
Ponid võlusid Delisat esimesest
kohtumisest peale

Delisa tundis Rapuntceliga kohtudes kohe enda poni ära. Nüüdseks on nad koos treeninud ja võistelnud poolteist aastat. FOTO:
Marianne Loorents

Rakvere põhikooli 5. klassi õpilane Delisa Rääk on 11-aastane ja nüüdseks ratsutamisega
tegelenud juba seitse aastat. Esimese tutvuse poniga tegi piiga kaheaastaselt Vudila mängumaal.
Sestpeale soovis väike hobusehuviline igal laadal poniga sõita.
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Delisa ema Triin meenutas, et lasteaias olid tüdrukul kõik riided ja mänguasjad hobustega seotud.
Neljaaastaselt hakkas ta käima ratsutamistrennis. Loomulikult unistas väike tüdruk päris oma
ponist. Peres oli kokkulepe, et oma poni tuleb siis, kui piiga saab ise temaga hakkama.

Kui Delisa oli viis aastat trennis käinud, jõudis kätte kauaoodatud hetk – hakati otsima sobilikku
poni. Esimene loom osteti perel täpselt nina eest ära. Kui mindi poni nimega Rapuntcel vaatama,
tundis Delisa kohe, et tema on see õige. “Tundsin ta kohe ära, ta oli täpselt minu moodi,” ütles
Delisa ja lisas, et talle meeldis Rapunt celi samm ja kuidas ta hüppas. Koostöö sujus algusest peale
hästi.

Delisa arvab, et saab Rapuntceliga veel mitu aastat sõita, enne kui poni tema jaoks väikeseks jääb.
Tüdruk lausus, et Rapuntcelit nad ära ei müü ja ostavad lihtsalt teise hobuse juurde.

6aastane Delisa koos Lepa talli Tupsuga. FOTO: Erakogu

Delisa käib Lepa tallis trennis neli korda nädalas. Tavaliselt jõuab ta enne ratsatrenni koolitööd
tehtud. Delisa ja Rapuntceli põhialaks on takistussõit, kuid nad võistlevad ka koolisõidus.
Võistlustele minek on kogu pere ettevõtmine. Isa aitab poni treilerisse ja ema hoiab looma, kui
minnakse võistlustel rajaga tutvuma.

Igal ponil on oma iseloom. Rapuntcelile näiteks ei meeldi, kui talle valjaid pannakse. Samuti ei naudi
ta kõhu alt sadularihma kinnitamist. Delisa kõneles, et kuna poni armastab väga maiuseid, hakkab
ta Rapuntcelit nende tegevuste järel millegi suupärasega premeerima.

Hobuseteemalisi riideid leidub Delisa riidekapis praegugi. Kõige uhkem on aga tema hobusekujude
kollektsioon. Tüdrukul on sadu pehmeid, puidust, plastmassist ja ka klaasist hobusekujusid.
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