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Hyvää Uutta Vuotta 2013 Sinulle Suomen 

Hannover- yhdistyksen jäsen! 

 

Kulunut vuosi on ollut menestyksekäs ja jäsenmäärä on 

kasvanut tasaisesti. Tämän vuoden Ebef oli kaikkien aikojen 

suurin ja menestyksekkään tapahtuma. Olemme pystyneet 

hoitamaan kaikki toimintasuunnitelman mukaiset 

tapahtumat. Tavoitteena on jatkaa tulevana vuonna 

innovatiivista työtämme ja entisestään parantaa 

yhteistyötämme muiden rotujärjestöjen kanssa. Vuonna 2013 

jatkamme nuorten hevosten koulutusklinikoita ja 

periaatteenamme on järjestää tasapuolinen mahdollisuus 

kaikille nuorten hevosten kouluttajille. Valmentajana on 

toiminut ansiokkaasti Steffen Werner Hannover Verbandista.  

Lisäksi Ebef toteutuu myös 2013 toivon mukaan laajempana 

kuin koskaan. Hannover Verband jatkaa kansainvälistymisen 

tiellä ja me suomalaiset jatkamme siinä mukana. 

Toivotan kaikille kasvattajille ja kasvattamisesta 

kiinnostuneille jäsenillemme erittäin menestyksekästä 

jalostusvuotta 2013! 

Pia Karhu 

Yhdistyksen puheenjohtaja 

 



 

 

Ensimmäinen suomalaisori Celleen astumaan 

2012 teksti Kati Siebrecht 

 

Yksi ilahduttavimmista tapahtumista vuoden mittaan oli 

viimeisen eliitin aikana Cajus Aminoffin ja hänen vaimonsa 

Maria Lucander- Aminoffin vierailu. He olivat käyneet 

säännöllisesti Verdenissä jo yli vuoden ajan, tavanneet uusia 

ja vanhoja tuttavuuksia ja mikä kasvattajan kannalta 

mielenkiintoisinta, löysimme henkilöitä, jotka ovat enemmän 

kuin kiinnostuneita Cajuksen kasvateista.  

Jo kevään eliitissä tapasimme Dr. Brockmannin Landgestüt 

Cellestä, Saksan valtion siittolan johtajan. VIP-tilaisuuden 

aikana hän kiinnostui orista Foxattac (Foxiland xx – Dengeleg 

xx) siinä määrin, että matka Suomeen oli jo suunnitteilla. 

Kiitos EBEF-näyttelyn ja siellä vierailleiden tuomarien, matka 

jäi kuitenkin tarpeettomaksi. Syksyn eliitissä tavattiin jälleen 

VIP-tilaisuudessa ja tällä kertaa puhuttiinkin jo rtg-

tutkimuksesta, ja siitä, koska ori voisi saapua Adelheidsdorfiin. 

 Foxattac saapui joulukuussa Adelheidsdorfiin Björkboda 

Transportin kyydissä hyväkuntoisena. Cajus, Maria ja Dr. 

Brockmann tapasivat heti orin saavuttua. Dr. Brockmann oli 

hyvillään ja piti orista ensisilmäykseltä. Hän kiitteli sen 

ylälinjaa, sen luonnetta ja totesi, että se vaikuttaa 

huomattavasti isommalta, kuin se todellisuudessa onkaan. 

Orille on ilmoittautunut kuulemma jo tammoja ensivuodelle.  



 

 

 

Cajus ja Foxattac Nuuksiossa 2012 

 

 

Kuvassa 16.12.2012 Adelheidsdorfin henkilökuntaa, Foxattac, 

ja Dr. Axel Brockmann, Cajus Aminoff ja Maria Lucander-

Aminoff. 



 

 

Huutokauppahevonen Brooklyn menestyy 

Suomessa Kati Siebrecht 
 

EBEF näyttelyssä jaetulle ensimmäiselle sijalle BIS I palkinnolla 

nousi St. Pr. A. Tamma Brooklynin (Belissimo– Rotspon – 

Wolkenstein II), kasvattaja Joachim Wahlers, omistaja Sanna 

Aalto, varsa San Belizio (i. San Amour). Kaikki tuomarit 

antoivat pisteet 9 – 8,5 – 9 eli keskiarvo 8.83. Kommentit 

olivat hyvin rohkaisevia: ”well turned out foal, hyvin 

onnistunut ja sympaattinen varsa, Ulf Möllerin mukaan 

kyseessä oli mielenkiintoinen varsa, kapasiteetikas, 

tulevaisuuden lupaus ja hannovertuomari totesi, että 

potentiaalia löytyy”. 

 

Brooklyn ostettiin vuonna 2009 jokakesäisestä varsa- ja 

tammahuutokaupasta. Sanna kertookin: ”Olimme todella 

onnellisia kaikista kommenteista ja tämä antoi rohkeutta 

jatkaa hevoskasvatusta vaikka nykyinen Suomen ja maailman 

taloustilanne onkin vaikea. San Belizio on myyty puoliksi 

saksalaisomistukseen. Tavoitteena on hannoveroripäivät 2,5- 

vuotiaana, jos varsa pysyy terveenä.” Koko juttu löytyy 

blogista, jonka linkitys on liitetty alimmille riveille. Sanna 

Aallon kotisivut ja hänen kasvattinsa löytyvät hänen 

kotisivuiltaan www.cherrygardens.net 

http://www.cherrygardens.net/


 

 

 

Cherrygardens San Belizio EBEF-näyttelyssä Ypäjällä 

Kiitos kaikille kuluneesta vuodesta, hienoista yhteisistä 

kokemuksista ja kaunis kiitos kaikille kirjoittajille heidän 

jutuistaan, jotka löytyvät blogista 

http://hannoverfi.wordpress.com 

Nuoria suomalaisia huutokauppakandidaatteja on 

varttumassa. Mahdollisesti jo ensi vuoden alussa pääsemme 

seuraamaan Verdenin kansainvälisellä areenalla sinivalkoisen 

lipun alla myynnissä olevia lahjakkuuksia.  

Toivotan kaikille kasvattajille, ratsastajille ja hevosmielisille 

Onnellista Uutta Vuotta 2013 omasta ja Verdenin 

huutokauppatiimin puolesta! 

Kati Siebrecht, Saksa, Hannover 

 

 

http://hannoverfi.wordpress.com/


 

 

Steffen Wernerin – Hannover Verband - 

nuorten hevosten valmennukset Suomessa 

2012 

 

Osa Wernerin nuorten hevosten valmennuksen osallistujia 

joulukuun alussa 2012: Iitu Hurskainen - Nemesis, Sanna 

Raatikainen, Riina Peiponen, Gia Juutinen, Steffen Werner, 

Venla Keränen - Dorette. Raatilan Ratsutalli, Askola. 

Werner työskentelee Verbandin tiimissä nuorten hevosten 

valmentajana ja kiertää ympäri maailmaa – Suomen lisäksi 

mm. pohjoismaissa ja arabimaissa ym. - valmentamassa 

nuoria Hannover-hevosia. Hän on vieraillut Suomessa 2011 

alkaen, ja 2012 valmennuksia järjestettiin yhteensä neljä: 

helmikuussa Ypäjällä, huhtikuussa Maaningalla, syyskuussa 

Huittisissa ja joulukuussa Askolassa. Hevosia ja ratsukoita on 

osallistunut 20 - 50 per viikonloppu. Osallistuneet hevoset 

ovat olleet 2-7 –vuotiaita – nuorimmat osallistuvat yksittäin 



 

 

irtohypytykseen ja 3-7-vuotiaat ikäryhmiin 2-3 ratsukon 

pienryhmissä, myös esteryhmiä. 

Valmennuksessa keskitytään hevosten irtonaisuuteen, 

eteenpäinpyrkimykseen ja erityisesti ratsastajan istuntaan ja 

apujen käyttöön. Steffen antaa valmennuksessa arvioita 

hevosten laadusta huutokauppoja ajatellen ja arvioi hevosen 

kehittymistä kokonaisvaltaisesti myös ruokinta ja päivittäinen 

treeni huomioiden. Valmentajana Steffen on tarkka ja 

positiivinen ja suhtautuu samalla vakavuudella kaiken tasoisiin 

hevosiin ja ratsastajiin. 

2013 Steffen Wernerin valmennukset 

Valmennuksia on suunnitteilla neljästä kuuteen ympäri 

Suomea – ota yhteyttä Pia Karhuun tai Sanna 

Raatikaiseen, mikäli olet kiinnostunut!  

Tervetuloa valmennukseen nuoren hevosesi kanssa! 

 

Steffen Karjalohjalla Maija Korpivaaran tilalla



 

 

Raatilan Ratsupalvelut, nuorten hevosten 

koulutuskonsepti teksti Sanna Raatikainen 

Raatilan Ratsupalvelut Oy on ratsutus- sekä 

valmennuspalveluita tuottava yritys, jonka tiloissa toimii myös 

SRL:n hyväksymä ratsastuskoulu. Raatilassa on hyvät puitteet 

nuorten hevosten kouluttamiseen sekä kasvavien varsojen 

kehityksen edistämiseen ja hevosia voidaan treenata 

monipuolisesti maastossa, kentällä ja maneesissa.  

Uusina konsepteina olemme tuoneet markkinoille 

sisäänratsastuspaketin sekä varsapihattopaikat täydellisellä 

täysihoidolla, johon kuuluu varsan käsittely ja koulutus iän 

mukaisesti. Sisäänratsastuspaketilla haluamme tarjota 

nuorten hevosten omistajille selkeän koulutusmallin kiinteällä 

hinnalla ja pakettihinta (1400€) sisältää hevosen täysihoidon 

sekä ratsutuksen siihen saakka kunnes se kulkee ratsastajan 

kanssa tasapainossa kolmessa askellajissa sekä pystyy 

ylittämään pieniä esteitä.  

Meillä ratsutettuja Hannover-hevosia on mm. ori Famiano, 

joka oli nyt 2012 lattareissa estehevosten kolmonen. Se on 

kokonaan meillä koulutettu ja tullaan tarjoamaan FWB-

jalostukseen 2013 oripäivillä. Muita Hannover-hevosia ovat 

Royal Dandy, joka tulee esiintymään ensi kesänä 6-

vuotiskoululuokissa, mikäli treenit sujuvat suunnitellusti. 

Mielellämme otamme Hannoverhevosia koulutukseen 

jatkossakin ja esitämme niitä myös ikäluokkakisoissa ja 

tapahtumissa. 

Steffenin kanssa olemme aina keskittyneet jokaisen hevosen 

yksilölliseen treenaamiseen ja saaneet paljon työkaluja myös 



 

 

kotiharjoitteluun sekä ratsutukseen. Steffenillä on hyvä silmä 

etenkin estehevosia ajatellen siinä, millaisilla tehtävillä 

saadaan parannettua esim. hyppytekniikkaa ja hän näkee 

jokaisen hevosen puutteet, jolloin osaa antaa selkeitä 

voimaharjoitteita/ tekniikkaharjoitteita yksilöllisesti. 

Esimerkiksi nyt joulukuussa Steffen piirsi minulle paperille 

useita harjoituksia jokaisen estehevosen tarpeisiin. 

Kouluhevosten kanssa hän neuvoi kiinnittämään huomiota 

kouluhevosten monipuoliseen treeniin (paljon 

maastoharjoitteita, intervalliharjoituksia sekä pieniä 

jumppasarjoja voiman kasvattamiseksi). Valmennuksiin 

osallistuneet ratsastajat ovat kiitelleet Steffenin yksilöllistä 

otetta ja jokaiselle hevoselle sopivia harjoitteita.  

Yritystoimintaan olemme myös saaneet Steffeniltä hyviä 

vinkkejä ja kehitämmekin nyt toimintaamme yhä enemmän 

saksalaisen valmennuskeskuksen suuntaan, jossa kaikki löytyy 

saman katon alta ja omistaja voi joko olla kokonaan käymättä 

tallilla ja silti tietää, että hevonen hoidetaan hyvin.  

 

Sanna Raatikainen ja Freixenet Ebef 2011- tapahtumassa 



 

 

Hannover Breed Orientation Course 2012 

Verband järjestää kansainvälisen kasvattajakurssin 

vuorovuosin keskittyen tammoihin ja oreihin. Tänä vuonna 

keskiössä olivat tammat, joita nähtiin yhteensä satoja neljässä 

eri tammanäyttelyssä. 

 

 
Osallistujia oli 13 viidestä eri maasta. Kuva: Hannover 

Verband 

Kurssi kesti kuusi päivää – päivät olivat pitkiä, sillä hotellista 

Verdenistä lähdettiin liikkeelle aikaisin aamulla, ja sinne 

palattiin vasta myöhään illalla. Ensimmäisenä päivänä 

ohjelmassa oli Dr. Ludwig Christmannin luento Hannover-

linjoista sekä jalostuksen tavoitteista sekä arvioinnista. Tämän 

jälkeen vierailimme Verdenin oriasemalla, jossa nähtiin 

edustava otos Cellen kouluoreja: Londontime, Fürst 

Nymphenburg, Lissaro v.d. Helle ja Floratio. 

Saimme Verdenin hallissa myös harjoitusarvostella muutamia 

nuoria tammoja eri arvostelukohdittain, ja arvioinnit käytiin 



 

 

lopuksi yhdessä keskustellen läpi. Seuraavat päivät kuluivat 

tammanäyttelyissä Elmlohessa, Dobrockissa, Bargstedtissa ja 

Sandbostelissa. Seurasimme hevosia kolmioilla tiiviisti. 

Tuomaristo koostuu kolmesta henkilöstä, jonka antama 

kollegiaalinen arviointi on hevosen pisteytys. Arvioinnissa 

kiinnitettiin huomiota siihen, että hevosen liikkeen tulee 

mennä koko sen rungon läpi, olla takajaloista lähtien aktiivista 

ja tasapainoista ilman jännitystä. 

 

Hevosten arvioinnit saatiin kurssilaisten tietoon Dr. 

Christmannin tai Maren Schlenderin kommentein. 

Kurssilaisten kesken keskusteltiin paljon hevosista ja 

orivalinnoista, oltiin myös eri mieltä asioista, tietysti kun on 

osaksi makuasioista kyse. Hyviä tammajälkeläisiä nähtiin mm. 

Dancierilta, jonka jälkeläiset saattavat olla erilaisia tyypiltään 

ja rakenteeltaan, mutta yhteistä niille on se, että ne liikkuvat 

hyvin. Joitakin mielenkiintoisia liikkuvia tammoja nähtiin myös 

mm. Quaterbackista, sekä myös esteori Comtesta, joka on 

Contendrosta. 



 

 

 
Fürst Nymphenburg (Florencio I – De Niro – Argentinus). Kuva 

Anna Lilja. 

 
Lissaro v.d. Helle (Lissabon – Matcho x – Garibaldi II). Kuva 

Anna Lilja. 

Tammanäyttelypäivien aikana käytiin myös Cellessä ja 

Adelheidsdorfissa sekä Cellen sivuasemilla Roydorfissa ja 



 

 

Dorumissa. Näissä esiteltiin mm. oriit Rotspon, Bonifatius, 

Hochadel, Quaterhall, Comte ja Drombusch. 

Viikon lopuksi vierailtiin yksityisillä oriasemilla. Susan ja Ingo 

Pape esittelivät liikkeessä oriit Davignon I, Scolari, Fiorano, 

Desiderio, Quasar de Charry ja Lemony’s Nicket. Fiorano jäi 

mieleen vahvana, kompaktina liikkujana ja nuori Lemony’s 

Nicket oli erittäin hyvin ikäisekseen kehittynyt, hyvin 

käyttäytyvä ja liikkuva. Papellla oreista keskusteltiin avoimesti, 

ja kerrottiin myös minkätyyppisille tammoille oreja 

suositellaan. Böckmannin asemalla nähtiin mm. raamikas 

Floriscount, jolta myöhemmin lokakuussa nähtiin kuusi 

jälkeläistä Körungissä ja Fidertanz, jolla on jo vahvaa 

jälkeläisnäyttöä. Böckmannilla näimme myös aseman oman 

varsanäyttelyn, jonka kouluvarsat voitti ori De Niro - Pik Noir - 

Don Gregory ja estevarsat tamma Christian - Akribori - 

Levantos I. 

Anna Liljaa haastatteli Sanna Mäki-Tuuri 

Kiinnostaako Hannover Breed Orientation Course 2013? 

2013 kurssi keskittyy oreihin ja järjestetään 14.-26.10., lisäksi 

on mahdollista liittää lokakuun eliittihuutokauppa samaan 

reissuun ennen kurssin alkua (11.-12.10.)Kurssi huipentuu 

nuorten orien Körungiin Verdenissä. Ohjelmassa on Dr. 

Christmannin suku- ja rakenneluentoja teoriassa ja 

käytännössä, hevosten harjoitteluarviointia sekä virallisen 

arvioinnin seuraamista, sekä vierailuja: Celleen, 

Adelheidsdorfiin sekä kasvattajien tiloille. Lisätietoja 

(englanniksi tai saksaksi): Hannover Verband, Monika Meyer, 

mmeyer(at)hannoveraner.com 



 

 

Hannover Körungista 2012 
suomalaisomistukseen Hannover – ori Floriano 

 

 
 

Nuoren oriin isä on Floriscount, ei. Lauries Crusador xx ja eei. 

Eisenherz I, emälinjalta mm. Cellessä vaikuttanut Lizitant. 

Rautiaan, jalon orin emän täysveli on Carola Koppelmannin 

GP-kouluhevonen Le Bo. Satu ja Santtu Juurinen hankkivat 

oriin Zellelään, jonne on syksyn mittaan hankittu myös 16-

vuotias oldenburg-ori (hyväksytty Hannover- jalostukseen) 

Don Larino (Don Primero- Larinero). 

Floriano on hyvähermoinen, tyypikäs, korkeajalkainen ja 

ratsastettavuudeltaan erinomainen ori. Satu ja Santtu 

kertovat myös, että oria on todella helppoa käsitellä kaikissa 

päivittäisissä rutiineissa.  

 

Florianoa voidaan täysiverileimansa puolesta suositella 



 

 

monenlaisille tammoille, mm. hieman vanhan tyyppisille, joille 

toivotaan lisää jalkaa, jaloutta, hyvää ratsastettavuutta ja 

suorituskykyä. Sukunsa puolesta mm. D- ja W-linjan tammat 

sopinevat orille, kun katsotaan orin emälinjan parhaita 

yksilöitä. 

Satu Juurista haastatteli Miia Ojala 

Hannoveraner Verband: uutisia 

Hannover Verbandin hallituksen kokouksessa 12.12. tehtiin 

ehdotuksia 2012 koskien avoimempaa kasvatuspolitiikkaa. 

Nämä ehdotukset esitetään tammikuussa 2013 vuosi-

kokoukselle, jossa on myös Hannover Internationalin edustaja 

paikalla. Laskeneet astutusluvut ovat maailmanlaajuinen tosi-

asia, Hannover Verbandin kohdalla luvut ovat olleet 

kohtalaisia, mutta silti odotettua alempia. 

 

Hannover Verband pyrkii tähtäämään avoimempiin 

käytäntöihin seuraavasti: 

- Kansainväliset huippuoriit: Verbandin on mahdollista 

hyväksyä ori ilman, että ori esitetään paikan päällä 

- Poikkeukselliset (exceptional) nuoret oriit: muita 

kantakirjoja edustavat nuoret oriit voi esittää 

orikantakirjaukseen, jos ne ovat suorittaneet 30 

päivän testin 

- Laajempi jalostuspohja: näiden suunnitelmien 

mukaan ns. 50 % sääntö häviää tulevaisuudessa. Tämä 

tarkoittaa sitä, että kaikille Hannover-kantakirjatuille… 

 



 

 

tammoille voidaan käyttää kaikkia Hannover-

kantakirjattuja oreja ja tuleva varsa on Hannover 

Lisätietoja 25.1.2013 jälkeen www.hannoveraner.de 

Muita EBEF- kohokohtia 2012 

 Kasvattaja Helena ja Jukka Niirasen kaksi laadukasta 

2-vuotiasta Hannover-tammaa palkittiin IA-

palkinnolla: Bijou Carrus (Fidertanz-Dina IV, De Niro) 

sekä Gracious Fairy Carrus (Fiorano-Grace Carrus, Don 

Vino) 

 Eniten yli 8 keskiarvolla varsanäyttelyssä oli 

Johnsonin, London Baronin ja Sir Donnerhall I:n 

jälkeläisiä. (2 varsaa/ori)  

 BIS 2011 ori Lautus (L’Espoir-Negro) kasv. Tuuli 

Heltimoinen, on myyty Andreas Helgstrandin 

osaomistukseen Ympäristöpalvelut Tuominen – 

Master Dressage Tuija Tuominen toimesta, kuten 

myös optio BIS 2012 (jaettu) orivarsa Sir Amour ’ista 

(Sir Donnerhall- Florestan), kasv. Niina Okkonen 

Yhdistys mukana tapahtumissa 2012 

Kasvattajien kevättapaaminen toteutui Wernerin 

valmennuksen ja vuosikokouksen yhteydessä Ypäjällä. 

Hannover -yhdistys oli mukana myös Suomen oripäivillä ja 

Finnderbyssä. Yhdistys järjesti syksyllä matkan Cellen 

oriparaatiin ja lisäksi muutamia jäseniä osallistui Breed 

Orientation- kurssille kesäkuussa Saksassa sekä lokakuussa 

Hannoveraner Körungiin. 

http://www.hannoveraner.de/


 

 

 

Menestystä vuodelle 2013! 

Suomen Hannover – yhdistys ry 

 

Kuvassa Ebef 2012 2. menestynein Hannover- varsa London 

Jack ka. 8.73 , i. London Baron e. Parfira ei. Sandro Hit, k. 

Marika Nevala, om. Satu Juurinen 

 


