Moikka,
Ruusulla alkaa olla kaikki asiat taas mallillaan ja se treenaa jo muiden mukana samoja lenkkejä eikä
ole yhtään muita jäljessä. Hevosilla on Koskelan tallilla ajettu nyt paljon metsälenkkiä ja kerran
viikossa on yleensä "hiittipäivä" raviradalla, jolloin ajetaan vähän reippaampi treeni. Koskelan talli
tyhjenee varsoista heinäkuun puolessa välissä ja silloin Ruusukin sitten muuttaa Tapion talliin,
mutta reilun kuukauden se saa vielä valmentautua rataympäristössä tulevia koitoksia varten.
Hampaiden raspaus
Eläinlääkäri Anne Sjöholm Ypäjän Hevossairaalasta oli käynyt raspaamassa Ruusun hampaat ja
tässä hänen kuvaus Ruusun suun tilanteesta:
"Purenta hyvä. Vain lievää terävöitymää taaimmaisessa alaposkihampaissa. Pieni raspaus. Ei
sudenhampaita. Ei haavaumia limakalvoilla. Kuolaimen kohta tunnustellen normaali". Eli suussa
asiat olivat kaikinpuolin kunnossa :)
Fanituotteet
Joku on saattanut huomata, että fanituotteiden verkkokauppa oli hetken aikaa meidän tuotteiden
osalta pois käytöstä - mutta on avoinna jälleen ja tilauksia pystyy tekemään taas 29.6.2015 asti.
Kannattaa siis tehdä oma tilaus tuohon päivään mennessä, koska tilaus tehtaalle lähtee vasta kun
tuotteita on tilattu tarvittava minimimäärä. Tämän jälkeen verkkokauppa avautuu vielä
mahdollisesti joksikin aikaa, mutta jatkuvasti se ei tule olemaan käytössä. Tähän mennessä tilattujen
tuotteiden osalta emme saaneet vielä minimiä täyteen, joten kaikki 29.6. mennessä (ja aiemmin)
tehdyt tilaukset toimitetaan vasta heinäkuun puolen välin paikkeilla. Eli nyt kannattaa tilata omat
fanituotteet jo valmiiksi ensi vuoden kisojakin silmällä pitäen ja mahdollisesti se opetuslähtökin jo
tänä vuonna koittaa :). Tässä linkki verkkokauppaan:
http://www.teivo.fi/tuote-osasto/raviliiga/
Lopuksi vielä Mattilan Erjan lähettämät terveiset teille omistajille:
Kysely hevosenomistamisesta raviliigalaisille
Hevosenomistaminen on tunteita ja elämyksiä. Hevosia voi omistaa monin eri tavoin; yksin, kaksin
sekä pienemmässä tai suuremmassa kimpassa. Raviliiga on omanlainen tapa omistaa hevonen. Siinä
on päässyt, ja pääsee edelleen, näkemään millaista hevosenomistajuus ja raviurheilu lajina on.
Onko sinulla kiinnostusta muuhun hevosenomistamiseen – nyt tai jatkossa? Vastaa kyselyymme
hevosenomistamisesta ja sen kiinnostamisesta. Jättämällä yhteystietosi osallistut myös palkintojen
arvontaan (ei pakollista).
Käy vastaamassa alla olevan linkin kautta 5.7. mennessä – kiitämme sinua panoksestasi
hevosenomistamisen kehittämiseen! Vastaaminen vie 5-10 minuuttia.
https://www.webropolsurveys.com/S/53B5285F5D4C4E56.par
Raviliigan tiedotuskanavat
Olettehan löytäneet kaikki raviliigan tiedoituskanavat:
www.raviliiga.fi
www.facebook.com/raviliiga
...sekä meidän oman kaikille avoimen Facebook sivun:
https://fi-fi.facebook.com/raviliiga2014forssa
Kesäterveisin,
Katri

