
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

     Annina ja Carlotta II 

 

 

ER:N STARA NO 7    ANNINA NORDSTRÖM 
NUORTEN  SUOMEN MESTARI  ESTEILLÄ VUOSIMALLIA 2011 

         

OIKOTIETÄ EI OLE     

 

Annina aloitti ratsastamisen seitsemänvuotiaana Leppävaarassa, 

mutta siirtyi pian Tapiolan ratsastuskouluun. Kun hän oli 11- 

vuotias, perheeseen ostettiin hevonen. Tyttären lisäksi sillä 

ratsastivat myös isä ja äiti. Oman ponin Annina sai pari vuotta 

myöhemmin, ja ponin jälkeen hevosen 14-vuotiaana. 

 

Ensimmäisen nykyisistä hevosistaan, Auxinen, Annina sai keväällä 

2008, ja vähän myöhemmin Carlotta II:n. Koska molemmat 

hevoset olivat melko kokemattomia, nykyisen tulostason 

saavuttaminen on edellyttänyt lähes neljä vuotta jatkunutta kovaa 

työtä hyvässä valmennuksessa. Anninan kolmas hevonen Crash         ” 

ostettiin viime vuonna. Se oli tullessaan Auxinea ja Carlottaa 

kokeneempi, mutta toisaalta yhteistyötä ei ole ehtinyt kertyä vielä 

kovin paljon.        Annina ja Auxine eli ”Neppari” 

 

ANNINAN KAUSI HUIPENTUU HELSINKI INTERNATIONAL HORSE SHOWHUN 

 

Kun muutaman viikon päästä julkaistaan ne suomalaiset, jotka pääsevät Helsinki Horse Show`ssa 

kilpailemaan maailman parhaita esteratsastajia vastaan, lyhyeltä listalta löytyy myös 19-vuotiaan 

kirkkonummelaisen Annina Nordströmin nimi. Syyskuun puolivälissä Annina voitti nuorten SM-

kultaa Ypäjällä, sijoittui heinäkuun alussa neljänneksi nuorten PM-kilpailuissa Tanskassa ja on 



tehnyt koko kauden hyvää tulosnäyttöä paitsi kotimaan radoilla myös puolen vuoden 

valmennusjaksollaan ulkomailla. Suomessa häntä valmentavat Kari Nevala ja Petra Hackman, jonka 

luona Hästbackan Tallissa Kirkkonummen Evitskogissa hänen kolme hevostaan asuvat. 

Ulkomailla valmennuksesta vastaa kovan kisauran tehnyt Sören von Rönne. 

Enää olympiaradoillakin nähty saksalainen ei juurikaan kilpaile, vaan keskittyy nuorten hevosten 

kasvattamiseen ja jonkin verran valmentamiseen lähellä Hampuria sijaitsevalla tallillaan. Sinne 

Annina lähtee taas vuodenvaihteen jälkeen. 

 

–Nyt kilpailen ja jatkan koulua – tai oikeastaan kirjoituksia. Aloitin keväällä ja jatkan nyt. Viimeiset 

aineet kirjoitan ensi keväänä. 

  

                     ANNINAN KOLME KISAHEVOSTA 

 

                     Tämänhetkiset hevosetovat kahdeksanvuotias 

                     Carlotta, yhdeksänvuotias Crash ja  

                     yksitoistavuotias Auxine.  

                               –Niillä kaikilla on tosi kova oma tahto, Annina 

                     kertoo. Voi olla,että joku hevosista vaihtuu tai 

                     joukon jatkoksi tulee vielä neljäs, sillä von  

                     Rönnen mielestä nuori suomalainen tarvitsee 

                    kokeneen kisakumppanin, joka vastaa  

                    ratsastajansa pyyntöihin halutulla tavalla.  
Annina ja Neppari             
 

– Lisäksi kokenut kisahevonen auttaa ratsastajaa löytämään sen tunteen, mihin nuorten, vasta 

koulutusvaiheessa olevien hevosten kanssa pitää pyrkiä. Työskentelyä nuorten hevosten kanssa on 

ennen pitkää edessä, sillä kun tavoitteet on asetettu kansainväliselle tasolle, kokeneempien 

kisaratsujen rinnalle tarvitaan nuoria ja lahjakkaita nelijalkaisia. 

–Eteneminen riippuu monista asioista: löytääkö sopivia hevosia, pysyvätkö ne kunnossa ja pysyykö 

itse. Jossain vaiheessa on pakko löytää myös sponsori, sillä huippuhevoset eivät ole ilmaisia, ja 

niitä tarvitaan enemmän kuin kolme. Vielä toistaiseksi Anninan sponsori on sama kuin muillakin 

nuorilla ratsastajilla eli oma perhe. Vaikka kesän kisoista on kilahtanut tilille jonkin verran 

palkintorahoja, niin menopuoli on yhä tuntuvasti tulopuolta suurempi. 

  

KILPARATSASTAJA ANNINA 

 

Anninan tuntevat pitävät hänen kenties vahvimpana 

puolenaan rentoutta, kykyä keskittyä oleelliseen. 

– Kai se pitää paikkansa. En ainakaan tunne jännit- 

täväni kisoissa, Annina juttelee. Keskittymistä edes- 

auttavat tutut, vuosien aikana hioutuneet rutiinit. 

– Kisapaikalla pistän hevosiani kuntoon ja odottelen 

pääsyä verryttelyyn. Juuri ennen omaa vuoroa käyn 

radan päässä vielä este esteeltä läpi, ja katson yhden 

tai kaksi muiden suoritusta. Liikaa niitä ei kannata 

tuijottaa, se vain sekoittaa, sillä jokainen ratkaisee 

radan tehtävät oman suunnitelmansa mukaan. 

  

 
Teksti pohjana on käytetty Riitta Suomalaisen Länsiväylä-lehdessä julkaistua artikkelia. 


