Katarina Rautanen ponillaan Mister Ed´s
Helsinki International UB Horse Show:n
Amateur Tour.lla 2014 !

Taustaa
Katarina on vasta 13-vuotias ja ratsastanut vain
kolme vuotta. Häntä haastateltiin Ylä-Satakunta lehteen harrastuksen alkaessa ja hän kertoi silloin,
että aikoo ratsastaa Suomen isoimmalla areenalla
kahden vuoden päästä.. Moni nauroi, mutta tyttö
päätti näyttää ja tässä ollaan kolme vuotta
myöhemmin..
Katarina sai ensimmäisen oman poninsa ratsastettuaan
vuoden ja osoittautuessaan keskimääräistä
lahjakkaammaksi ratsastajaksi...

Dion-ponin kapasiteetin loputtua, tytölle tuli uusi poni
- Mister Ed´s Saksasta. ”Edi” on hyvin haastava
poni, mutta erittäin kyvykäs !

Katarina valittiin myös Hämeen Talentryhmään sekä Hämeen
aluevalmennusrenkaaseen 2014-2015.
Kotona ratsukkoa valmentaa Salla Alarautalahti.

Helsinki International UB Horse
Show 23.-26.10.2014.
Vuodesta 1985 järjestetty UB Horse Show on
maamme suurin vuosittainen areenaurheilutapahtuma. 2000-luvulta lähtien tapahtuma on
houkutellut vuosittain yli 40.000 kävijää. UB Horse
Show muuttaa syksystä lähtien Helsingin Jäähalliin,
keskelle Helsingin sydäntä kauniiseen
urheiluympäristöön.

KATARINAN MATKAKERTOMUS:
ENSIMMÄINEN PÄIVÄ
Katarina ja äitinsä Ulrika lähtivät Helsinkiä kohti
hyvissä ajoin jo keksiviikkona 22.10. Ed.lle oli varattu
tallipaikka Antellien tallilla, Sipoossa.. Paikka oli
erinomainen ja siellä oli hyvä maneesi. Yhdellä
Katarinan parhaista ystävistä, Noora Mannisen poni
asuu myös siellä. Tytöt ratsastivat poninsa
keskiviikkoiltana läpi. Me itse yövyimme Espoossa,
ystäviemme Sanna-Maija Kohosen ja Katsun parhaan
ystävän Katri Kempin luona.

Torstai-aamuna klo 5.00, suuntasimme tallia kohden
jännityksestä kipeinä. Ponit matkustivat Nooran
trailerissa. Sää oli kylmä ja liikenne ruuhkaista.
Ponille laitettiin varusteet selkään rapeassa
ulkokelissä. Seuraavana oli verryttelyn aika…
Verryttelyalueella meno oli villiä ja päinratsastuksiakin
tapahtui. Katarina selvisi kuitenkin hyvin ja poni oli
verryttelyssä hyvä. Kisa-areenalla rataan
tutustumisessa, Katarinan apuna olivat Noora ja hänen
valmentajansa. Rata oli mukava ja yksinkertainen. Siis
ratsaille …

KATARINAN JA EDIN
UNELMA TOTEUTUI – SEN
ETEEN TEHTIIN TÖITÄ !!

Pian olikin oma vuoro ja ratsukko odotteli vuoroaan
portilla… Katarinalla keskittynyt ajatus. Edi oli
kuitenkin innokas, pyöri ympyrää ja yritti lisäksi vielä
syödä mäntykoristeitakin. Radalla mennessä poni oli
jännittynyt kuin viulunkieli. Perusradalla tulikin kiellot
kolmos-esteelle sekä viimeiselle. Tuloksena hylätty .
Syinä kieltoihin oli se, että jännittyneenä poni ei
havainnut esteitä pitäessään päätään niin kaarella..
Radan jälkeen oli surun aika, mutta nopeasti Katarina
kasasi itsensä ja orientui jo seuraavaan päivään.
Katarina soittikin välittömästi valmentajalleen Sallalle,
joka antoi ohjeet seuraavaan päivään. Poni vietiin
tallille, ruokittiin ja se pääsi vielä kävelemään
tarhaan.
UUSI – TOINEN PÄIVÄ



Perjantaina oli jälleen ohjelmassa aikainen nousu ja
tallille lähtö. Katarinan hevosenhoitajana toimi Katri
Kemppi, joka suoriutui vaativasta tehtävästä hyvin.
Tytöt hoitivat koko kisamatkan ajan itsenäisesti
ponista ja sen tarpeista..
Perjantain kisat sujuivat hyvin, yhdellä kiellolla - joka
johtui kuskin virheestä lähteä ajamaan ponia eteen
liikaa > ei nähty ponnistuspaikkaa. Tuloksena 4
virhettä, mutta olimme koko tiimi hurjan tyytyväisiä!

UNELMA JA KAUDEN TAVOITE SAAVUTETTU
!!
ISOJA ELÄMYKSIÄ !!!
Vietimme keskiviikosta sunnuntaihin Horse Showtapahtumassa ja näimme sekä koimme isoja elämyksiä,
niin itse kuin huippuratsastajien toimesta. Kauden
tavoite saavutettiin ja nyt vain paljon treeniä ja uutta
kisakautta kohti…



