Hirnauksis!
Nyt on lomat lusittu ja Ruusun paluu arkeen tapahtui tällä viikolla. Tavoitin tallilta Paulan, joka
kertoi loman kelvanneen Ruusulle. "Kyllä se vähän spurttaili ja sotki kengät jalastaan pariin
otteeseen, mutta muuten se tuntui nauttivan rauhallisesta oleilustaan." Ruusulla ajettiin
ensimmäinen reissu loman jälkeen hiljaksiin 8km hölkkää. "Kyllä sitä vähän harmitti kun ei menty
lujempaa, mutta tää on niin rauhallinen ja järkevä tamma, että tyytyi pian siihen ajovauhtiin. Tästä
jatketaan kevyesti ainakin vuoden loppuun" Paula mainitsi myös, että Ruusu tuntui jotenkin
kasvaneen pienen paussin aikana. "Ei Ruusu mitään sressaa ja käyttäytyy hyvin joka tilanteessa,
mut tuntuu nyt jotenkin kehittyneemmältä. Joka tapauksessa musta tuntuu, että loma teki sille
hyvää."
Talven tullessa tallin hevosille on nyt lyöty hokkikengät jalkoihin. Ruusulla on jaloissaan rautaiset
hokkikengät ja ainakin hölkkävauhdissa vaikuttaa siltä, että juoksu sujuu vieläkin paremmin kun
jaloissa on hieman enemmän painoa. "Kyllähän sitä itsekin osaan kengän lyödä hevoselle jalkaan,
mutta parempi on jättää se touhu siihen erikoistuneille. Meillä käy Gardemaisterin Timo
kengittämässä." Tapio kertoili.
Niinkuin kaikki ammattilaiset, niin myös kengittäjä on erikoistunut kengittämiseen. Ammattilainen
on ajantasalla kengitystrendeissä, tietää minkälainen kenkä on paras eri tyyppiselle hevosille ja
kaviolle. Hevosen kengän materiaalilla, muodolla, ja painolla voidaan vaikuttaa suurestikin hevosen
liikkeeseen ja jäsenten kestävyyteen. Jopa ihan pienille varsoille voidaan laittaa muotoillut kengät
korjaamaan varsan jalkojen asentoa. Niin kuin kengitys muutenkin, on myös varsojen kengitys
hevoselle kivutonta.
Kohti Joulua...
Teivon raviradalta tuli tietoa, että heillä on varastossa valmiina joitakin Real Red- tuotteita eli ne
ehtisivät vielä jouluksi, jos heti tilaa (ihan viimeistään 16.12 mennessä). Tilauksen voi tehdä
suoraan Markus Tuomolalle sähköpostiin markus.tuomola@teivo.fi (koska verkkokauppa on laitettu
joulunajaksi kiinni). Tuotteet menevät nopeimmille tilausjärjestyksessä. Tässä lista
varastotuotteista:
- Lippiksiä 9kpl
- Pipoja 11kpl
- Pyyhkeitä 4kpl
- T-paita musta
miesten: 1x L, 1x XL
naisten: 1x S
- Pinkki T-paita
miesten: 1x XXL
Katri ja Silja keskittyvät vielä hetken joulukiireisiin ennen lomien alkua. Siksi toivotamme jo nyt
kimppalaisillemme mitä ihaninta joulun aikaa! Ja toivomme menestystä niin teille kuin Ruusullekin
vuodelle 2016!
Tapion tallin väelle kiikutamme jotakin ihanan jouluista maisteltavaa, jotta kiitoksen tämän vuoden
hienosta työstä saa jokainen tallilainen :)
Mikäli ajelette Tapanin päivänä Kuopion suunnalla, niin käykää ihmeessä Kuopion
Tapaninpäiväraveissa kokemassa raviradan joulutunnelmaa.
Ensi vuoteen! Syökäämme itsemme pulleiksi jouluna ja hevostellaan kilot sitten yhdessä pois!
Hirnahdellen
Silja ja Katri
Ps. Facebook-sivuamme pystyy nykyisin seuraamaan myös raviliiga-sivun kautta täältä (tämä ei
vaadi Facebook-tunnuksia):
http://www.raviliiga.fi/15106

