Hei Kauniin Ruusun Omistajat!
Meillä oli aivan mielettömän ihana päivä lauantaina, kiitos kaikille mukanaan päässeille! Vaikka
aina ennen tapahtumaa on pieni pelko, että meneekö kaikki niin kuin oli ajateltu, toimiiko Ruusu
nätisti ja löytäähän väki kahvion, eihän vain sada ja kun itseäkin väsyttää ja jännittää, niin TÄMÄ
TUNNE tapaamisen aikana ja jälkeen on MIELETÖN! Omistajia oli paikalla 80 ja kaikki sujui
upeasti. Keskipisteenä tietenkin Ruusu, joka ravasi hienosti, on terve, iloinen ja upean näköinen
sekä käyttäytyi selväpäisesti. Käykää katsomassa facebookissa uusi Ruusun profiilikuva, siitä näkee
kuinka myös Ruusu nautti saamastaan huomioista ja ottaa tilanteen omakseen. Kiitos kuvaajalle!
Huoh, jos tämä tuntuu jo nyt tältä, niin mitä se onkaan kun Ruusu pääsee kilpailemaan..?
Lauantaina paikalla olleet saivat ensitiedon Tapion ajokokemuksesta. Tapio kävi ajamassa Ruusun
viime keskiviikkona. "Tuntuu nyt ihan hyvältä, mutta ei valmiilta. Tamma on hyvän kokoinen ja
tarvitsee siksi aikaa ja lisävoimaa. Lisäksi meillä on aika erilaiset ajo-olosuhteet; paljon mäkeä ja
pehmeää hiekkaa metsämaisemissa. Menee hetki, että se (Ruusu) tottuu niihin paikkoihin ja meidän
treenisysteemiin." Tapio ei vielä saanut sellaista kosketusta, että osaisi sanoa, kuinka menestyksekäs
hevonen meillä on. "Vaikea sanoa tuon ajokokeilun perusteella; vielä ei sykähdytä niin paljoa. Tosin
nyt oli vähän eri varusteita ja ajoin ensimmäistä kertaa, sekin vaikuttaa."
Lauantaina Juha ajoi Ruusulla 1.40- vauhtia ja tyyli pysyi hyvänä ja varmana. "Sillä ei ollut nyt
pumpuleita korvissa eikä kokolappuja silmillä, joten se oli aika virtaisa. Mulla itsellä on sellanen
tunne, että tämä voi jopa startata jo kolmivuotiskeväällä(kevät 2016)" Tapio ei oman
ajokokemuksensa perusteella sanoisi noin, mutta aika näyttää miten Ruusu kehittyy. Koskelat eivät
tarkoituksella aja tuon kovempaa varsoillaan "Kyllä ne ehtii spurttailemaan myöhemminkin, tällä
me varmistetaan, että hevonen myös kestää sen kovan vauhdin kun sen aika tulee."
Ruusu muuttaa Tapion tallille Tammelaan tällä tai ensi viikolla, heti kun tulee sellainen väli. Itse
pyrin silloin olemaan haukkana paikalla kameran kanssa :)
Seuraava tiedote tulee kun Ruusu muuttaa, joten tahdon tässä kiittää Koskeloita tekemästään
hyvästä ja arvokkaasta työstä. Kiitos, että olette olleet matkassa mukana ja huolehtineet Ruususta
niin kuin ruusuista kuuluukin huolehtia. Liitteessä olevasta kuvasta näemme, kuinka hyvällä työllä
rakennetaan luottavaisia ja onnellisia hevosia <3
Fanituotteet on nyt tilattu ja Teivosta kerrotaan, että ne pitäisi saapua sinne ensi viikolla. Jos kaikki
menee suunnitelmien mukaan, niin tuotteet lähetetään kaikille tilanneille viikon 31 aikana.
Loppujen lopuksi saatiinkin komea tilausmäärä kasaan joten varmasti tunnistamme toinen toisemme
jatkossa paremmin :)
Hirnumisiin!
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