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VALTTERI VALLOITUS

KIURUVESI 12.10.2017, SUUNTA R, II PALKINTO 

HERMELI
1151-93R

SAMULI
2083-86R

ETTERI
1649-89J

ERO-PONSI

KELMI

AATU

USKI

E. ESTERI
1836-95J

MERRI
1591-82R

E. LAATU
1722-80J

SATUN-VIRKKU

AKULI

LIPPO

SARI

Mitat: Säkäkorkeus 158 cm, lautaskorkeus 158 cm,  
vartalon pituus 170 cm, rinnan leveys 48 cm, rinnan  
ympärys 190 cm, lautasen leveys 57 cm, etusäären 
ympärys 22 cm, kuntoluokka 4+

Näyttelykokeet (suuntariippuvaisia): R-käynti 5,5, 
R-ravi 5,5,  R-laukka 6

Näyttelypisteet (suuntariippuvaisia): Luonne 7 
liikkeet 5,7, estekoe 5,8, E-luonne 6, E-tekniikka 5,5, 
E-kapasiteetti 6, ratsastettavuus 5,5, käyttöpisteet 24, 
tyyppi 8, runko 8, jalka-asennot 7,5, jalkojen terveys 7, 
kaviot 7,5, rakennepisteet 38 

Lausunto: Hyvät tyypit. Hieman pitkä vahva runko, 
leveästi runkoon liittyvä kaula jossa hyvä ylälinja, 
pitkä lapa, piirteetön säkä, vahva lanne ja takaosa. 
Järeät lyhytsääriset jalat, etujalat vasikkapolviset 
ulkokierteiset, takajalat hyväasentoiset. Kookkaat 

säännölliset kaviot, etukaviot melko matalapohjaiset. 
Etujalkojen liikkeet kerivät ja takajalkojen liikkeet län-
kisääriset väljät käynnissä. Etujalkojen liikkeet kerivät 
ja takajalkojen liikkeet väljät ravissa. Estekoe: A) Tek-
niikka: Lähestymiset eivät tasapainossa josta johtuen 
korjaamis- ja arviointikyky heikot. B) Kapasiteetti ja 
laukka: Puhdas matkaavoittava tasapainoton laukka, 
kapasiteetti ei pääse esille huonon ratsastettavuu-
den vuoksi. C) Asenne ja yhteistyöhalu: Hyvä asenne 
esteillä, kovin energinen, ryntää esteelle, rytmi ei 
säily. Käynti: Puhdasta, tuntumalla lyhyttä, saisi olla 
irtonaisempaa. Ravi: Kiireinen tahti, puutteellinen 
kantokyky ja työntö. Laukka: Puutteellinen kantokyky 
ja tasapaino ikäisekseen, tahti ei säily, askel ei veny. 
Ratsastettavuus: Juoksee ratsastajan alta, puutteel-
linen tasapaino, askelta ei pysty lyhentämään eikä 
pidentämään. Luonne: Hyvä mitata, ajoittain kuriton 
tarkastaa, hyvä asenne esteillä, energinen.

Rekisterinumero: 246001S00091267
Syntynyt: 10.5.2009
Kasvattaja: Heli Rainio
Omistaja: Heli Rainio
Väri: Tummanpunaruunikko
Tuntomerkit: −
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Astutustiedot: 
Kylämäen Hevostila, Marttila
Varausmaksu 200 e
Astutusmaksu Kylämäessä 500 e, sisältää sie-
mennykset, kiimakontrollit ja tiineystarkastukset 
kolmeen kiimaan, sen jälkeen 180 e/kiima. 
Siirtomaksu 250 e ensimmäinen siirto, 100 e 
seuraavat siirrot. Varsamaksu 600 e (maksetaan 7 
päivän ikäisestä varsasta) 
Kaikki hinnat sisältävät alv 24 %

Yhteystiedot: 
Heli Rainio 040 7450517 hrainio@gmail.com 
Kylämäen Hevostila 044 4845800 / Elina Kylämäki 

Esittely: 
Valtteri on kiltti ja hyväkäytöksinen, vahvafysiik-
kainen hevonen, jolla on hyvä terveys ja rakenne 
ja erittäin hyvin kestäneet järeät jalat. Se on nyt 
13-vuotiaana kilpaillut jo kymmenenä kautena, 
ollen aina terveenä. Se polveutuu vahvasta suo-
ritussuvusta, valioperiyttäjä isä Hermelin kautta 
Valtteri edustaa viidennen polven ratsukantakir-
jaoriiden isälinjaa. Myös Valtterin emä ja emänemä 
ovat valiopalkittuja tammoja. 

Saavutuksia:
Valtteri on kilpaillut nuorena laatuarvostelut, 
3-vuotiaana voittaen karsinnan Ypäjällä, 4-vuotiaana 
voittaen finaalin. Se on kilpaillut kouluratsastukses-
sa ja kenttäratsastuksessa paljon kansallisia luokkia, 
mestaruustasolla asti. Nyt sillä on uutena lajina 
valjakkoajo, jossa se on osoittanut jo lahjakkuutta.

Jälkeläisiä: 
Valtterilla on 25 jälkeläistä. Se tiineyttää hyvin, ja 
siemen kestää pitkiäkin siirtoja. Sen jälkeläisillä on 
hyvä laukka ja hyppy ja ne ovat hyvä rakenteisia, 
isänsä tapaan vahvajalkaisia, mukavan luonteisia 
ja helppoja opettaa. Pienestä jälkeläismäärästä se 
on jättänyt jo yhden jalostusoripojankin, Kaitaisten 
Veijarin. 
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