AISAPARIN HEVOOSET

MATKARAPORTTI
OSLO 10. – 13.10.2018

Aisaparin hevooset koulutushanke järjesti opintomatkan Osloon 10. – 13.10.2018

Mukana matkalla oli 14 ravi- ja ratsuharrastajaa ja ammattilaista, matkanjohtajana ja tulkkina
toimi Susanna Hakkarainen. Kaikki matkaan osallistuneet tulevat Leader Aisaparin alueelta.
Raportin valokuvat Tuulia Nelimarkka ja Antti-Kalle Levijoki.

Henna Latvala, Alajärvi
Markku Latvala, Alajärvi
Antti-Kalle Levijoki, Alajärvi
Annika Kujanen, Alahärmä
Jyri Ahonen, Kauhava
Sofia Peurala, Alajärvi
Anni Karppanen, Lapua
Jaakko Kangas, Kauhava
Tuula Kangas, Kauhava
Susanna Hakkarainen
Tanja Hautala, Alajärvi
Anniina Pohjoiskangas, Vimpeli
Ilkka Klemola, Lappajärvi
Ansa Nummijärvi, Lappajärvi
Kameran takana:
Tuulia Nelimarkka, Alajärvi

Keskiviikko 10.10.18

Kokoonnuimme Vaasan lentoasemalla klo 8.15, siellä matkalaiset saivat lentolippunsa ja
matkaohjelman. Turvatarkastuksen jälkeen pidettiin esittelykierros ja käytiin läpi ohjeistus
Tukholmassa tapahtuvaa koneenvaihtoa varten.
Osloon laskeuduimme puolen päivän aikaan paikallista aikaa. Oslossa bussinkuljettajat eivät saa
tulla ryhmää vastaan kentälle, vaan heidän tulee odottaa kutsua kauempana terminaalista. Bussi
nouti ryhmän terminaalin oven edestä.
Kentältä ajoimme hotelliin ja hetken hengähdyksen jälkeen lähdimme kävellen kohti reissun
ensimmäistä yritysvierailua Bjerken raviradan kupeessa.

Ravitalli Anders Wolden / Bjerken ravikeskus

Bjerken ravikeskus on jäänyt kerrostaloalueen keskelle ja ravirataa ympäröivät tallit vähentyneet.
Enimmillään siellä oli 30 tallia ja ravivalmentajaa sekä yli 500 hevosta. Nykyisin
ammattivalmentajia on enää neljä ja hevosia noin sata.
Pitkään Kanadassa valmentanut Anders Wolden on heistä yksi, hän kertoi ryhmälle työstään ja
esitteli tallin ja ravikeskuksen. Sijainnista huolimatta Bjerkessä on hyvät treenimaastot.
Alikulkutunneleiden ansiosta metsäreiteille on suora yhteys ravikeskuksesta. Lisäksi valmentajilla
on käytössään ravirata, valmennusrata, kävelykone sekä 450 metrin mittainen mäkitreenipaikka.
Woldenin tallissa on valmennuksessa kolmisenkymmentä hevosta, niitä valmentaa Andersin lisäksi
kolme työntekijää, jotka huolehtivat myös hevosten ja tallin hoidosta. Varsoja tallissa on vain
muutama, loput ovat kustannussyistä Virossa yhteistyökumppanin tallilla kasvamassa.
Tilanahtaudesta huolimatta hevoset pääsevät päivittäin tarhaan.

Bjerke Travbana on Norjan suurin ravirata, joka on perustettu vuonna 1928 ja siitä alkaen Norjassa
on myös järjestetty raviveikkausta.
Radalla on noin 120 kilpailupäivää vuosittain, vakituinen kilpailupäivä on Suomen ja Ruotsin
pääratojen tapaan keskiviikko. Lisäksi Bjerkessä järjestetään yli viidetkymmenet lounasravit.
Ravilähdöistä 40% on kylmäverilähtöjä ja 60% lämminverilähtöjä.
Merkittävin kilpailutapahtuma on vuosittain toukokuun toisena viikonloppuna järjestettävä
kaksipäiväinen Oslo Grand Prix. Sunnuntaina juostava pääkilpailu on yksi Euroopan suurimmista
ravikilpailuista. Kaksi muuta tärkeintä kilpailua ovat syyskuiset Derby ja Kriterium ravit.
Lämminveristen rataennätys on ranskalaisen Kart de Baudrairie`n vuonna 2004 juoksema 1.11,3.
Kylmäveristen ennätys on ruotsalaisen Järvsöfaksin nimissä samalta vuodelta, 1.20,4.
Bjerken raviradan yhteydessä sijaitsee vuonna 2003 avattu Hestesportens Hus. Rakennuksessa
ovat radan oman hallinnon lisäksi myös Norjan totopeliyhtiön Norsk Rikstoton ja raviurheilun
keskusliiton Det Norske Travselskapin toimitilat sekä konfrenssisali.
Raviradan alle on rakennettu 200 vieraskarsinaa ja valjastuskatosta.
Bjerken raviradan yhteydessä toimii myös poniravikoulu.
Vierailun jälkeen jäimme seuraamaan illan raveja.

Torstai 11.10.18
Toisen matkapäivän teemana oli täysverihevoset ja laukkaurheilu.
Aamun ensimmäisenä kohteena oli täysverihevosia kasvattava Maria Robertz Racing. Alkuperäisen
matkaohjelman kohde Ekra Gård peruuntui ja sen sijaan menimme tapaamaan Mariaa. He olivat
juuri muuttaneet uuteen paikkaan pari viikkoa sitten ja osoite oli jäänyt nettisivuille päivittämättä.
Ajoimme ensin vanhaan osoitteeseen, mutta loistava bussikuskimme selvitti uuden osoitteen ja
onneksi sinne ei ollut kuin parinkymmenen minuutin ajomatka.
Maria on syntynyt Ruotsissa Flyingessä ja aloittanut ratsastusharrastuksen jo lapsena. Este- ja
kouluratsastusharrastus vaihtui laukkahevosten treenaamiseen kaupan ilmoitustaululla olleen
ilmoituksen perusteella ja sillä tiellä hän on edelleen. Vuonna 1995 hän sai laukkahevosten
valmentaja lisenssin. 2003 hän muutti eläinlääkäri miehensä ja tyttärensä kanssa Norjaan.
Norjassa täysverihevosia syntyy vuosittain 30 – 40, näistä Marian tilalla 6 – 8. Ongelmana on
rotujärjestön määräämä siemennyskielto, siitosoreja on vähän ja tammojen astuttaminen kallista
ja riskialtista. Tästä syystä Marialla on kotona kaksi siitosoria, Chilestä tuotu Crocker Road sekä
amerikkalaissyntyinen Deceptor. Kaikkiaan tilalla on 15 – 18 hevosta, varsat mukaan lukien.
Varsat myydään vuoden ikäisenä huutokaupassa. Varsojen keskihinta on noin 100 000 NOK. Lisäksi
Norjan hevosalan kattojärjestö maksaa kasvattajalle 20% lisän varsan myyntihinnasta.
Keväällä syntyvät varsat vieroitetaan mahdollisimman myöhään, vasta noin 8 kk iässä ja sen
jälkeen ne elävät talven pihatoissa, oriit ja tammat omissa osastoissaan. Maria korosti erityisesti
varsojen käsittelyn, paljon liikkumisen ja turvallisuuden tärkeyttä. Talveksi varsoille aurataan
laitumelle lumihankeen rata, jossa ne pääsevät laukkaamaan.
Tilan kasvatustoiminta on erittäin suunnitelmallista ja tammojen valmistelu seuraavaa astutusta
varten aloitetaan pian varsojen vierotuksen jälkeen. Tammoille annetaan alkuvuodesta lisärehuja,
valoa ja lämpöä, jotta astutus saataisiin ajoitettua niin että varsat syntyisivät maaliskuussa. Maria
ja hänen miehensä ovat molemmat eläinlääkäreitä. Varsomista valvotaan aina kameroilla ja hhetken lähestyessä tilalla on aina joku paikalla valmiina auttamaan tarvittaessa. Varsaa eikä emää
ole varaa menettää.

Maria Robertz ja vasemman silmänsä tamman
potkusta menettänyt siitosori Crocker Road

Tammoilla ja varsoilla on tilaa liikkua

Övrevoll Galloppbana
Lounaan jälkeen jatkoimme matkaa Norjan ainoalle, vuonna 1928 rakennetulle laukkaradalle. Sen
välittömässä läheisyydessä on kymmenen valmentajan tallit ja hevosia noin 250.
Radan toiminnanjohtaja Esben Hansen otti meidät vastaan ja kertoi radan historiasta ja
nykytilasta. Kausi kestää huhtikuun puolivälistä joulukuun alkuun. Nurmirataa käytetään kesäisin ja
sään salliessa ja sen sisäpuolella kulkevaa 1375 metriä pitkää hiekkarataa päivittäisessä
valmennuksessa sekä kilpailuissa nurmiradan ollessa liian pehmeä. Ainoastaan hiekkarata on
valaistu, joten se on käytössä iltakilpailuissa.
Toiminnanjohtajan kierroksen jälkeen tapasimme illan emännän Metten, joka kertoi meille
laukkakilpailun kulusta ja vedonlyönnistä. Mette on itse työskennellyt ammattijockeyna 18 vuoden
ajan.
Jockeyt ovat nk. lainakuskeja, he eivät omista ratsastamiaan hevosia vaan he matkustavat Norjan,
Tanskan ja Ruotsin väliä ja kilpailevat keskimäärin neljässä laukkakilpailuissa viikoittain. Jokaisessa
kilpailuissa jockey ratsastaa 8 - 10 lähtöä. Ennen lähtöä jockey vaihtaa päälleen hevosen omistajan
väreissä olevan kilpailuasun, nappaa mukaansa satulan ja hyppää puntarille. Nuorilla hevosilla
minimipaino on 40 kg ja vanhemmilla ja paljon voittaneilla hevosilla 95 kg. Liian kevyen jockeyn
satulaan laitetaan tarpeellinen määrä lyijypainoja. Kilpailun jälkeen suoritetaan uusi punnitus. Jos
jockey on liian kevyt saavat sekä hän että valmentaja sakon.
Tämän jälkeen tapasimme Are Hyldmon, joka toimii laukkavalmentajana Övrevollin ratatallilla. Hän
kertoi meille laukkahevosten valmennuksesta ja antoi vinkkejä illan lähtöihin. Treenarin
työnkuvaan kuuluu valmennussuunnitelmien tekemisen ja hevosten valmennusohjelman
seuraamisen lisäksi myös hevosten ilmoittaminen kilpailuihin sekä vakuutuksista ja kuljetuksista
huolehtiminen. Hevosen omistajalle tällainen valmennuspaketti maksaa 1200 – 1500€ / kk.
Hyldmon valmennuksessa on 20 hevosta, joiden liikuttamisesta ja tallin hoidosta vastaa 3 – 4
työntekijää. Hevosia treenataan 5 – 6 kertaa viikossa, sunnuntaisin ne viettävät vapaapäivää
tarhassa, jos eivät ole kilpailemassa.
Keskimäärin laukkahevonen kilpailee 15 kertaa vuodessa, huippuhevoset 6 – 7 kertaa.
Laukkakilpailuissa hevosen yläikäraja on 14 vuotta.
Jockeyn takin väri kertoo hevosen omistajan

Valmiina lähtöön!

Hevoset lähtevät matkaan lähtökarsinasta ja
laukkaavat kilometrin matkan alle yhden
minuutin aikaan.
Laukkahevonen voi saavuttaa jopa 70 km/h
vauhdin.
Kilpailtavat matkat vaihtelevat 1100 – 2400m
välillä.

Kilpailujen viimeinen lähtö oli meidän
nimikkolähtö, jossa ryhmälle arvottiin
”omat” hevoset. Arpaonni suosi
Kankaan Jaakkoa, joka pääsi
hevosensa Buffalo Soldierin kanssa
voittajakehään valokuvattavaksi, Toto
tv:n haastatteluun ja pokkasi
samanlaisen palkinnon kuin hevosen
virallinen omistaja Annie de Mora.

Perjantai 12.10.18
Viimeinen matkapäivä alkoi vierailulla ravivalmentaja Olav Mikkelborgin luokse. Hulppealla Holt
Gårdin tilalla tallia vuokraavalla Olavilla on valmennuksessaan 40 hevosta, joista neljä omia.
Hevosten hoito ja valmennus hoituu kuuden hevosenhoitajan avustuksella. Karsinoissa on
kestopehkupohja. Tällä hetkellä tallissa on 10 kylmäveri- ja 30 lämminveriravuria. Nämä kaikki ovat
kilpailevia hevosia, yksivuotiaat varsat asustavat muualla.

Kaikki tarvittavat kaurat ja heinät viljellään tilalla. Hevoset ruokitaan mustalla kauralla, lajikkeena
Zorro. Kauran lisäksi ne saavat tehdasvalmisteista mysliä sekä soijaöljyä. Sekä viljelystä että
ratojen kunnossapidosta vastaa tilan omistajapariskunta, Ann Kirstin ja Sveinung Holt.
Tilaa ympäröivissä metsissä kulkee 7 km pitkä harjoitusrata sekä tallin läheisyydessä kilometrin
mittainen, loivasti nouseva suora, jonka pinta muokataan kaksi kertaa päivässä sopivaksi eri
ikäisille hevosille. Aamulla ajetaan pehmeällä, raskaammalla pohjalla vanhimmat kilpailevat
hevoset, sen jälkeen pinta tiivistetään kertaalleen ja ajetaan seuraava ryhmä. Viimeisenä
iltapäivällä ajetaan nuorimmat hevoset vielä toiseen kertaan tiivistetyllä radalla. Kaksi kertaa
vuosittain radalle ajetaan uutta hiekkaa.

Olavin valmennusajatuksen ”matka ei tapa vaan vauhti” mukaan vauhti pidetään treenatessa
maltillisena, pehmeällä radalla noin 1.45 ja tiiviillä 1.35.

Hevoset ovat päivittäin suurissa nurmipohjaisissa tarhoissa. Sähköaitaa on useita kilometrejä ja
niiden huollosta vastaa vuosittain latvialainen yritys.
Tilalla on käytössä myös juoksumatto. Useimmat hevoset pärjäävät kotioloissa ilman kenkiä,
kengitys hoituu tarvittaessa omin voimin. Tosin Norjassa ei ole pakko käyttää kenkiä raveissa
talvellakaan. Eläinlääkäri käy tallissa kahden viikon välein, lisäksi hevosia hoidetaan akupunktion ja
kiropraktiikan avulla.

Onneksi hevoset tulevat (useimmiten) kutsusta portille.

Oslo Horse Show
Iltapäivällä siirryimme Oslon Telenor Areenalle seuraamaan kansainvälisiä esteratsastuskilpailuja.
Osloon oli kokoontunut maailman huippuratsastajat maailmancupin osakilpailuun. Seurasimme
kahta luokkaa, jotka ratsastettiin 140 ja 150 senttimetrin estekorkeuksilla. Mukana oli myös Anna–
Julia Kontio kahdella hevosella.

Anna-Julia ja Fardon

Esteluokkien jälkeen seurasimme ruotsalaisen kouluratsastajan Jan Brinkin vetämää
kouluratsastusklinikkaa, jossa Jan demoratsastajien avustamana kertoi kouluratsun
kouluttamisesta alkaen viisivuotiaasta aina Grand Prix tasolle saakka.

Jan Brinkin kouluklinikka

Rauhallisemman kouluratsastuksen jälkeen ohjelma jatkui vauhdikkaalla Mountain Games
kilpailulla, jossa nuoret ratsastajat kisasivat kahden ratsukon joukkueilla erilaisissa taitolajeissa.

Ilta huipentui Puissance - hevosten korkeushyppykilpailuun. Aloituskorkeuden 170 cm ylittivät viisi
seitsemästä osallistujasta. Jokaisen kierroksen jälkeen estettä korotettiin kymmenellä sentillä ja
esteen pudottamisesta putosi myös kilpailusta.
Neljän jännittävän kierroksen jälkeen muuri oli 210 cm korkuinen ja mukana vielä kaksi ratsukkoa.
Molemmat selvittivät esteen virheittä. Tässä kohtaa Sveitsin Arthur Gustavo da Silva ja Hollannin
Jur Vrieling päättivät säästää hevosiaan ja jakaa ensimmäisen sijan.

Puissance kilpailun este 210 cm

Hollannin Jur Vrieling ja Dallas VDL

Lauantai 13.10.18
Aamiaisen jälkeen siirryimme lentokentälle. Oslosta Tukholman kautta Vaasaan saavuimme
iltapäivällä.

Matkalaisten tehtävänä oli kirjata ylös havaintojaan matkalla. Huomion kiinnittivät mm. seuraavat
seikat:
-

estehevosten erikoisvarusteet, suojat ja kuolaimet
vierailukohteiden hevoset vapaalla heinäruokinnalla
raipan ja piiskan käyttökielto Norjassa ainoana maana maailmassa
Maria Robertz Racing tallin pitkälle viety turvallisuusajattelu ja koulutusfilosofia
aitojen hyvä kunto ja turvallisuus
Olav Mikkelborgin tallin kestopehkupohja sekä treenirata ja sen muokkaus eri ikäisille
hevosille
hevoset laumoissa, laitumien koko
varsojen vieroitus myöhään (8kk)
musta kaura (lajike Zorro)
tallien tehokas ilmanvaihto
varsapihatot
hevosten juoksumatto

Palaute
Palautteiden mukaan matka onnistui kaikin puolin hyvin.
Palautelomakkeessa kyseltiin matkan vaikutusta eri asioihin asteikolla 1 – 5. (1 ei vaikutusta – 5
merkittävä vaikutus)
Vastausten lasketut keskiarvot (vastauksia 14 kpl)
Vaikutus hevososaamiseen ja tietotaitoon

4

Vaikutus hevosten hyvinvointiin

3,8

Vaikutus hevosyrittäjän työssäjaksamiseen

4,3

Vaikutus turvallisuuteen hevosten kanssa

4

Vaikutus hevosväen verkostoitumiseen

4,6

Lisäksi tiedusteltiin seuraavia asioita:
Mistä sait tiedon matkasta?
-

sähköposti
lehti-ilmoitus
kaverilta

5
8
1

Oletko aiemmin osallistunut Sedun hevoshankkeiden koulutustilaisuuksiin?
-

en ole osallistunut 7
1-5 kertaa
6
5-10 kertaa
1

Vapaa sana:
-

hieno reissu, monipuolinen ohjelma, raviharrastaja tykkäsi!
en osaa päättää mikä kohde oli paras, kaikki upposi
upea reissu! kaikki pelasi hyvin, joustavasti ja rennosti
monipuolinen ja elämyksellinen reissu
hyvin järjestetty matka, jossa tutustuimme laajasti eri hevosaloihin hyvien esimerkkitallien
ja henkilöiden avulla
erittäin hyvin järjestetty matka, mielenkiintoisia kohteita ja sopivasti tekemistä
monipuoliset vierailukohteet, kaikille jotain uutta
paljon uutta asiaa ja näki paikkoja joihin ei muuten pääsisi
kaikin puolin onnistunut ja mahtava reissu
opettavainen reissu, paljon uutta tietoa ja uusia kontakteja
hieno mahdollisuus nähdä norjalaista hevoskulttuuria
olikos se jatkokurssi milloin? rodeo jäi puuttumaan 
monia uusia ajatuksia erityisesti varsan käsittelyyn ja opetukseen liittyen
hieno tapa verkostoitua uusien tuttavuuksien kanssa

