70 ekipage tog sig an hindren
Aven i ar ordnade Jakobstads Ryttare sina traditionella regionata forstamajhopptavlingar. Till skillnad
f ran forra aret holls tavlingen inomhus i ar.
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Denna gang bestod startfaltet
av ungefar 70 ekipage pa olika
nivaer. Bedomningen var den
samma i alia klasser. Ekipagen
red forst en grundbana och de
som klarade sig felfritt genom
den fortsatte till andra fasen eller omhoppning varifran tid och
felpoang raknades.
Tavlingsdagen inleddes med
en klubbklass dar hinderhojden
var 70 centimeter. 20 ekipage
deltog i klassen och vinnare var
Alexandra Haglund pa ponnyn
Roderica. Ekipagetrepresenterar
Fabodavagens stall i Jakobstad.
Pa andra plats med en mycket
liten tidsmarginal fran vinnaren
kom Nykarleby Ridklubbs Julia
Brunell pa hasten Tuli Kisa.
Sedan fortsatte tavlingen med
den fb'rsta regionala klassen dar
hindren lag pa 80 centimeters

Rebecca Junell pa Amanda X blev trea i den regionala klassen dar hindren lag pa 80 centimeter.
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hojd. I den klassen deltog 26 ekipage och vinnare var Tarja Huhtala pa hasten Kyllin Mane fran
Kauhavan ratsastusseura. Andraplatsen knep Tina Toiviainen
pa hasten Lotens Alfreda fran
Fabodavagens stall, ta'tt fo'ljd av
Rebecca Junell, Johanna Kujala,
Veera Valli, Maija Pajula och Sini

Ojala som alia red inom tidsmarginalen av en sekund.
I nasta klass lag hinderhojden
pa 90 centimeter och den klassen
var samtidigt andra deltavlingen
i Pikkucupen. 36 ekipage deltog i
klassen varav tio blev placerade.
De tio placerade var de enda felfria ekipagen i klassen. Vinnare

var Tina Toiviainen pa ponnyn
Mirabelle. Pa andra plats kom
Neea Perkio pa ponnyn Parkroe
Henry, representanter for Kokkolan Urheiluratsastajat.
Dagens fjarde klass med hinderhojden 100 centimeter var andra deltavlingen i Isocupen. Vinnare i klassen var Ella Jykyla pa
Othello V fran Ahtarin maastoratsastusseura. I den har klassen
blev tva ekipage fran Jakobstads
ryttare placerade, pa sja'tte plats
Edith Nyman pa hasten Pollander och pa sjunde plats Emma
Haggman pa ponnyn Sky III. I
den klassen deltog 32 ekipage
varav endast atta var felfria.
I den femte och sista klassen
lag hindren pa no centimeter
och endast tva av tretton ekipage var felfria. Klassens vinnare
var Alexandra Nylund pa hasten
Brooklyn Vb fran Vasa Hubertus. Fbrutom att de var felfria
sa hade de ocksa den overlagset
ba'sta tiden. Pa andra plats kom
Eirin Losvik pa hasten Faith.
Ekipaget representerar Nykarleby Ridklubb.
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