Hirnahdus omistajille!
1.11. Nähtiin taas Ruusun hienon hienoa ylivoimaa Nuorten lähdössä. Forss rattaillaan Ruusu
tyylitteli hyvällä vauhdilla kokonaisajaksi 1.23,6. Viimeinen 500m tultiin selvästi reippaammin, jo
17,5 vauhtia. Ruusun juoksu sujui taaskin kuin Strömsössä ja se sai kulkea kärjessä omaa, koko ajan
hieman reipastuvaa tahtiaan. Ohjastaja Mika Forss oli jälleen tyytyväinen Ruususeemme ja
kommentoi lähdön jälkeen kaiken olevan niin hyvin kuin tässä vaiheessa voi tällä hevosella olla.
Tämä antaa hyvän alun ensivuodelle ja tulevalle kilpailukaudelle.
Ennen kuin siirrymme vaaleanpunaisissa unissamme ensi vuoden puolelle, palataan kuitenkin tähän
päivään :) " Nyt jäädään pienelle treenitauolle ja kehitetään hevosta vähän erilaisella ohjelmalla. Ei
ole tässä vaiheessa järkeä ajaa enempää näitä Nuorten lähtöjä, se on saanut jo näistä lähdöistä
tarpeeksi kokemusta. Seuraavaksi annetaan nuorelle hevoselle erilaista mietittävää ja annetaan sen
kehittyä sekä kropaltaan että hevosena." Ainakin tämän vuoden loppuun asti saadaan siis unohtaa
reippaampiin vetoihin perustuva treeni ja kehitetään nopeuden sijaan kestävyyttä. "Se nähtiin jo
sunnuntain lähdössä, että kyllä se nopeasti pääsee", Tapio viittaa Ruusun 17,5-lopetukseen. "Se on
kuitenkin edelleen iso hevonen ja vähän hontelo. Vaikka ollaan kilpailutauolla niin treenataan
kuitenkin koko ajan. Ajetaan pitkää hölkkälenkkiä hieman raskaammilla kärryillä 3-4 kertaa
viikossa, ja jos kelit sallii ja lunta tulee niin ajetaan myös pellolla ja hanghessa. 8-15km/lenkki"
Ensi viikolla tallilla tulee myös käymään eläinlääkäri Jarno Kauhanen. "Jarno tutkii Ruusun ja
taivuttelee, rasvaillaan taas niveliä jos siltä näyttää. Se on sitä terveyden hoitoa." Tapio
painottaakin, että tutkimuksilla nimen omaan varmistetaan, että hevonen on ja pysyy jaloistaan
terveenä, "Treenataan mieluummin tervettä hevosta."
Talvinen tauko on Ruusulle myös hyvä pysähdyksen paikka ja pitää mielen virkeänä. Ainainen
samanlaisuus ja mahdollinen liikarasittuminen voivat syödä myös hevosen mielialaa eikä se
välttämättä koskaan tykkää antaa esim. radalla kaikkeaan. Tätäkin ajatellen kasvutauko on
hyväksi :) Lisäksi Paula saa ja varmasti osaa hemmotella hevostamme kaikella mahdollisella
tavalla.
Muistivathan kaikki tehdä töihin kakkua ja näyttää Ruusun juoksun? Juoksuhan löytyi osoitteesta
http://tototv.icareus.com/web/guest/bonusvideot ja lähtöhän juostiin Forssassa sunnuntaina 1.11.
Taukopäivityksiä tulee varmasti Facebookin ja aikanaan näin s-postilla.
Teivon nettisivuille on tullut myyntiin lisää Ruusu-aiheisia tuotteita esim. pipo ja pyyhe on lisätty
valikoimaan http://www.teivo.fi/tuote-osasto/raviliiga/
Pilvenmäellä juostaan seuraavaksi lounasravit keskiviikkona 11.11. ja pikkujouluravit perjantaina
27.11. Ravien jälkeen tanssia sekä Improvisaatioteatteria, lisätietoa
http://www.pilvenmaki.fi/pikkujouluravit-pe-27-11/

Syystunnelmiin ja haravoimaan, jos ette ole sitä vielä tehneet! ;)
Terveisin Silja

