
TULOKSET 1-tason esteratsastuskilpailut 15.10.2017 
Rovaniemen Urheiluratsastajat yhdessä Rovaniemen Ratsastuskeskuksen kanssa 
 
Harjoitustason luokat: 
 
Luokka 1 Ristikko 
 
Anne Pusa - Vemp (19) 0/53.22 
Jamika Areva - Hilavimputin (8) hyl. 
 
Luokka 2 40-50cm  
 
1. Inka Suokanerva - Reissu-Lassi (14) 0/29.00 
2. Emmi Kurkela - Melvis (12) 0/29.28 
3. Reetta Väisänen - Martin (11) 0/30.16 
 
---- 
 
4. Jenna-Riina Ylimys - Anton Fasett (1) 0/32.44 
5. Laura Isokääntä - Assilian (3) 0/33.82 
6. Katariina Suomalainen - Zlaters (22) 0/36.59 
7. Hanna Holopainen - Splendid (17) 0-4/47.81 
8. Anne Pusa - Vemp (19) 4vp 
9. Vilma Ollila - Larkill's Syrah (10) 4vp 
10. Elina Haverinen - Martin (11) 4vp 
 
Perusmerkin ratsastuskoulumestaruus 

1. Reetta Väisänen - Martin 
2. Katariina Suomalainen - Zlaters 
3. Hanna Holopainen - Splendid 

 
Luokka 3a 60cm 
 
1. Silja Jaakola - Contessa II (5) 0/37.72 
2. Linda Mekki - Venise Fravanca (20) 0/38.00 
3. Niina Puttonen - Venne (21) 0-4/30.57  
 
C-merkin ratsastuskoulumestaruus  

1. Silja Jaakola - Contessa II 
2. Linda Mekki - Venise Fravanca 
3. Niina Puttonen - Venne 

 
 
 
 
 



1-tason luokat: 
 
Luokka 3b 60cm  
 
1. Emma Huomo - Vekkuli Veikko (18) 0/26.93 
2. Jenriina Areva - Silent's Last of Pride (16) 0/27.16 
3. Emmi Kurkela - Melvis (12) 0/27.66 
 
----- 
 
4. Laura Isokääntä - Assilian (3) 0/27.85 
5. Inka Suokakanerva - Reissu-Lassi (14) 0/27.94 
6. Jenna Keskimäki - Artemis (2) 0/28.25 
7. Neea Käkelä - Kalwaria (9) 0/29.78 
8. Vilma Ollila - Larkill's Syrah (10) 0/33.06 
9. Jenna-Riina Ylimys - Anton Fasett (1) 0-8/45.34 
10. Emma Huomo - Salaman Suhari (15) 8vp 
11. Elviira Ruuska - Hilavimputin (8) hyl.  
 
Luokka 4 80cm 
 
1. Esteri Ruuska - Eternal Flake 19 C (6) 0/37.81 
2. Neea Käkelä - Kalwaria (9) 0/51.13 
 
---- 
 
3. Emma Huomo - Vekkuli Veikko (18) 0/52.10 
4. Siru Lahtinen - Gamble on Pixie (7) 0/56.66 
5. Jenna Keskimäki - Artemis (2) 4/51.40 
6. Petra Jauhojärvi - Colorado III (4) 4/55.13 
7. Jenriina Areva - Silent's Last of Pride (16) hyl. 
 
 
Luokka 6 Keppariluokka 
 

1. Taru Repo - Fasten II 35.00 
2. Emmi Säynäjäkangas - Leoffa 38.28 
3. Heidi Kallunki - Lumi 38.90 
4. Iida Säynäjäkangas - Manvell 43.28 
5. Greta Hälvä - Tuulenvireen Sig Sag 43.63 
6. Oona Javarus - Primus 49.12 
7. Ellen Hietala - IST angel of heaven 53.32 
8. Veera Kaaretkoski - Kinuski 65.78 

 


