Heipä hei!
Ruusun treenit on kulkeneet juuri niin kuin on pitänytkin ja se on ilmoitettu Nuorten lähtöön ensi
sunnuntaiksi 1.11. Seurakseen se on saanut taas ystävänsä Lempin sekä pari muuta kilpakumppania.
Lisäksi rataa kiertää myös useampi Suomenhevonen, heidän joukossaan SRL:n liigavarsa R.R.
Nykäisy. Ihan samalta viivalta Nykä ja Ruusu eivät lähde, sillä suomenhevoset ja lämminveriset
eivät juokse kilpaa keskenään vaan suomenhevoset lähtevät 20m taaempaa.
Nuortenlähtö ajataan klo 17.10 ja Ruusu starttaa numerolla kaksi luottokuski Mika Forssin ollessa
ohjaksissa. Nykä suorittaa lähtöään numerolla 10. Tällä kerralla emme valitettavasti pääse
katsomaan Ruusua varikkoalueelle, mutta lämmitystä ja itse lähtöä kannattaa silti tulla ihastelemaan
paikan päälle. Lähtölista löytyy tästä https://heppa.hippos.fi/heppa/app?page=racing
%2FRaceProgramOneRace&service=external&sp=CF1446328800000&sp=CEF&sp=CC51
Illan ravit on suunnattu Hevosenomistajille ja suosittelenkin mahdollisimaan monia tulemaan
radalle viimeistään jo klo 16.00. Silloin alkaa Pilvenmäen ravintolakatsomossa hevosenomistajille
ja muille kiinnostuneille suunnattu paneeli, jossa erilaiset hevosen omistajat kertovat
omistuskokemuksistaan. Niin tappioista kuin suurista saavutuksista ja kaikesta muusta matkalla
sattuneesta. Paneeli on ilmainen, kahvit ja pullat tarjotaan, tahdotte ehdottomasti kuulla ja nähdä
tämän :)
Ruusun arki sujuu tasaisen rauhallisesti ja treeniä on jatkettu kuten ennenkin. Kyselin Paulahoitajalta, että mikä Ruususta tekee niin erikoisen verrattuna muihin hevosiin. "No erikoista siinä on
ainakin se, että se on äärimmäisen fiksu joka tilanteessa, lahjakas ja myös tuo punainen väri on
erikoisempaa. Ja onhan se kyllä niin cool kun omistajalauman tullessa katsomaan. Itse oon kyllä
ihan myyty."
Ravihevosten kasvatustoiminnasta ja siihen tutustumisesta olisi nyt tarjolla uusi hevoskimppa, joka
on raviliigan tavoin määräaikainen ja siinä ei "alkumaksun" jälkeen tule enää muita kuluja. Tässä
linkki kimpan sivuille ja Hippoksen tiedotteeseen aiheesta:
http://www.mestarikasvattajat.fi
http://www.hippos.fi/raviurheilu/raviurheilu_lajina/ajankohtaista_ravit/mestarikasvattajat_avaa_ikkunan_hevoskasvatuksen_kiehtovaan_maailmaan.11414.news
Teivon verkkokauppaan on nyt myös tullut myyntiin Ruusun pyyhe, joten siellä on nyt saatavilla
koko fanituotevalikoima. Tässä linkki verkkokauppaan ja siellä siis nykyisin tilaukset toimitetaan
ilman minimimääriä, joten kovin pitkään ei pitäisi tällä kertaa joutua tuotteita odottelemaan.
http://www.teivo.fi/tuote-osasto/raviliiga/
Näihin kuviin, näihin tunnelmiin, nähdään Pilvenmäellä!
Terkuin Silja

