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Bessie Bliss kiri Lapin kesäraviliigan voittajaksi
Lapin hevosenomistajayhdistys järjesti yhdessä Finn-Tackin kanssa kesäraviliigan, jonka osakilpailut
ajettiin Rovaniemen, Kemijärven, Sodankylän, Kaukosen ja Tornion raveissa. Kisassa olivat automaattisesti
mukana kaikki raveihin osallistuvat hevoset. Ahkeruus palkittiin, sillä kärkikaksikko osallistui kaikkiin viiteen
osakilpailuun.

N

eljän osakilpailun jälkeen oli selvää,
että voitosta kamppailisivat enää
Rovaniemen Evil Eyes, Kemijärven
Bessie Bliss ja Pelkosenniemen Rosella Pee.
Viimemainittua ei kuitenkaan ilmoitettu
Tornion raveihin, joten voitto oli lopulta
kahden kauppa. Hieno ja dramaattinen
kamppailu liigavoitosta lopulta nähtiinkin!
Rovaniemeläisen Maria Niemelän omistama ja valmentama Evil Eyes keikkui liigan
kärkisijalla Rovaniemen T65-ravien yllätysvoitostaan alkaen. Tuo voitto tuli kärrylähdöstä Mika Jauholan ohjastamana, mutta
loput pisteet Evil Eyes hankki monté-lähdöistä Niemelän itsensä ratsastamana.
Kemijärvellä Evil Eyes jatkoi kultakannassa
ja kun Sodankylästä sekä Kaukosesta tuloksena oli kakkossija, oli Evil Eyes ennen Torniota liigan kärkipaikalla kuuden pisteen
erolla.
Kemijärveläisen Tmi Markku Peltoniemen omistama ja Sanna Palosaaren valmentama Bessie Bliss oli sen sijaan lähellä
pilata mahdollisuutensa jo Rovaniemen
avauskilpailussaan, kun tuloksena oli pisteetön kuudes sija. Sen jälkeen tahti olikin
murhaavaa, sillä tamma napsi voitot niin
Kemijärveltä, Sodankylästä kuin Kaukosestakin ja pistetili karttui niin, ettei liigavoittokaan ollut enää ihan mahdoton, mutta ei
myöskään aivan kokonaan tamman omissa
kavioissa.
Tornion montéssa Evil Eyes olisi vähintään kolmanneksi sijoittuessaan varmista-

nut liigavoiton. Aiheuttamansa lähdönuusinnan jälkeen Maria Niemelän oli pakko
ottaa hyväksytty lähtö varovaisemmin ja
lähdön voittanut Finish Them karkasi heti
maisemiin. Evil Eyes kipusi taustalla jo kakkoseksikin, mutta loppusuoran taistossa
Big Brave tuli ohi ja kovaa kirinyt Quasimodor tiputti Evil Eyesin maalikameran kuvassa vielä neljänneksi.
Maalikameran tutkailua jännitettiin
myös tallialueella, sillä Evil Eyesin nelossija
tiesi sitä, että nyt myös seuraavan lähdön
Bessie Blissillä oli mahdollisuudet liigavoittoon, mutta siihen vaadittiin lähdön
voittamista. Suosikkina mailin ryhmään
startannut Bessie Bliss jäi johtavan rinnalle
ja loppukurvissa alkoi näyttää, ettei Mauri Jaaran ajokki välttämättä pärjäisikään.
Loppusuoralla Bessie Bliss kuitenkin puristi
väkevästi hallittuun voittoon ohi keulan
Carlos Shadow’n. Näin kesäraviliigan voitto ratkesi Bessie Blissin eduksi lopulta vain
yhden pisteen turvin.
Bessie Blissin omistaja Tmi Markku Peltoniemi palkitaan liigavoitosta FT RC-6000
–kilpakärryillä ja Evil Eyesin omistaja Maria
Niemelä ansaitsi hyvästä hopeastaan Finn
Tack -silakompletin. Palkinnot luovutetaan
Lapin hevosenomistajayhdistyksen toimesta Rovaniemen T76-raveissa 27.8.
Vastaanoton perusteella kilpailu oli mukava lisämauste Lapin raveihin ja todennäköisesti kannusti hevosenomistajia hanakammin ilmoittamaan hevosiaan pisteiden

Bessie Blis kotimaisemissaan Peltojärven rannalla.
Vierellä omistaja Markku Peltoniemi ja valmentaja
Sanna Palosaari.
toivossa myös kesäradoille Kemijärvelle,
Sodankylään ja Kaukoseen. Lapin hevosenomistajayhdistyksessä uskotaan, että kesäraviliiga saa jatkoa myös ensi vuonna.

Hannu Raasakka
Lapin hevosenomistajayhdistys / Finn-Tack
kesäraviliigan parhaat 2016:
1. Bessie Bliss, 40 pistettä
2. Evil Eyes, 39
3. Rosella Pee, 28
4. Dresscode, 23
5. Quasimodor, 23
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