Hei Ruusulaiset!
Kevättä kohti kuljetaan ja valon ja lämmön ansiosta myös talvikarva alkaa tippua. Karvan lähdön
aikaan hevoset kannattaa harjata kumisella pyörityssuolla pyörivin liikkein, jolloin mahdollisiman
paljon karvaa saadaan lähtemään. Vaikka oma suu ja nenä myös karvastuvat tässä hommassa, on se
silti ihanaa ja hevosihmisille varmin kevään merkki!
Ruusu voi hyvin. Jalan haava on parantunut hyvin eikä haittaa ajoa ollenkaan. Koskelat ajavat
kaikkia varsoja 2-4 hevosen porukoissa ja vauhti saattaa välillä olla suht reipasta varsojen hieman
kilvoitellessa. Kovempia vauhteja aletaan hakemaan kuitenkin vasta kun hokkikengistä luovutaan.
Myös Ruusun on helpompi juosta kesäkengillä ja hiittien eli reippaampien pätkien harjoittelu
onnistuu tällöin mukavammin. Kerron hiittaamisesta enemmän kun ne tulevat Ruusun kohdalla
ajankohtaisiksi.
Kaiken kaikkiaan Koskelat ovat tyytyväisiä Ruusun editymiseen ja se on samalla viivalla muiden
ikäistensä kanssa. Hienoa, että pienistä takapakeista huolimatta Ruusu on kehittynyt hyvin :) Ruusu
on myös kasvanut ja tammalla on korkeutta jo 165cm!
Suunnitteilla on vuosikokous 19.4. Pilvenmäen raveissa klo 15.00. Ohjelmassa Ruusun tapaaminen,
sääntömääräinen vuosikokous (käydään läpi kimpan talousasiat) sekä halukkaille peliopastusta
ennen ravien alkua. Kokouksessa kahvitarjoilu. Virallinen osuus loppuu kun ravit alkavat klo 17.30.
Ilmoittautumislinkki tulee seuraavan tiedotteen yhteydessä, mutta laittakaa jo valmiiksi päivämäärä
muistiin.
Ruusulla on omistajia 800 ja joukkoon mahtuu niin pitkäaikaisia hevosharrastajia, ammattilaisia
kuin vasta-alkajiakin. Pyrimme luomaan näistä tiedotteista mahdollisimman laajan ja kattavan
paketin hevosmaailmasta ja raviurheilusta. Emme kuitenkaan aina onnistu miellyttämään kaikkia ja
jokin asia saattaa unohtua. Toivonkin siis mahdolisimman paljon palautetta ja ideoita sähköpostilla.
Pyrin kulkemaan asia kerrallaan ja laitan ideat muistiin. Lisäksi tarkentavia kysymyksiä voi laittaa
avoimille facebook-sivuillemme, jolloin kaikilla halukkailla on mahdollisuus käydä lukemassa ja
kommentoimassa kyseistä aihetta.
Jatkoa seuraa!
Terkuin Silja ja Katri
forssa.raviliiga14@gmail.com
https://www.facebook.com/raviliiga2014forssa?ref=hl
www.pilvenmaki.fi
Olipa kerran hevonen...
Hevonen on kavioeläin, jonka ihminen on kesyttänyt jo tuhansia vuosia sitten. Ainoa "villihevonen"
on Prezewalskin hevonen, jota elää villinä vielä Mongoliassa. Tosin kyseisen lajin edustajia löytyy
mm. Korkeasaaren eläintarhasta. Hevonen on pakoeläin ja viihtyy luonnossa parhaiten aroilla, jossa
se pääsee helpoiten pakenemaan mahdollisia saalistajia. Tämä pakorefleksi on nykyhevosellakin
erittäin vahva ja tarpeeksi pelottavassa tilanteessa hevonen voi "kadota" taluttajaltaan nopeammin
kuin luulisi, parhaimmillaan lyhyeillä matkoilla jopa 60-80km tuntivauhdilla.
Yleisesti hevoset voidaan jakaa poneihin, lämminverisiin ja kylmäverisiin hevosiin. Maailman
suurin hevonen on Englantilainen Shirenhevonen, joka voi olla jopa 200cm korkea ja painaa reilusti
yli 1000kg. Pienin hevonen on argentiinalainen Falabella, joka on 70-85cm korkea. Ruusu painaa
suurinpiirtein 400kg. Aikuinen kilpakunnossa oleva lämminverinen painaa noin 450-500kg.
Poneja nähdään niin raveissa kun ratsastuksessakin, ne ovat alle 145cm korkeita. Ruusu on
lämminverinen ravihevonen ja suomalainen perinnehevonen Suomenhevonen on kylmäverinen.
Ratsuhevosissa poneja ja erilaisia hevosrotuja on kattavemmin kuin ravihevosissa, mutta
keskitytään me näihin ravihevosiin :) Eli puhumme poneista, lämpöisistä ja Suomenhevosista.
Poneja ja Suomenhevosia käytetään monipuolisemmin eri tehtävissä kuin lämminverisiä.
Lämminverisetkin kelpaavat ratsuiksi, mutta niitä on jalostettu ravihevosiksi jo niin pitkään, että
vaikeamman tason ratsastuskiemurat eivät niiltä onnistu.
Suomenhevoset ovat entisiä työhevosia ja ravijalostus on niillä vielä nuorta. Suomenhevoset ovat
karkeasti sanottuna jykevämpiä, paksumpia ja karvaisempia kuin lämminveriset, jotka ovat
solakoita ja sporttisia. Lämminveriset juoksevat myös noin 10 sekunttia lujempaa kuin
Suomenhevoset ja kilpailevat siksi eri sarjoissa.

