrastajalleen
niin paljon myös sellaista, jota rahassa ei voi mitata.
Näitä tuntoja tilittivät Kikka Visakoivu j á Tiiu Vorne. Kaksi
valjakkoajon ystävää Tampereelta. Laji on osoittautunut hauskaksi
vastapainoksi arjen kiireelle.

HUOM UrHu edustusvaljakot ja ratsukot
UrHun omissa alue-ja kansallisissa kilpailuissa UrHu tukee jäsentensä kilpailuja maksamalla heidän
kanslianmaksut, MIKÄLI ilmoittatumisaikaan mennessä kilpailija tai hänen nimeämänsä henkilö
ilmoittatutuu ko. kissan toimihenkilöksi.
Toimihenkilölistat löytyvät aina www.hessitalli.fi/kilpailut ja ko. kisan kohdalle kerätään omaa listaa
kisan tehtävistä ja niihin nimetyistä henkilöistä
JOTEN JOUKOLLA MUKAAN TEKEMÄÄN KIVOJA KILPAILUJA!

ESTERATSASTUS - JA KEPPIHEVOSKILPAILUT LA 20.3.
Esteratsastus klo 11 alk
Luokka 1 50 cm hit&hurry (5+5€)
Luokka 2 70 vm hit&hurry (5+5€)

KEPPISHEVOSKISA n. klo 14
Luokka 3 Keppihevoskisa esteratsastus 20 cm (0+5 €)
a)alle kouluikäiset
b)ala-astelaiset
c)muut lastenmieliset
Ilmoittauttautumiset kilpailut@hessitalli.fi ma 15.3. klo 18 mennessä

Ma 5.4.2010 Tarkkuusharjoituskilpailut
klo 11 alk
Harjoitus 1 Ohjasajo, avoin 2008-2009 syntyneille hevosille ja poneille taluttajan käyttö sallittua
Harjoitus 2 Ohjasajo, avoin 2006 ja myöhemmin syntyneille hevosille ja poneille
Harjoitus 3 + 40 cm , avoin 2006 ja myöhemmin syntyneille hevos- ja ponivaljakoille
klo 13 alk
Luokka 1 + 40 cm
Luokka 2 + 30 cm
Luokka 3 + 20 cm
•
•
•

Lähtömaksut 10 € /luokka, ilm. su 28.3. klo 18 mennessä kilpailut@hessitalli.fi tai
040-5861 937
Kilpailut ajetaan 22,4*63 m maneesissa TAI ulkokentällä 42* 104m ja mahdollisesti
verryttelyryhmissä maneesissa
Kilpailunjohtaja Heidi Sinda 040-5861 937, ratamestari & päätuomari Juha Vilenius

******************************************************
VALJAKKOAJON SEURA/ ALUEKILPAILUT
SU 25.4. KLO 10 alk
Hessi-tallin ulkokentällä (säävaraus →siirto maneesiin, jolloin käyttöön maneesiohjelmat)

Kouluosuus klo 10 alk
Luokka 1
Luokka 2
Luokka 3
Luokka 4
Luokka 5

Seurakilpailuluokka Kouluohjelma nr. 4 (helppo) 1999, avoin poneille/hevosille
Aluekilpailuluokka Kouluohjelma nr. 4 (helppo) 1999, avoin nuorille hevosille (2006-2004 synt)
Aluekilpailuluokka , Kouluohjelma nr. 6 , avoin poneille/hevosille
Aluekilpailuluokka, Kouoluohjelma nro 3, avoin poni ja hevospareille
Aluekilpailuluokka , Kouluohjelma nro 7 vaativa(Ruots. 3A) avoin poneille /hevosille

Tarkkuusosuus klo 10.30 alk
Kaksiosainen tarkkuuskoe (I-osa arv. virhepistekilpailu, II-osa arv. aikakilpailu, ks. 960 ).
Luokka 5 Seurakilpailuluokka (+ 40 cm), avoin poneille/hevosille
Luokka 6 Aluekilpailuluokka (+30 cm), avoin nuorille hevosille (2006-2004 synt)
Luokka 7 Aluekilpailuluokka (+30 cm), avoin poneille/hevosille

Luokka 8 Aluekilpailuluokka (+20 cm) , avoin poneille/hevosille
Maksut seuraluokissa (luokat 1ja 5) 5+5 €, muissa luokissa 8+ 8 +2 €
6. Rusettejen lisäksi hyvät esinepalkinnot sijoittuneille
7. Ilm sunnuntaihin 19.4. mennessä KIPAAN alueluokat tai seuraluokat kilpailut@hessitalli.fi
8. Majoitustilaa rajoitetusti hevosille (15 €/yö) ja ihmisille (10 €/henk./yö), tied. 040-5861 937 /Heidi
9. Kilpailuiden kouluosuus ajetaan 42 *102m ulkokentällä tarkkuus koulukokoeen jälkeen 40 * 60 m
ulkokentällä, verryttely maneesissa ja ympäristössä
10. Tuomariston pj Kati Honkanen, tuomari Lauri Lehtiö, ratamestari Juha Vilenius, steward Olavi
Vainikainen, kilpailujenjohtaja Mari Tamminiemi

**********************************************
URHUN mestaruudet 2010
KOULURATSASTUSKILPAILUT LA 8.5.2010
Harrastemestaruusluokat
Luokka 1 Taito-ohjelma, avoin kaikille / (taluttajan käyttö sallittua) (harrastemestaruus –minit, alle 10 v / 2000 ja
myöhemmin syntyneet)

Luokka 2 Raviohjelma, avoin kaikille/ samalla (harrastemestaruus –juniorit) sekä (harrastemestaruus –seniorit)
Seuranmestaruusluokat (luokkavoitosta voivat kilpailla kaikki…)
Luokka 3 Helppo C:1 2000 (samalla seuranmestaruus –alle 16 -v / 1994 ja myöhemmin syntyneet)
Luokka 4 K.N.Special (samalla seuranmestaruus –yli 16-vuotiaat ja seniorit/1993 ja aikaisemmin syntyneet)
Luokka 5 Helppo A:1

ESTERATSASTUSKILPAILUT SU 9.5.
Harrastemestaruusluokat
Luokka 5 Puomiluokka (samalla harrastemestaruus –minit, alle 8 v / 2001 ja myöhemmin syntyneet)
Luokka 6 30 cm arv. 367.2 (harrastemestaruus –isot minit, alle 12 -v/ 1998 ja myöhemmin synt)
Seuranmestaruusluokat
Luokka 7 40 cm 367.2 (harrastemestaruus –seniorit)
Luokka 8 50 cm 367.2 (seuranmestaruus – –alle 16 -v / 1994 ja myöhemmin syntyneet)
Luokka 9 70 cm 367.2 (seuranmestaruus ––yli 16-vuotiaat ja seniorit/1993 ja aikaisemmin syntyneet)
Luokka 10 80/ 90/ 100 cm Hevoshullun PowerCup cupin karsinta AM5
• Maksut luokissa 1 ja 5 8 €, muissa luokissa 10€/ratsukko
• Hessi-tallin hevosvuokra 2 €/startti luokissa 1,2 ja 5 ja muissa luokissa 5 €/startti.
• Luokat ovat avoimia kaikille ratsukoille, mestaruudesta, joka ratsastetaan erikseen niin koulu kuin
estepuolella voivat kilpailla UrHun täysjäsenet - ja perheenjäsenet (kts. Seuranmestaruus säännöt); luokat 3
ja 10 ovat samalla UrHun Hevoshullun Powercupin seurakarsinnat
• Ilmoita selvästi mistä mestaruudesta kilpailet, sarjaa ei järjestetä jos ei siinä ole vähintään kolmea
starttaajaa.
• Ilmoittautumiset pe 9.4.mennessä kilpailut@hessitalli.fi

TERVETULOA taistelemaan mitaleista!

KOULUKISAT /HEVOSHULLU POWER CUP HÄMEEN ALUEKARSINTA
Ilmoittatumiset KIPAAN tai seuraluokat kilpailut@hessitalli.fi
Tervetuloa Urjalan Hevosurheilijat ry:n järjestämiin alue-kouluratsastuskilpailuihin Hessi-tallilla 22.5.2010.
Kilpailu on samalla Hämeen alueen Hevoshullu Power Cup –aluekarsinta.
Kilpailu alkaa klo 9:00
Luokka 1 Helppo C:1 2000 (seuraluokka) (10+10)(esinepalkinnot)
Luokka 2 Helppo B:1, avoin suomenhevosratsukoille (10+10) ( esinepalkinnot)
Luokka 3 Helppo B:1, avoin muille (10+10) (esinepalkinnot)
Luokka 4a Helppo B, K.N. Special 2009 Avoin poniratsukoille, jotka osallistuvat HH Power Cup
aluekarsintaan. (10+10)(esinepalkinnot)
Luokka 4b Helppo B, K.N. Special 2009 Avoin hevosratsukoille, jotka osallistuvat HH Power Cup
aluekarsintaan. (10+10)(esinepalkinnot)

ESTEKISAT /HEVOSHULLU POWER CUP HÄMEEN ALUEKARSINTA

Tervetuloa Urjalan Hevosurheilijat ry:n järjestämiin alueesteratsastuskilpailuihin Hessi-tallilla 23.5.2010.
Kilpailu on samalla Hämeen alueen Hevoshullu Power Cup –aluekarsinta.
Luokka 1 70 cm arv. 367.1 (10+10) seuraluokka esinepalkinnot, avoin kaikille.
Luokka 2 80 cm arv. 367.1 (10+10) seuraluokka esinepalkinnot, avoin kaikille
Luokan 1 ja 2 lähtölista www.hessitalli.fi
ALUE ESTEKILPAILUT
Luokka 3 85/90 cm arv. 367.1 A2/A2 Hevoshullu Power Cup aluekarsinta (10+10+2)
(esinepalkinnot) avoin vain Hevoshullu Power Cup kisaan oikeutetuille PONIRATSUKOILLE
Luokka 4 95 cm arv. 367.1 A2/A2 Hevoshullu Power Cup aluekarsinta (10+10+2)
(esinepalkinnot) avoin vain Hevoshullu Power Cup kisaan oikeutetuille HEVOSRATSUKOILLE
Luokka 5 90 cm arv. 367.1 A2/A2 (10+10+2) (50, 30, 20) avoin kaikille
Luokka 6 100 cm arv. 367.1 A2/A2 (10+10+2) (60, 40, 30, 20) avoin kaikille
Luokka 7 110 cm arv. 367.1 A2/A2 (10+10+2) (70, 50, 30, 20,) avoin kaikille

Ilmoittatumiset KIPAAN tai seuraluokat kilpailut@hessitalli.fi
Tiedustelut Kilpailunjohtaja/ kanslia Emmi Lepola 0400-302003
*********************************************************************
JA jotta menestystä kisoista tulisi

Anna Kärkkäisen valmennukset kevät 2010 Hessillä
Valmennuksen hinta 30e tunti jolloin ryhmässä 4 ratsukkoa + maneesimaksu Heidille.
Jos haluat mukaan ryhmiin niin ilmoittaudu Taapelle 050-4690020 tai Heidi Moukola 040-7099170
pe 5.3.2010 pe 19.3.2010 pe 9.4.2010 pe 7.5.2010
pe 14.5.2010 klo 16 alk (samalla kokoontumisajot, muutkin tervetulleita)
la 15.5.2010 klo 10 alk (samalla kokoontumisajot, muutkin tervetulleita)
pe 28.5.2010

TERVETULOA
osallistuman/ seuraamaan

erilaisia
ratsukoita ja suomenhevosratsuvarsoja

Pe 14 - Su 16.5.










Estevalmennusta /Anna Kärkkäinen
Maastatyöskentelyä /Minna Lindström
Irtohypytystä/ Kärkkäinen &Sinda
Koulutunteja/ Minna Lindström, Heidi Sinda
Ajotunteja /Heidi Sinda
LH-tunteja / Sari Vilenius
Horze satula-auto paikalla
Poniagilityä + harjoitusnäyttely varsoille ja ruunille

Ilmoittaudu www.hessitalli.fi/kokoontumisajot

Hessi-tallille Urjalaan
Myymälässä
paljon erikoistarjouksia

!

VAPAA PÄÄSY!
3,5 km Punkalaitumelle päin 9-tieltä, vasemmalle viitta Hessi-talli, josta
300 m maneesin pihaan

www.hessitalli.fi 050-4658037/päivystäjä

SH KUMMAJAISET
6.-8.8.2010
PE 6.8. KOULU klo 12.00
Luokka 1
Helppo C:1 2000
Luokka 2
Helppo B:0 2009
Luokka 3
Helppo A:1 2009
LA 7.8. KOULU klo 9.00
Luokka 4
C-merkin koulukoe 1997
Luokka 5
K.N.Special 2009
LA 7.8. TARKKUUSMARATON (näytös) n. klo 13.30
LA 7.8. ESTE klo 15.00
Luokka 6
70 cm 367.1
Luokka 7
80 cm 367.1.
Luokka 8
90 cm 367.1.
SU 8.8 ESTE klo 10.00
Luokka 9
70 cm 367.1
Luokka 10
80 cm 367.1.
Luokka 11
90 cm 367.2
Luokka 12
100 cm 367.2

******************************************************************************************************

Tämän mittavan kevät ja kesäkauden läpi vientiin tarvitsemme
ihan jokaisen jäsenen!
jäsenen!
Tulethan mukaan tekemään hauskoja kisoja...
Tehtäviähän on buffetista, aina muutaman tunnit sihteerin tai portinavaajan tai
lähetin hommiin...

2.-4.7. KANSALLINEN
VALJAKKOAJOKILPAILU
sis. mm. Prix de Suomen Hippos luokan
VAPAA PÄÄSY+
MONIPUOLINEN
BUFFETTI!
Pe 2.7. klo 10 alk. Koulukoe (40*80 m radalla)
La 3.7. klo 10 alk. 3-osainen kestävyyskoe, 3–6
estettä, sis. vesi- ja silta-este.
Su 4.7. klo 10 alk. Kaksiosainen tarkkuuskoe

Soilalla on juuri tulossa 1-v kirjailijajuhla... varsin
paljon mielenkiintoia on herättävyt wwwhessitall.fi/
blogi ja useiten ja mehevämmimmät jutut on
kotoisin Mustiakan agrologiharjoittelija vuosimallia
2008 kynästä eli Soila Lehmusvaara, joka paremmin
Urjalasa tunnetaan poniparin Hessi-Iida ja Nikolai
ohjista, Kiitos Soila!
Tässä kuulumisia ohi blogin...eli

Nappulaliigan seikkailut suuressa maailmassa
eli mitä kuuluu Vilpulle ja Kalelle
N-ikäluokan (eli vuonna 2008 syntyneet) Hessi-varsat
Neonilla (joka myös Kalena tunnetaan) ja Näyttelijä
(Vilpuksikin kutsuttu) jättivät synnyinkotinsa taakseen viime
syksynä. Vilppu muutti Nurmijärvelle ja Kale suuntasi mustien
hevosten joukkoon Kokemäelle Vitikkalan rustholliin. Kale
hieman erottuu mustien friisiläisten joukosta liinaharjoineen
ja olipa eräs ohikulkija tiedustellut kuuluuko tuo yksi hevonen
ollenkaan joukkoon kun se on niin erilainen… Vilppu sen
sijaan maastoutuu uuteen laumaansa hyvin, sillä se koostuu
pääasiassa suomenhevosista (tosin täälläkin, kuten
jokaisella kunnon tallilla, on joukon jatkona pari pientä
ponia).
Vilppu ja Kale aloittivat opiskelun ajohevosiksi jo Urjalassa asuessaan ja harjoituksia on jatkettu
kumpikin tahoillaan. Kärryjen puute ja suuret lumimassat ovat aavistuksen vaikeuttaneet opintoja
eikä kärryjä ole vielä saatu mukaan harjoituksiin. Molemmat varsat ovat kuitenkin jo pitkään
toimineet hyvin yksin ohjasajossa ja juoksutuksen alkeita on myös opiskeltu. Vilppu on vetänyt
erilaisia harjoitusaisoja mallikkaasti ja kunhan turvallisia ajoreittejä hieman aurataan, on vuorossa
kärryharjoitukset. Tammat ovat kasvaneet korkeutta talven aikana, Vilpun säkäkorkeus lähentelee
jo 160 senttiä ja Kale on ylittänyt ponimitan.
Varsan opettaminen ei aina ole ruusuilla tanssimista. Kale on keksinyt Kaisan kiusaksi sarjatulituksen
eli kun oikein ottaa päähän, löytyy Kalelta oikein ilmavia pukkeja. Onneksi varsa yleensä kiukkuaa
paikallaan, joten Kaisan täytyy vain hetki odotella mielenilmauksen päättymistä ja harjoituksia
jatketaan kuin mitään ei olisi tapahtunut. Vilppu sen sijaan päättää aina säännöllisin väliajoin
kokeilla jos sitä vaikka ottaisi ja lähtisi omille teilleen. Mikäli yritys ei onnistu, näyttää neiti viikon
verran sitruunan nielleeltä. Vilpulle on myös kehittynyt kuudes aisti, jolla se aavistaa omistajan
saapuva itse karsinaa siivoamaan. Tällöin ruokakupista, vesiämpäristä tai suolakivitelineestä
saattaa löytyä muutama kikkara. Tallin omistaja ei ole koskaan joutunut siivoamaan Vilpun jälkiä
näistä paikoista, varsan omistaja sen sijaan useamman
kerran… Meillä on siis varsin persoonallisia tammoja.
Varsojen kesäsuunnitelmiin kuuluu totta kai laidunloma.
Varsanäyttelyssä olisi tarkoitus taas piipahtaa hakemassa
kokemusta esiintymisestä. Hessi-varsojen kokoontumisajot
toukokuussa on myös merkitty kalenteriin, joten siellä pääsee
ihailemaan kahta maailman hienointa suomenhevosvarsaa.
Terveisin Soila ja Vilppu sekä Kaisa ja Kale

Kilpailuharjoitukset tiistai iltakisat kesä 2010
Hessi-talli, Urjala
Kouluratsastus (lyhyen radan ohjelmat)Ti 3.8. klo 16.30 alk
Luokka 1
Luokka 2
Luokka 3
Luokka 4

Raviohjelma
Helppo C:1
Helppo B:0
Helppo A:1

Esteratsastus Ti 10.8. klo 16.30 alk
Luokka 1
Luokka 2
Luokka 3
Luokka 4
Luokka 5
Luokka 1
Luokka 2

Puomiluokka taluttajalla tai ilman
30 cm 367.2
50 cm 367.1
70 cm 367.1
85 cm 367.1
Tarkkuusajo (+ 30 cm)
Tarkkuusajo( +20 cm)

Kouluratsastus Ti 17.8. klo 16.30 alk
Luokka 1
Luokka 2
Luokka 3
Luokka 4

Helppo C Tutustumisluokan kouluohjelma 2009
Laatuarvosteluohjelma
Helppo B:2
Helppo B FEI:n kenttäkilpailuohjelma 1993 poneille

Esteratsastus Ti 24.8. klo 16.30 alk
Luokka 1
Luokka 2
Luokka 3
Luokka 4
Luokka 5
Luokka 1
Luokka 2





Puomiluokka taluttajalla tai ilman
30 cm 367.2
50 cm 367.1
70 cm 367.1
85 cm 367.1
Tarkkuusajo (+ 30 cm)
Tarkkuusajo( +20 cm)

Ilmoittautumiset edellisenä torstaina klo 18 mennessä kilpailut@hessitalli.fi tai 040-5861 937/Heidi
Kilpailupaikkana Hessi-tallin ulkokenttä 40 * 100 m
Lähtömaksut 10 €/ luokka
Hyvät esinepalkinnot

Lähtölistat, tunnelmat ja tulokset

www.hessitalli.fi
Tuttuja karvakorvia mukana, otehna kannustamassa
Lauantaina
klo 10 Montenäytös Hessin Lordi –Veera Nieminen
Stella –Janika Lönnroth
klo 14 Vuonohevosnäytös Heidi Sinda –Geist Tyler
klo 16.30 Valjakkonäytös Emmi Lepola –Stella Elona
Soila Lehmusvaara –Hessi-Ida &Nikolai

Kaija Heinijoki –Hessin Lordi

Hessi-Tallin leirit 2010
Nyt varattavissa, kotisivuillamme www.hessitalli.fi
KEVÄT
•

16.-18.4.2010 Valjakkoajon alkeisleiri
o Aloitus perjantaina klo 18. Lopettelemme sunnuntaina klo 14.
o Hinta 220€ sis. ruokailut, sekä majoituksen maneesilla.

14.-16.5.2010 Kokoontumisajot
Perjantaina Anna Kärkkäisen estevalmennukset klo 16 alk
Heidi Sindan ajotunnit, Sari Vileniuksen LH –tunnit
Lauantaina Anna Kärkkäisen estevalmennukset klo 10 alk
Heidi Sindan ajotunnit, Sari Vileniuksen LH –tunnit
Irtohypytys /Kärkkäinen &Sinda
Minna Lindströmin koulu/ maastatyöskentelytunnit
Sunnuntaina Heidi Sindan ajo- mahd estetunnit
Minna Lindströmin koulu/ maastatyöskentelytunnit
KESÄ
• 7.6.-11.6.2010 Estepainotteinen yleisleiri , täynnä
o Hinta 280 € ma klo 10 – pe klo 15
•

14.-17.6.2010 Hoito ja yleisleiri
o Hinta 220 € ma klo 18 – to klo 15

•

ma 14.6 ja ti 15.6 sekä ke 16.6. klo 10 – 16 Lasten päiväleiri
o

Hinta 100 €

•

20.6.-23.6.2010 Monitoimileiri
o Hinta 220 € su ma klo 18 – ke klo 15

•

to 24.6.2010 Junnuleiripäivä klo 10-16
o Hinta 40 € / päivä (sis. ruokailun)

•

ti 6.7.2010 Junnuleiripäivä klo 10-16
o Hinta 40 € / päivä (sis. ruokailun)

•

2.-5.8.2010 Hevoshullujen kirjoittajaleiri
o Leirillä on tarkoitus yhdistää hevoskirjallisuuden ja
o ratsastuksen harrastuneisuus. Hinta 250 €

Tapahtumia 2010
maaliskuu
6.3

Valjakkoajon a,b,c klo 10-15 a`30 € +
valjakkoajon alueluvan suorittamismahdollisuus

12.3.

Irtohypytys

12 ja 14.3.

Valjakkoajon aluevalmennus Hessi-talli

13.3.

Valjakkoajon koulu+ tarkkuuskisat

20.3.

Keppihevoskisa + 50 & 70 cm hit&hurry

26.3.

Irtohypytys

27.3.

Varsakurssi klo 9-17, mahd. osallistua Hessi-tallin
varsalla -myös kuunteluoppilaspaikkoja

huhtikuu
2.4.

Groomikurssi

2.-4.4.

Valjakkoajoleiri

5.4.

Valjakkotarkkuuskisat

10.4.

Hessi-hepat Tampereen hevosmessuilla

16.4.

Irtohypytys

16.-18.4.

Valjakkoajon alkeisleiri

25.4.

Alue koulu+ tarkkuuskisat

30.4.

Irtohypytys

toukokuu
8.5.

Seura koulukisat (myös UrHun mestaruudet)

9.5.

Seura estekisat (myös UrHun mestaruudet)

14.-16.5.

Nuorten hevosten kohtaamiset
Estevalmennukset+irtohypytys /Anna Kärkkäinen, LH- tunnit /Sari Vilenius
Valjakko- ja ohjasajotunnit /Heidi Sinda Koulutunnit/ Minna Lindström

22.-23.5.

Alue koulu ja estekisat (Hevoshullu Powercup aluekarsinnat)

31.5.

Kevään valkkien palautepalaverit ryhmittäin

kesäkuu
16.6.

Miron ja Mikaelan 1-v synttärit

heinäkuu
2.-4.7.

Kansallinen valjakkokisa

elokuu
3.8.

Iltakoulukisat

6.-8.8.

Sh-kummajaiset

10.8.

Iltaeste+tarkkuuskisat

17.8.

Iltakoulukisat

24.8.

Iltaeste+tarkkuuskisat

www.hessitalli.fi

