WAU. Mikä vauhti, mikä balanssi ja liikkeen sulavuus!
Ruusu suoritti opetuslähdön hyväksytysti aikaan 31.4., rattaillaan ohjastaja Mika Forss. Ruusu
starttasi numerolla neljä ja lähtö onnistui kuin rutiinilla eikä se välittänyt vaikka edellä voltannut
hevonen hieman pomppi ja laukkasi lähdössä. Vauhti, balanssi ja sulavuus ovat juuri oikeat sanat
kuvaamaan Ruusun juoksunkulkua ykköspaikalla lähdöstä maaliin. Lähtö juostiin tasaisen
kasvavalla vauhdilla ja loppusuoralla Forss antoi vauhdin kiihtyä niin, että maalisuora tultiin 1.27vauhtia. Paikalla olijat saattoivat tosin huomata, ettei siinä ollut vielä kaikki. Maalin jälkeen Forss
ei suinkaan hidastanut vaan lasketti vielä yhden puolikkaan 1.22 aikaan. Upeasta juoksusta ja
pienestä vauhdinotosta Ruusu ei ollut moksiskaan vaan rentoutui hyvin tallialueelle ja palautui
normaalisti. "Hevonen oli hyvä." Tapio myhäili seuraavana aamuna niin, ettei tämä serkku muista
miehen hetkeen niin myhäilleenkään. "Se ei ollut lähdöstä moksiskaan vaan palautui ihan
normaalisti. Se kertoo siitä, että hevonen on tasollaan ja hyvä siinä. Myös Forss oli tyytyväinen
Ruusuun."
Opetuslähtö näkyy Fintoton bonusvideoista, sinun ei tarvitse kirjautua palveluun tämän nähdäksesi.
Tässä linkki Ruusun opetuslähtöön (valitse valikosta Opetuslähtö 1 Forssa 18.9)
http://tototv.icareus.com/web/guest/bonusvideot
Omistajia oli paikkalla toista sataa ja ensi kerralla uskalletaan sitten kunnolla jo riehua siellä radan
varressa :)
Tiistaina Ruusu matkusti Tampereen Hevosklinikalle tutkimuksiin ja terveydenhuollollisiin toimiin.
Eläinlääkäri Kimmo Elfing tutki Ruusun jalat taivutuskokeilla ja hoiti sen takajalkoja piikittämällä
eli siirtämällä tervettä nivelnestettä rasittuneisiin kohtiin. Varsinkin oikea kinner oli jäykempi ja
tarvitsee säännöllistä tarkkailua siitä leikatun irtopalan vuoksi. Tämän voi ajatella auton osien
öljyämisenä osien kunnossapidon ja hyvän liikkumisen takaamiseksi.
Kohti uusia haasteita. Kaiken sujuessa hyvin, seuraava kehityksen paikka on Pilvenmäellä tiistaina
6.10. Nuoret lähdössä. "Tarkoitus on ajaa Ruusulla useampi nuorten lähtö. Nämä ovat hyvää treeniä
tulevaa varten. En vie näin nuoria hevosia Forssan rataa kauemmaksi eikä Pilvenmäellä ole muita
raveja lokakuussa, joten käytän tämän tilaisuuden hyväksi." Tapio muistuttaa myös, että hevosen
ehdoilla mennään ja toivoo, ettei hevosiin iske syysflunssaa.
Tiistai-ravit alkavat klo 18, Nuorten lähdön aikataulu ei ole vielä tiedossa, ilmoitan sen kun
käsiohjelma tulee viikkoa ennen raveja. Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee paikalle Ruusua
kannustamaan! Pääsemme varmasti myös käymään varikolla Ruusua moikkaamassa.
Facebookissa on kuvia opetuslähdöstä ja Ruusun klinikkareissusta, käykää tutustumassa :)
Syksyisin terveisin Silja
Nuoret radalle -lähdöt pähkinänkuoressa www.hippos.fi:
- hyväksytyn opetuslähdön jälkeen hevonen voi osallistua Nuoret radalle -lähtöön
- Nuoret radalle -lähdössä kaikki hyväksytyn juoksun tehneet palkitaan
- Nuoret radalle -lähtö hyväksytään koelähdöksi koelähtösäännöin
- Nuoret radalle -lähdöistä voi ansaita enintään 550 euroa
- Nuoret radalle –lähtöjen palkintoja ei merkitä hevosen voittosummaan
Voittaja palkitaan 250 eurolla, toiseksi tullut 150 eurolla ja kaikki muut hyväksytyn juoksun
tehneet 100 eurolla. Hevonen voi ansaita Nuoret radalle -lähdöistä enintään 550 euroa eli
hevosta, joka on aikaisemmista Nuoret radalle –lähdöistä ansainnut enemmän kuin 300
euroa ei saa ilmoittaa Nuoret radalle -lähtöön.
Lähdöistä saatuja palkkioita ei merkitä hevosen voittosummaan eivätkä ne näy
kilpailustatistiikassa. mutta ne merkitään starttihistoriaan kuten opetus- ja koelähdöt
nykyisin.

