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Kalla 
maailmankartalle!
Power Jump -arvokilpailu 
käytiin tänä vuonna Suomen 
Kallassa. Auburnin kartanon 
ylelliset puitteet ja laadukas 
kisatapahtuma ne yhteen 
sopivat.



一Tuikitarpeellinen lainaus

“Voittoon vaaditaan 
sisukkuutta, tarkkuutta, 
taitoa... ja voimaa.”



Se ns. pakollinen paha: 
katsaus tuloksiin
Nehän eivät kiinnosta muita kuin hevosväkeä. 
(Toim. huom.: juorulehdistä juoruisimman 
juorulehden) Toimituksen harmiksi Kallassa ei 
juuri muita olekaan.



Suomalaista hevosvoimaa! 
Ahvenanmaalaisen 
Mandelbacken kasvattama ja 
omistama suomalainen 
puoliveritamma M.B. Lemonetta 
oli tämän kilpailun kiistaton 
tähti. 120:n senttimetrin 
karsintaluokassaan toiseksi 
sijoittunut ruunikko rohmusi 
arvoluokan suurpalkinnot 
kotiinviemisiksi näytöstyyliin.
>> Tutustu hevoseen
Lue myös voittajan haastattelu 
myöhemmin tässä julkaisussa.

Tanskalaisväriä 
palkintokorokkeille tuonut 
ratsukko jos joku on hopeansa 
ansainnut! Kisavire saatiin 
arvoluokassa upeasti kuntoon 
karsintaluokan kolmepuomisen 
uusintaradan jälkeen. Itsensä 
kokoaminen haastavassa 
tilanteessa vaatii huimaa 
vahvuutta, ja siitä toimitus 
nostaa aivan erityisen koreaa 
hattua.
>> Tutustu hevoseen
… joka on muuten, tiesitkös tätä, 
kanadalaissyntyinen!

Myös tämän ratsukon 
kilpailuviikonloppu oli 
nousujohteinen! 
Karsintaluokkansa sijalta 24 
arvoluokan pronssimitaliin 
sukeltanut Saksassa treenaava 
suomalaisratsukko sai 
epäilemättä kaivatun 
onnistumisen - mahtoiko 
esteratsastajakomistuksen 
huhuttu ex?-tyttöystävä 
Amanda Sokka olla 
katsomossa?
>> Tutustu hevoseen

TOP3: Arvoluokan onnistujat!

1. MILJA & M.B. 
LEMONETTA

2. Alex Kristensen & 
Orange Wood's Lovemix Z

3. Mikael Gren & Beatrix v. 
Helmwald

Osallistui
tuotosluokkaan! ❤

Osallistui
tuotosluokkaan! ❤

http://www.lasileija.net/manteli/hevoset/mb_lemonetta.php
http://impoliteorange.altervista.org/a/lovely.php
http://unirosmo.net/sonya/gren/beatrix.php


Kaksnelonen tavoitti tämänvuotisen 
voittajan haastatteluun.

Sananen voittajalta

Kuva: Mandelbacke



Power Jump 2019 -mestariratsu M.B. Lemonettan ratsastaja 
Milja: Mitä lämpimimmät onnittelut! Miltä voitto maistuu ja 
mitä siihen vaadittiin?

“Kiitos paljon, voitto tuli kyllä vähän yllätyksenä! Mutta se ei 
voisi mahtavammalta enää maistua! Lemonetta osallistui 
nimittäin kisaan ensimmäistä kertaa ja vei heti voiton! Ja me 
oltiin oikeastaan laitettu kaikki paukut tamman sulhasen 
Acapulcon varalle, joten Nettaa oli treenattu kuin mitä tahansa 
kisaa varten. Voisi siis sanoa, ettei ainakaan mitää ylimääräistä 
työtä vaadittu. Tamma suoritti täysillä kuten aina ja kaikki meni 
nappiin.”

Estehevosten kuningatar
M.B. Lemonetta
15-vuotias suomalainen 
puoliveritamma | Kasvattanut ja 
omistaa Mandelbacke | i. Lemon 
Trio PB, ei. WPE Third Wish xx

Omistaja paljastaa
“Omistajien mielestä ei ehkä aina 
niin hauska asia, mutta ikinä et voi  
olla täysin varma löytyykö Netta 
samasta paikasta kuin mihin olet 
sen jättänyt. Muuten tamma on 
kiltti kuin mikä, mutta se on 
mestari  karkaamaan ja on löydetty 
vuosien varrella ties mistä, mm. 
meidän omasta lantalasta 
makoilemasta.”

 24Tunnelmat 24 hehkuttaa & ihkuttaa:
Huikean hienosti valmistellut mandelbackelaiset! 
Mestaritamma Netan lisäksi arvoluokkaan kvaalasi 
140:n senttimetrin tasolla M.B. Acapulco III, ja aivan 

nipin napin sijoitusten ulkopuolelle jäi samassa 
karsintaluokassa neljänneksi hypännyt tallin 

kasvatti M.B. Louis. Tästäpä oppia kasvatustyöhön 
itse kullekin!

http://www.lasileija.net/manteli/hevoset/mb_lemonetta.php
http://www.lasileija.net/manteli/
http://www.lasileija.net/manteli/hevoset/mb_acapulco_iii.php
https://kastanjeholm.weebly.com/mb-louis.html


Tuotosluokan kuvasatoa

Amelie Chaput & 
Gepard VEC, 
sijoitus 1/37

Verneri 
Kaajapuro & 
Calaggio, sijoitus 
4/37

Jeramy Raeske & 
Look at Snilli, 
sijoitus 7/37

Alexiina Center & 
Orange Wood’s 
Luminous, 
sijoitus 10/37

Jesse Aro & 
Cranleigh 
Cha-Cha, sijoitus 
25/37

Kunniamaininta!

Kartanon suosikki ❤

http://haukkaleva.net/vecno/h/gepardvec.php
http://sokka.altervista.org/purtsila/lazzo.html
http://teepa.net/h/lookatsnilli.php
http://oranges.co.nf/rex.php
http://oranges.co.nf/rex.php
http://vaahterapolku.altervista.org/y/chacha.html
http://vaahterapolku.altervista.org/y/chacha.html


Tuotosluokan voimalauseita

Puristan Martin pohkeita 
aavistuksen. Anna mennä poika, 
näytä niille.
Me voimme voittaa. Tätä varten me 
elämme, tähän meidät 
tarkoitettiin. Me voimme voittaa.
Joonas Hopealinna & Mr Smarty 
Pants 5594 xx, sijoitus 19/37

Sateenkaariesteen kohdalla 
Juuson teki aina mieli pyöritellä 
silmiään. Ensin jotain 
yksisarvisesteitä maastoesteillä 
ja nyt tämmöisiä?

Juuso Sherman & Artilleroy, 
sijoitus 14/37

Onneksi Power Jump oli vain 
kerran vuodessa.

Lauri Merikanto & Vargaz, 
sijoitus 32/37

Vaikka mä olin kesän aikana 
päässyt kisaamaan yksissä jos 
toisissakin kekkereissä, Power 
Jumpissa oli suuren maailman 
tuntua.
Rasmus Alsila & Bertram, 
sijoitus 18/37

"Siellä se tyttö on niin 
vakavana. Paljon on mielessä. 
On vakava paikka, on", Loviisa 
mutisi --.

Sylvi Sundberg & Kastanjan 
Petite Fleur, sijoitus 3/37

Se irtosi maasta sähäkästi ja 
silloin minä viimeistään tiesin sen 
olevan valmis, kun liu'utin käsiäni 
sen hypyn mukana kaartuvan ja 
venyvän kaulan ylälinjaa pitkin ja 
tunsin ohjien päässä kevyen 
aavistuksen menohaluisesta 
hevosesta.
Alexander Rosengård & Quentin Quire, 
sijoitus 2/37

https://varjoaika.weebly.com/martti.html
https://varjoaika.weebly.com/martti.html
http://valhekuva.net/muut/artilleroy.html
http://jinnila.altervista.org/vargas.html
https://coupie.webs.com/bertram.htm
https://kastanjeholm.weebly.com/kastanjan-petite-fleur.html
https://kastanjeholm.weebly.com/kastanjan-petite-fleur.html
http://lauantaimaalari.net/pv/quentinquire.html
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Power Jump
Esteratsastuksen arvokilpailu pähkinänkuoressa: historia, nykyisyys, tulevaisuus!
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Power Jump kautta aikojen

2006
Pluto ox
Järjestysmaa: 
Suomi

2007
Huvikum-
pulan
Epitär
Järjestysmaa: 
Saksa

2008
Kamikaze
fla
Järjestysmaa:
Saksa

2009
Glücklich
Momentan GG 
Järjestysmaa:
Englanti

2010
Origin of
Joy
Järjestysmaa:
Englanti

2011
Madlock
NON
Järjestysmaa:
Ranska

2012
Mischa
Järjestysmaa:
Ranska

2013
Heiligen
Sirene CTN
Järjestysmaa:
Suomi

2014
Norma
Jeane NLD
Järjestysmaa:
Englanti

2015
Titano van
de Haffnick
& Pumpkin
Pookah
Järjestysmaa:
Ranska

2016
Exitus
Spiritus
Järjestysmaa:
Saksa

2017
Wincent
Venice
Järjestysmaa:
Latvia

2018
Hestia
Carlee
Järjestysmaa:
Kanada

2019
M.B.
Lemonetta
Järjestysmaa:
Suomi

https://web.archive.org/web/20090314021500/http://www.freewebs.com/pluto_karsina/
http://www.virtuaalihevoset.net/?hevoset/hevosrekisteri/hevonen.html?vh=VH03-018-0750/
http://www.virtuaalihevoset.net/?hevoset/hevosrekisteri/hevonen.html?vh=VH03-018-0750/
http://www.virtuaalihevoset.net/?hevoset/hevosrekisteri/hevonen.html?vh=VH03-018-0750/
http://uinuva.net/cd/kaapo.html
http://uinuva.net/cd/kaapo.html
http://www.virtuaalihevoset.net/?hevoset/hevosrekisteri/hevonen.html?vh=VH05-013-4910/
http://www.virtuaalihevoset.net/?hevoset/hevosrekisteri/hevonen.html?vh=VH05-013-4910/
http://www.virtuaalihevoset.net/?hevoset/hevosrekisteri/hevonen.html?vh=VH06-012-2098/
http://www.virtuaalihevoset.net/?hevoset/hevosrekisteri/hevonen.html?vh=VH06-012-2098/
http://www.lasileija.net/v/h/madlock.php
http://www.lasileija.net/v/h/madlock.php
http://www.teepa.net/melseren/Asukit/miisa.html
http://www.huvituksen.net/rhaegal/trak/Sirene.php
http://www.huvituksen.net/rhaegal/trak/Sirene.php
http://sjobacka.atspace.com/jeane.htm
http://sjobacka.atspace.com/jeane.htm
http://breawa.irppasen.net/hevoset/Tino.html
http://breawa.irppasen.net/hevoset/Tino.html
http://virtuaalimori.weebly.com/pokka.html
http://virtuaalimori.weebly.com/pokka.html
http://haukkaleva.net/sim/sirius.html
http://haukkaleva.net/sim/sirius.html
http://kompsu.net/y/sentti/
http://kompsu.net/y/sentti/
http://teepa.net/h/hestiacarlee.php
http://teepa.net/h/hestiacarlee.php
http://www.lasileija.net/manteli/hevoset/mb_lemonetta.php
http://www.lasileija.net/manteli/hevoset/mb_lemonetta.php
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14.
järjestetty Power Jump -arvokilpailu

97
ratsukkoa

201
ratsastettua rataa yhden viikonlopun aikana

Power Jump 2019
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Kilpailujärjestäjältä

Isabella ja Amanda Sokka, miltä tuntui emännöidä Power Jump -arvokilpailuita?
(Nuutuneen näköinen) IS: "Oi, tämä oli suuri kunnia! Mieletöntä saada kansainväliset arvokilpailut  
kartanollemme."
(Alati viileä) AS: hymyilee vieressä hyisesti
Terveisenne tapahtumaan osallistuneille:
AS: “Esteillä sijoitus saattaa olla niin pikkuvirheestä kiinni. Ehdottaisin tapahtumaan osallistuneita siirtymään 
kouluratsastuksen pariin. Yleisöön, luultavammin.”
IS (kiirehtii sovittelemaan): “Taso oli hurjan kova! Ilahduttavaa nähdä lahjakkaita ratsuja ratsastajineen näin 
runsaslukuisesti. Kiitämme jokaista osanottajaa siitä, että tapahtumasta tuli näin mittava ja onnistunut. Etenkin 
erikoisluokassa* oli pelkästään ammattimaisia ratsukoita, jotka olivat ehdottomasti ansainneet paikkansa 
arvoluokasta jo aiemman menestyksensä perusteella.”
*tuotosluokka

http://auburnestate.altervista.org
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Kings Riders 2005:n puheenjohtaja Tossah Hoff, näkemyksesi kisajärjestelyihin: mikä onnistui erityisen hyvin 
tänä vuonna?
TH: “Tämän vuoden kilpailuissa kaikki oli tehty viimeisen päälle, kaikki yksityiskohdatkin huomioiden. Kisat ovat aina 
vuoden suuri kohokohta, josta kukin kunnian päälleen saanut järjestyspaikka on ottanut mallikkaan vastuunsa, mutta 
Auburn Estate oli paitsi miljööltään, myös järjestelyiltään onnistunut kokonaisuus aivan erityisellä tavalla. Tässä oppi 
itsekin paljon uutta ja otti parannukset korvan taakse tulevaisuutta ajatellen!”

Mieleenpainuvimmat Power Jump -kilpailut - missä, milloin ja miksi?
TH: “Uskallan väittää, että nämä kisat jäävät elämään mieliin erittäin pitkäksi aikaa. Myös Latviassa pidetty vuoden 2017 
Power Jump oli koreudessaan vertaansa vailla.“

Mitä toivot tapahtumalta tulevaisuudessa?
TH: “Toivon, että tulevina vuosina Power Jump olisi kansainvälisesti entistäkin enemmän huomioitu sekä hyväksytty 
mukaan Esteratsastuksen Laatuarvosteluun palkitsevana osatekijänä. Tietysti, toivon myös tulevista kisoista yhtä 
kutkuttavaa ja jännittävää tapahtumaa - pidettiinpä ne sitten missä!”

Järjestävän seuran puheenvuoro

http://kingsriders.co.nf/
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Power Jump -katsaus jatkuu
seuraavassa numerossa

Luvassa kattava muotianalyysi After Ride -juhlien asukirjosta
sekä herkullisia seurapiirijuoruja!

24toimitus@fiktivemail.com 
+358 987456321
kallan24.fiktiofi


