Hirnahdus!
Onnea omistajille! Hevosenne suoritti tiistain Nuoret radalle- lähdön puhtaasti aikaan 1.22,7 ja sai
kilpailuluvan! Valmentaja ja kuski kehuivat kumpikin Ruusun tyylipuhdasta suoritusta ja hyvää
tapaa juosta. Myös kilpailumieltä löytyy, sillä Forssin ei tarvinnut kuin päästellä ja se vastaili
ystävälleen Lempille iloisen kevysesti. - Vielä jäi varaa, Forss huuteli ennen seuraavaa tehtäväänsä.
Ruusun seuraava tehtävä on luultavastikin Forssan seuraavissa raveissa sunnuntaina 1.11. Silloinkin
juostaan Nuorten lähtö eli ihan tosi toimiin Ruusumme ei vielä joudu. Tapio kommentoi näin: Kerätään sille kokemusta ja hyviä harjoituksia alle. Vaikka se näyttää ja tuntuu hyvältä niin tänä
vuonna tuskin ajetaan kilpaa. Vauhdin koventaminen liian nopeasti ei tee nuorille hevosille hyvää,
joten annetaan sen kehittyä. Ruusu palautui startista hyvin ja treeni jatkuu normaalisti eli viikolla
ajetaan hölkkää ja kaksi kertaa vähän tiukempia vetoja.
Raveissa käytiin keskustelua Nuorten lähdön palkkioista ja monestiko siihen saa osallistua. Vastaus
tässä Hippoksen sivuilta kopioituna: 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. - Hippos
http://www.hippos.fi/files/11430/opetuslahdot_2015.pdf
...Ruusu kuitenkin palkittiin 300e palkinnolla Nuorten lähdön voitosta, joten ilmeisesti palkinnot
ovat tuosta tiedosta nousseet.
Ruusun juoksuhan löytyy Fintoton bonusvideoista, sieltä on selattava juoksun päivämäärä. Linkki
Fintotoon http://tototv.icareus.com/web/guest/bonusvideot
Talvi yllätti suomalaiset. Mutta ei hevosia, sillä moni niistä on jo ehtinyt kasvattaa aikamoisen
talvikarvan. Vaikka pakkaset tulivatkin yhtäkkiä niin hevosten on hyvä ulkoilla ja olla raikkaassa
pakkasilmassa. Usein hevosilla näkee päällä mitä erilaisempia loimia ja ne on korviaan myöten
topattu pakkasia vastaan, hevonen ei kuitenkaan välttämättä tarvitse pakkasella loimea. Urheilevalla
hevosella on hyvä pitää toppatakkia päällä, jotta lihakset pysyvät lämpiminä ja kaikenlaisilta
lihasvaivoilta vältytään. Urheiluhevoset myös hikoilevat usean kerran viikossa ja liikunnan jälkeen
usein kuivattelvatkin loimi päällä. Urheiluhevonen on voitu myös klipata eli karvat on ajeltu
kuivumisen nopeutumiseksi, ja silloin se tarvitsee päälleen paremman suojan. Hevosen karva voi
talvella kasvaa rodusta riippuen jopa 5-10cm ja sen verenkierto on uskomaton. Usein liiaallisesta
loimittamisesta on hevoselle jopa enemmän haittaa kuin hyötyä sillä liian lämpimän loimituksen
alla karva ei kasva eikä verenkierto lähde kunnolla pyörimään. Eli jos talvella näette hevosen
ulkona ilman loimea, sieraimet huurteessa ja kunnon pörröpallona, niin sillä on luultavimmin oikein
mukavat oltavat. Ulkona ollessaan hevonen voi myös kävellä useita kilometrejä päivässä. Liikunta
ja riittävä syöminen auttavat niitä pysymään lämpiminä koska hevoen lämmittää itseään myös
syömällä. Tässäkin siis kaikkea sopivassa suhteessa :)
Ruusu sai itsekin päheän talviloimen, tässä kuva :)
Laittakaa seuraava starttipäivä kalenteriin, palataan lähempänä!
Terkuin Silja

