Moikka moi!
Ruusu on päässyt taas nauttimaan juoksemisen ilosta! Treenit ovat sairalomasta huolimatta päässeet
jo siihen vaiheeseen, että se ravaa 7-9 km lenkkejä sekä radalla että Pilvenmäen tallialueen
kiertävällä metsälenkillä. Metsälenkki on parikilometriä pitkä ja hieman pehmeähiekkaisempi.
Mukavaa vaihtelua radan kiertoon ja treeni pehmeässä kehittää lihaksia sekä voitelee niveliä. Tyyli
on hyvä ja ravi puhdasta eli leikkauksesta on parannuttu hyvin. Ruusu on myös päässyt siirtymään
isompaan tarhaan ja leikkii siellä omatoimisesti :)
Raviliigat ovat julkaisseet yhtenäisen t-paidan, näin erotumme massasta varmasti muusta raviväestä.
Näitä paitoja voi tilata Teivon raviradan sivulta verkkokaupasta. Koska meillä on ollut tarkoituksena
kehittää myös omia fanituoteitta niin tartuimme Katrin kanssa tähän tilaisuuteen. Kiitämme Teivon
ravirataa tästä mahdolllisuudesta tarjota Ruusulaisillemme fanituotteita heidän verkokauppansa
kautta! Eli t-paidan lisäksi Real Red/Rose Team-logolla varustettuna saa tilattua myös hupparin,
lippiksen ja kaulahuivin. Tilaus toimii tavallisena verkkokauppana ja toimitusvaihtoehtoina meillä
on ainoastaan posti-/kirjepaketti toimituskulut 5,90€ (ainoastaan Teivon raviliigan tuoteet voi
noutaa Teivon raviradalta). Omilla fanituotteilla kannustamme Ruusua tulevissa kilpailuissa ja
välitämme viestiä "Olen Ylpeä Ruusun Omistaja". Tilaukset siis http://www.teivo.fi/tuoteosasto/raviliiga/ . Tässä muutama huomio verkkokaupasta:
- kaulahuivin "Real Red" teksti ja siksak-kuvio tulee kuvasta poiketen mustalla värillä.
-verkkokauppa ei välttämättä toimi kunnolla Explorer-selaimella, mutta Mozillalla ja Cromella
todistetusti toimii :)
- Teivolaisten kesälomista johtuen tuotteiden toimitus saattaa mennä kesä/heinäkuun vaihteeseen,
joten olkaa kärsivällisiä :)
Vuoden 2013 raviliigavarsat ovat menestyneet radoilla vallan mainiosti. Huikeimpana uutisena on,
että Teivon Arctic Madonna nähdään ensi viikonloppuna Ruotsin Solvallassa, Elitloppet-raveissa!
Onnea Team Maronnan jäsenille ja itse Donnalle tuohon isoon kilpailuun! Moni 2013 liiga on
valinnut itselleen myös voittokappaleen, joka soi hevosen voittaessa. Meille tuo ei ole vielä
ajankohtaista, mutta lupaan, että myös Ruusulle äänestetään oma voittobiisi kun kilpailut alkavat.
Pilvenmäen raviradalla tapatuu. Pilvenmäen toiminnanjohtaja ja edustajistomme jäsen Jari Isometsä
on irtisanottu tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Irtisanominen tapahtui sulassa sovussa ja
hyvässä yhteisymmärryksessä. Luonnollisesti Jari myös väistyi edustajistosta ja uutena radan
edusajana toimii tästä lähtien Forssan seudun hippoksen jäsen Jaakko Kyrö. Jaakko on pitkänlinjan
hevosharrastaja sekä Forssan Lehden toimittaja. Edustajiston jäsenet (Silja, Katri ja Jaakko)
edustavat omistajia ja yhdessä valmentajan kanssa huolehtivat Ruusun hyvinvoinnista.
Kesän koittaessa Koskelan tallilla hiljenee hiljalleen kun peruskoulunsa päättävät varsat siirtyvät
varsinaisille valmentajilleen. Ruusun koulu on kuitenkin vielä kesken ja jatkuu läpi kesän.
Tarkoituksena on järjestää vielä yksi tapaaminen Pilvenmäelle ennen Ruusun siirtymistä uusiin
maisemiin Tapiolle.Tästä lisää kun aikataulut ja ohjelma selviävät :)
Seuraavat ravit ravataan Pilvenmäellä perjantaina 5.6.klo 18.00, tervetuloa!
Kesäisiin tunnelmiin!
terkuin Silja

