
 

 

Kainuun Ascot 

Kajaanissa lauantaina 4.8.2018 

 

 



Ohjelma 

 

Luokka 1  Prix De Westerntraining Sanna Onkamo 
Perusmerkin kouluohjelma 1997 

 
Luokka 2 Prix De  Tmi Leena-Mari Heikkinen  

Helppo B, K.N.-Special 2009 
 

Luokka 3 Prix De KH Oikarinen Hevostarvikeliike 
Helppo A, FEI Lasten Joukkueohjelma 2016 
 

Luokka 4  Prix De Anorak restaurants Oy 
Vaativa B:1 2009 
 

Luokka 5 Prix De Idun Minerals  
Vapaavalintainen Kur (rata A), yksin/pariratsukoille 

   

1. Lady Meeting on kouluratsastustapahtuma 18 vuotta täyttäneille Lady-ratsastajille, 

pukeutuminen kilpailuihin on ladymaisesti pakollinen ja asu pidetään yllä koko kilpailujen 

ajan. Paras puku palkitaan perinteisen tyylikkäällä hatulla. 

Tänä vuonna kilpailujen teemana on Ascot, mukaillen Englannin tunnetuinta 

hevostapahtumaa Royal Ascot -laukkakilpailua, jonka katsomossa nähdään vuosittain niin 

kuninkaallisia kuin muutakin eliittiä. Tapahtuma tunnetaan myös erittäin tiukasta 

pukukoodistaan. Pukeutumisen tyyliin kuuluu hattu, mitä suurempi, sen parempi. 

 

”Kuningatar Elisabet edusti tapahtumassa kesäisessä keltaisen väreissä, näyttävän hatun 

lierissä oli sinisiä kukkia. Jordanian prinsessa Haya revitteli hattumuodillaan. 

Harmaasävyinen sulkahattu oli leveämpi kuin prinsessan hartiat. Kuningatar Elisabetin 

lapsenlapsi, prinsessa Annen tytär Zara Tindall on olympiatason kenttäratsastaja ja eläytyi 

katsomossa tunteikkaasti. Hänen päässään nähtiin toispuoleinen sininen hattu, jossa oli 

villejä keltaisia nyörejä.” 

 

Ascot-teeman mukaisesti toivomme niin ratsastajien kuin myös yleisön laittavan 

mielikuvituksensa valloilleen ja esiintyvän hatussa. Yleisö saa äänestää tyylikkäintä 

ratsastajaa ja myös yleisön kesken palkitaan tyylikkäin hattulady! 

 

2. Meeting -maksu on 40 e sisältäen lauantai-illan ruokailun ja alkoholittomat juomat sekä 

osallistumisen yhteen luokkaan. Pelkkä osallistumismaksu yhteen luokkaan on 20 e, 

lisämaksu muista luokista on 15 e. Pelkkä illallinen on 20 e. Hevosia voi myös vuokrata 

ratsastuskoulultamme, 10 e/ratsu. 

 



3. Tuomarina mm. Arto-Pekka Heino ja tyylituomarina Mikko Heikkinen.  

 

4. Lady Meeting alkaa lauantaina 4.8 klo 10.00 kouluratsastusluokilla, iltajuhla alkaa klo 20           

 

5. Ilmoittautumiset maanantai 30.7.  mennessä sähköpostilla 

tiedotus@kajaaninratsastusseura.fi. Kerro myös osallistutko iltajuhlaan sekä mahdollisen 

erityisruokavaliosi. 

 

6. Lisätietoja antavat Soile Lappalainen, puh. 040 5270797 tai Mirja Leppänen, puh. 044 

5362501. 

 

7. Vapaavalintaisessa Kur-luokassa max. aika on n. 5 min. Ohjelma on vapaasti valittavissa 

vaikeusasteeltaan ja tyyliltään. Paras kokonaisuus palkitaan (musiikki, ratsastus, 

pukeutuminen). Myös muihin luokkiin voit valita oman musiikkisi. Musiikin toimitus CD:llä 

tai muistitikulla. 

 

8. Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden muutoksiin. 

 

                           LADYRATSASTAJAT – LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! 

 

Kajaanin Hevosharrastekeskus   Kajaanin Ratsastusseura 
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