Irtohypytystilaisuus 4.3.
Kuka? Ruunaankosken oma Vihtori “Visu” Uosukainen on yksi kotimaisen
esteratsastajakentän vakionimiä jo vuosikymmeniä. Kasvatuskokemusta löytyy
suomalaisista puoliverisistä sekä yllättäen shetlanninponeista.
Missä? Ruunaankosken maneesissa, hevosia saa lämmitellä vain pikkumaneesissa.
Milloin? Keskiviikko 4.3., 9-13 ja 17-21.
Mitä? V
 isu on luvannut paitsi tarjota tasokkaan kujan, niin myös muutamia kommentteja
etenkin nuorille hyppääjille. Ennen kaikkea tarkoitus on tarjota hevosille mahdollisuus
irtohyppäämiseen laadukkaalla pohjalla.
Kenelle? Erityisesti nuorille hevosille, mutta myös vanhemmat hevoset tervetulleita.
Hinta? 20€, sis. maneesivuokran.

Osallistuvat hevoset (12 paikkaa)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Loordi (2,5v xx-o, Mo L.)
Bobi (3v, Katriina K.)
Hattie (3v, Oskari K.)
Kisse (3v, Rasmus A.)
Lelle (4v pv-o, Jeramy R.)
Vellu (5v wM-o, Topias V.)
Jinxi (6v, Lauri M.)

Osallistumisesta ja kuittaamisesta
Tilaisuuteen osallistutaan sähköpostitse m
 attyvrl@gmail.com otsikko Irtohypytys. Paikat
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuessa kerro hevosen käsittelijän nimi,
hevosen kutsumanimi ja sivut sekä v apaamuotoisesti mutta lyhyesti hevosen nykyisestä
käytöstä ja tulevaisuudesta. Hevosen tasolla tai iällä ei varsinaisesti ole väliä, mutta sivuilla
tulee olla luonteesta enemmän kuin muutama hassu sana.
Kuittauspakkoa ei ole, mutta kuittauksella saa Visulta pidemmän lausunnon.
Ruunaankosken ympäristö on vapaasti käytettävissä, mutta sekä iso että pieni kenttä on
varattu tallin omien ratsukoiden käyttöön irtohypytyksen aikana, eli vierailevat hevoset tulee
lämmitellä pikkumaneesissa tai merkityillä ratsastusreiteillä maastossa. Tallissa on vapaita
karsinoita hoitamista varten, tarpeen tullen voi vuokrata yöksikin karsinan. Irtohypytystä saa
seurata veloituksetta. Maneesin kahvila tarjoilee purtavaa koko päivän, ja majatalosta saa
lounasta 11-15 välillä.

Visun kommentit
Loordi (2,5v xx-o, Mo L.)
“Hevonen vielä kasvuvaiheessa ja näyttäisi melko takakorkealta, mikä vaikuttaa
liikkumiseen. Askellajit kuitenkin hyvät ja työntää hyvin takaa ottaen huomioon tuon
takakorkeuden. Hypyissä vähän tahmea, mutta tekniikka erittäin lupaava. Tasapainon
kanssa vaikeuksia, tasoittuvat kunhan hevonen saavuttaa raaminsa. Tarvitsee mun makuun
liikaa apua, haluisin, että juoksisi itsenäisemmin kujassa.”
Bobi (3v, Katriina K.)
“Vähän mitäänsanomaton nuori ori, mutta liikkuessaan lupaava. Ravista pidän erityisesti,
laukkakin hyvä mutta vaatii vielä selästä käsin tehtävää työtä. Esittelee kertakaikkisen
loistavia hyppyjä, mutta ei vielä omaa estesilmää. Omistaja kertoo, että ei ole ratsutettu,
joten uskon, että kehittyy ratsutuksen myötä kun ratsastaja on näyttämässä paikkaa ja
hevosen laukka kontrolloitavissa. Paikat eivät tänään aina osuneet, mutta ponnistuksista
päätellen orilla on kapasiteettia pitkälle.”
Hattie (3v, Oskari K.)
“Miellyttäväluonteinen kolmevuotias. Tässä vaiheessa kasvuaan näyttää ulkoisesti hyvältä,
mutta kehitysvaihe heijastuu askellajeihin: laukka vielä etupainoista ja maahansidottua.
Etenee kuitenkin ilahduttavan rennosti. Vaikuttaa itsenäiseltä, ei tarvitse juurikaan apuja
kujalle ja imee esteelle luontaisesti. Selän käyttö hyvä ja hypyn kaari hieno, mutta vielä
hieman jännittynyt. Takajalkojen tekniikassa parantamisen varaa.”
Kisse (3v, Rasmus A.)
“Hauska hyppääjän alku! Kuvailisin kuohkeaksi: liikkuu hyvin jouhevasti mutta innokkuus
sotkee välillä rytmiä. Askellajeista paras tänään laukka, jossa on selkeästi jo nyt paljon
voimaa ja pyörii hyvin. Selkään kun pääsee niin paljastunee helposti kontrolloitavaksi
askellajiksi, tai siis hevosen kyky lyhentää ja pidentää laukkaa tulee todennäköisesti
olemaan hyvä, kontrolloitavuus riippunee sitten.. No, muista tekijöistä... Ravi ilmava ja liike
hyvin etenevä, käynti tänään turhan kiireistä. Hypyissä pientä hätäisyyttä, mutta
estekorkeuden noustessa hevosen keskittymiskyky parani ja sen myötä myös lipsahdukset
rytmissä ja tasapainossa vähenivät. Selän ja jalkojen käyttö hyvää. Tekniikka vaikuttaa
todella lupaavalta, mutta jää vielä hevosen enemmän kuin riittävän eteenpäinpyrkimyksen ja
siitä johtuvan huolettomuuden varjoon. Imee kujalle hyvin ja hyppää innokkaasti ilman
jahtaamista tai ääniapuja, vaikuttaa rohkealta. Halukkuus ja eteenpäinpyrkimys täysi kymppi,
mutta varovaisuus ehkä puolet tuosta… Omistaja toivoo hevosesta kenttähevosesta, ja
sellainen käsissä varmasti on.”
Lelle (4v pv-o, Jeramy R.)
“Vähän ratsastettu nelivuotias, joka vaikuttaa helposti käsiteltävältä ja luonteeltaan
miellyttävältä hevoselta. Liikkeeltään jokseenkin hätäisen oloinen ja tasapainoton, ja kujalla
kaipaa tukea omistajalta. Askellajit kuitenkin vaikuttavat ihan lupaavilta, etenkin ravi hyvin
tahdikasta ja irtonaista, vaikkakin vielä maahansidottua. Hypyt tänään vähän kiireisiä eikä
hevonen omaa luontaista kykyä katsoa etäisyyksiä tai paikkoja itse. Kuitenkin erinomainen
reaktiokyky ja vahva ponnistus, mikä viestii suuresta kapasiteetista.”

Vellu (5v wM-o, Topias V.)
“Näppärä poni. Rutiinin puute näkyy, mutta vilauttelee ihan hyvää hyppyä. Tekniikassa vielä
hiomista, tosin hioutunee siitä hyppäämällä ja vuosien myötä. Etenkin etujalkojen tekniikka
vaikuttaa kuitenkin jo nyt fantastiselta. Kaipaa jonkin verran apua kujalle mennessä, mutta
imee kiitettävästi esteille. Vaikka eteenpäinpyrkimys ei tänää ollut paras, korvautuu sen
puute kuitenkin varovaisuudella: poni selkeästi haluaa hypätä tehtävät hyvin ja varovaisesti,
puomeista irti. Kunhan kasvaa ja saa rutiinia, potentiaalia opetusmestariksi.”
Jinxi (6v, Lauri M.)
“Omistaja kertoo hevosen olevan projektiratsu. Hypännyt jo isoakin rataa, mutta hypyissä
silti sanomista: alkuunsa meno on lähinnä kiireistä ryntäilyä, ja parhaimmillaankin hevonen
on verrattavissa sähikäiseen. Päivän hevosista ehdottomasti kuumin. Laukka isoa ja pyörii
hyvin, mutta tänään vähän turhankin mahtipontinen. Hyppytekniikka kuitenkin erinomainen ja
hevonen hyvin kapasiteetikas. Lauri sanoo olevansa valmis tekemään duunia ja sitä tämä
ratsu vaatii, ja oikealla työllä siitä kuoriutunee huippuhevonen. Tässäkin vaiheessa jo
lupaava, ja jos ratsastaja osaa vaan hyödyntää tuon kaiken kuumuudeen ennen kuin hevonen
kiihtyy, niin avot.”

