Heipsan kukkuu!
Ihana vuoden aloitus, nyt on lunta!
Lumesta ja pakkasesta ei nauti ainoastaan allekirjoittaneet, vaan valon ja lumen aistivat myös
hevoset. Ketä mudassa piehtaroiminen kiinnostaa? Ei ketään, mutta ai ai kun on lunta niin johan
nousee peput kohti taivasta ja piehtaroinnista nautitaan ihan eri tavalla :)
Ruusu voi mainiosti ja talvilepo on vaikuttanut siihen vain ja ainoastaan positiivisesti. Paljoa en
saanut valmentajalta kommenttia, mutta myhäilyä sitäkin enenmmän. Alkuperäisen suunnitelman
mukaan Ruusulla on ajettu tähän asti vain pitkää hölkkälenkkiä kavereiden kanssa. Ensi viikolla
aletaan vetämään vetoja. "Kaksi kertaa viikossa hölkkää ja kaksi kertaa vetoja. Aloitetaan parilla
vedolla ja lisätään hiljalleen sinnen 6x500 metrin vetoihin. Vauhti nousee korkeintaan 1.35tienoille." Tapio kertoo myös, että mikäli kaikki sujuu hyvin ja talvi pysyy hyvänä niin talvikeleillä
voidaan ajaa jopa pari starttia. " Ehkä maaliskuussa pari starttia, mut aina mennään hevosen
ehdoilla ja kelien mukaan, nyt hevosella on kaikki tosi hyvin."
Pakkaset oli hetki sitten aika rapsakat ja parit ravitkin jouduttiin perumaan. Tapiolla hevosia
treenattiin lähes normaalisti, kovalla rasituksella ne eivät kuitenkaan olleet. "Ruusu ajettiin sillä
pakkasviikolla vain kerran kun nuorella hevosella se viikon ajamattomuus ei vaikuta mihinkään."
Näillä pakkasilla ei tarvitse olla hevosista huolissaan, sillä ne pärjäisivät vallan mainiosti ilman
loimea oman karvapeitteensä lämmittäminä. Itseasiassa pärjäävät jopa paremmin kuin varpaistä
päälakeen topattu ihminen. Urheiluhevosilla loimi on kutenkin hyvä olla, jotta lihakset ja selkä
pysyvät vetreinä.
Paljon muutakin asiaa on:
- Laittakaa kalenteriinne ylös lauantai 28.2. sillä silloin pidämme Rose Teamin vuosittaisen
yhtiökokouksen sekä käymme tapaamassa Ruusua Tapion tallilla Tammelassa. Kellon aika
tarkentuu lähempänä. Ajatuksena on, että kokoonnumme ensin Pilvenmäellä, jossa pakkaudumme
toistemme autoihin ja ajamme letkana Tapiolle (n. 10 km). Tammelassa tutustumme Tapion talliin
sekä tietysti hemmottelemme Ruusustamme. Samalla systeemilla takaisin Pilvenmäelle, jossa
kahvittelemme kokouksen ohella. (Näin minimoimme autojen määrän tallin rajallisella pihaalueella, Ilmoittautumislomake tulee seuraavan tiedotteen mukana, mutta nyt jo tiedoksi viimeinen
ilmoittautumispäivä 15.2.
- Minkä kappaleen tahdot kuulla kun Ruusu juoksee ja voittaa? Laita meille sähköpostilla oma
ehdotuksesi Ruusun voittokappaleesta 30.1. mennessä. Kokoamme teidän ehdottamistamme
kappaleista 5-10 kappaleen listan, joista pääsette äänestämään mielestänne parhaan. Eniten ääniä
saanut kappale on jatkossa Ruusun voittokappale. Olisi mukava, jos lähetät viestin otsikolla
"Voittokappale ehdotus" niin kaikki ehdokkaat on helpompi poimia muiden sähköpostien seasta.
- Pilvenmäen asiakaskirjeet: Pilvenmäki alkaa lähettämään silloin tällöin infoviestejä ja tarjouksia
reveista (n. 1 - 2 kertaa kuussa), joten teidätkin on kaikki lisätty mukaan postituslistalle. Tulette siis
saamaan ajantasaista tietoa Pilvenmäen raveista ja myös tarjouksia raveihin liittyen. Myös
raviliigalaisten erikoistarjouksista infotaan tätä kautta. Mikäli joku ei postituslistalle halua jäädä,
niin siltä voi poistua milloin tahansa kyseisen viestin mukana tulevasta linkistä.
Jatketaan vuotta yhtä valoisasti ja peput kohti taivasta!
Terveisin Katri ja Silja

