Moikka!
Kesä on kääntynyt syksyyn päin. Heinätyöt on vihdoin ohitse ja hevosille riittää kyllä syömistä
koko vuodeksi vaikka sateinen kesä pisti hieman jännittämään :) Tapiolla hevoset syövät
esikuivattua heinää eli niitä valkoisia traktorin munia. Viime vuonna tähän aikaan kirjoitin vasta
perustetulle kimpallemme näin:
"Heinäkuussa on tehty nimensä mukaisesti hevosen perusravintoa eli heinää. Ja sitä tehtiinkin
lämpimissä keleissä! Onneksi näin, sateet pilaavat heinän, koska kostea kertyy paalin sisässä
homeeksi ja on silloin syömiskelvotonta.
Hevoselle syötettävä heinä on joko kuivaheinää tai esikuivattua heinää, joka säilötään näihin
"traktorin muniin". Näitä ei kuitenkaan pidä sekoittaa lehmille syötettävään rehuheinään, joka on
kosteampaa ja valkuaisainepitoisuudeltaan vahvempaa. Kuivaheinän ja esikuivatun heinän
kosteusprosentissa ei ole suurta eroa, kuivaheinä pölyää herkemmin."
Ruusu treenaa iloisesti ja hyvillä mielin. Treeni ei ole vielä niin rankkaa (eikä toivottavasti koskaan
tule olemaankaan) etteikö siitä voisi nauttia. Kunnon kohotessa tuo 8km alkaa tuntua helpolta ja
kun siihen 12km lenkkiin siirrytään, on sekin haastavaa vain hetkisen. Vauhtia lisätään kun nämä
peruslenkit on "kaviossa". Ruusu on oppinut myös uutta, käykää katsomassa Facebookista, että
mihin Neiti on joutunut :)
Heinän lisäksi Ruusu syö täysrehua eli "hevosen ruokanappuloita". Täysrehu sisältää paljon kuituja
ja proteiineja sekä vitamiineja, kivennäisaineita ja mineraaleja. Tunnettuja valmistajia on mm.
Krafft ja Racing. Rehuja valmistetaan erilaisia; kilpahevosille, varsoille, siitostammoille, poneille,
vanhuksille... Pääasiassa näissä vaihtelevat valkuaisainepitoiduuden, vitamiinien ja muiden
ravinteiden määrät. Rehun ja heinän lisäksi Ruusu ei tarvitse tällä hetkellä muita ruokia. Treenin
koventuessa ja kilpailujen alkaessa se tulee varmastikin saamaan joitakin lisäravinteita esim.
kilpailusta palautuakseen. Jokaisella hevosella on karsinassaan suolakivi ja suola onkin ainoa
"ruoka" minkä tarvetta hevonen pystyy itse määräämään. Suolakiveä nuoleskellaan vain silloin kun
hevosesta itsestään tuntuu siltä.
Ravilliga kentällä tapahtuu monenlaista; 2013-kimppojen hevoset ovat edelleenkin pärjäilleet hyvin
eikä vielä pysty mitenkään sanomaan kuka voittaa menestyneimmän liigan tittelin. Lisäksi
lauantaina juostiin Tampereella Tammakriterium-finaali, joss raviliigoja edustivat Lahden Stone
Capes Olive( 5.) ja Vermon Grainfield Fanny (7.) Upeaa, että liigavarsat ovat pärjänneet ja nousseet
ikäluokkansa parhaimmistoon.
Raviliigalaisia lähestyttiin aiemmin kyselyllä hevosen omistajuudesta. Tuloksista kävi selvästi ilmi,
että moni olisi kiinnostunut muustakin hevosen omistamisesta. Niinpä nyt on kerätty
ammattivalmentajia ja kimpanvetäjiä ympäri Suomen uusiin hevoskimppoihin. Nämä kimpat
eroavat raviliigasta kokonsa, toimintansa (ei ole määräaikainen) ja maksujensa osalta. Niinkuin
raviliigassakin, kimppa huutaa itselleen hevosen Ypäjän Hevoshuutokaupasta syyskuussa. Liitteenä
tietoa kimpoista ja alla olevasta linkistä löytyy myös mm. mukana olevat valmentajat,
kimpanvetäjien yhteystiedot, kimppojen koot ja hinnat
http://www.hevosenomistaja.fi/34
Sitten puhuisin hieman henkilökohtaisia asioita. Moni on varmaan yhdistänyt minut toiseenkin
ravihenkilöön, nimittäin isääni Istoon, joka kasvattaa Comery-nimisiä hevosia, lippulaivana
160.000€ juossut Kamikaze Comery ja mm. Derbyfinaalissa juosseet Storming ja Jackpot Comery.
Olemme päättäneet antaa hevosomistamisesta kiinnostuneille mahdollisuuden omistaa hevonen
myös huutokaupan ulkopuolelta. Gladstone Comery on 1-vuotias kovasukuinen orivarsa S.J´s
Caviarista. Emä on USAlainen Kayla Hanover, jonka emälinjasta löytyy mm. St.Michel voittaja
Giant Diablo. Tulevaa valmentajaa ei ole vielä päätetty, kimpanvetäjänä toimin minä. Hevosen hinta
on 10.000€+alv. Kimppaan toivotaan ainakin 20-osakasta, jolloin maksut jakautuvat pienemmiksi.
Kimpalle tehdään yhteisomistussäännöt ja kaikesta päätetään yhdessä kimppalaisten kanssa.
Tälläisestä kimpasta innostuneet, olkaa minuun alustavasti yhteydessä sähköpostitse
silja.sidonia@gmail.com. Kaikkea saa ja pitää kysyä, yhteydenotto ei sido mitenkään. Suvusta
kiinnostuneille http://heppa.hippos.fi/heppa/app;jsessionid=2kI9Ssb7ASLikckLxuEHQw**.app7?
page=horse%2FFamilyInfo&service=external
Ennen kaikkea, nautitaan kauniista ja Ruusuisesta syksystä! Terkuin Silja
Psst. Verkkokaupasta saa vihdoin myös Ruusu-pipoja, pyyhkeet on myös tulossa valikoimaan.

