Moikkamoi!
Ihanuusvaroitus!
Kiitos upeasta sunnuntaipäivästä! Ihmisen ja hevosen kohtaaminen on aina ihanaa katseltavaa,
mutta kyllä sunnuntai oli taas niiiin upea! Tapaamiseesa meitä oli paikalla sadan omistajan verran ja
takuu varmasti keräsimme huomioita kun 30 auton letka ajoi Pilvenmäeltä Sukulaan. Hevoset
villiintyivät. Ihmiset villiintyivät. Ja Ruusu odotti meitä vauhdikkaana Ystävänsä Lempin kanssa.
Kun ne siitä rauhoittuivat Ruusulle jäi aikaa ihastella omistajiaan tarkemmin ja tietenkin
porkkanoiden toivossa. Jos jostain niin Ruususta näki, että se tiesi näiden kaikkien ihmisten tulleen
ihailemaan vain häntä :)
Paula oli meitä vastaanottamassa ja myöhemmin myös Tapio liittyi seuraan. Hevosia katseltuamme,
siirryimme talliin kuulemaan Tapion mielipidettä Ruususta (varovaisen poliittinen,
positiivissävytteinen), tallin hevostilanteesta (uudehko talli, mahtuu 25 hevosta, paikat täynnä),
treenipaikoista ( Hiittilenkki metsässä, ei ajeta kovaa koska on mäkiä ja mutkia, korkeintaan 1.30
pintaan, Tapio huoltaa ajopaikat itse), kengistä (tavalliset rautakengät kaikilla, vielä ei ole Ruusun
kanssa tarvinnut kikkailla kengillä). Kun Paulalta kysyttiin Ruusun luonteesta ja ajomukavuudesta,
saadaan paljon vuolaampi vastaus: " Ruusu on ihana ja mukava ajaa, toimii täydellisesti, juoksee
täydellisesti, ei yhtään vikoja" :)
Tallin hevoset ovat kuitenkin olleet kaikki kovin flunssaisia, joten Ruusun starttia saadaan odottaa
vielä hetki. Seuraava tapaaminenkin tapahtuu varmasti jo radan varrella ja mikäli sopiva sarja osuu
kohdalle niin Tapio aloittaisi mieluusti Pilvenmäellä, vaikka raviura varmastikin vie hevostamme
ympäri Suomen. Pääasiassa Tapion hevosia ajaa Mika Forss, mutta muitakin huippukuskeja löytyy,
mikäli Mikalla on samassa lähdössä vaikka toinenkin ajettava.
Talousasioita ja viime vuoden tapahtumia käsiteltiin Pilvenmäen kahviossa pullaa syöden. Ruusun
tulot ja menot näkyvät liitteenä olevassa laskelmassa. Nuorten lähtöjen palkkiot (600€) eivät
valitettavasti yhteenvedossa näy, koska selvisi, että Hippokselta puuttui Ruusun tilinumero. Nyt ne
on kuitenkin laitettu maksuun.
Ja tattadadaa! Ruusun voittobiisi on selvillä! 95 annetusta äänestä 19 sai Aqua- Roses are red, 16
äänellä toiseksi tuli Lynn Anderson - I never promidsed you a rose garden ja kolmanneksi Dallas
theme 13 äänellä.
Tuota biisiä sitten vain jammailemaan :) Ja kun se soi, niin...? Meidän hevonen on radalla ja
voittanut!
Aqua- Roses are red
https://www.youtube.com/watch?v=LrgCGtMFeyU
Nähdään radalla!
terkuin Katri ja Silja
Kouvolassa ravataan Raviliiga-ohjastaja-ottelu 12.3 ja liitteestä löytyy raveista lisäinfoa.
Todennäköisesti meidän edustaja lähdössä on Mika Forss.

P.S. Elitloppettiin ??
Ilmoittautuminen Pohjoismaiden suurimpaan ravitapahtumaan, Elitloppetiin, alkaa olla käsillä.
Jyväskylän Ravipalvelu tarjoaa meille raviliigalaisille jälleen mahdollisuuden omaan ravibussiin.
Meidän bussin matkareitti on Lahti - Hämeenlinna - Forssa - Turun ravirata - Turun satama (bussi
nro 9). Bussiin ovat tervetulleita myös raviliigalaisten kaverit. Bussireitti sopii hyvin Lahden ja
Forssan raviliigalaisille. Jos bussin matkareitti ei osu kohdallesi, voit toki nousta johonkin muuhun
bussiin kahdeksasta eri vaihtoehdosta.
Alla matkanjärjestäjän tiedote hinnoista, ohjelmasta ja aikataulusta:
Lähtö Pe 27.5 paluu Ma 30.5.
Bussireitit:
Reitti 1: Kajaani - Iisalmi - Kuopio - Suonenjoki - Hankasalmi - Jyväskylä - Orivesi - Tampere Turku
Reitti 2: Kajaani - Iisalmi - Kuopio - Juva - Mikkeli - Lahti - Helsinki
Reitti 3: Joensuu - Lappeenranta - Kouvola - Kausala - Orimattila - Helsinki
Reitti 4: Helsinki - Tukholma - Turku - Helsinki
Reitti 5: Jyväskylä - Jämsä - Orivesi - Tampere - Hämeenlinna - Riihimäki - Helsinki
Reitti 6: Seinäjoki - Ilmajoki - Kurikka - Parkano - Hämeenkyrö - Vammala - Huittinen - Turku
Reitti 7: Oulu - Oulainen - Ylivieska - Kokkola - Vaasa - Pori - Turku
Reitti 8: Pori- Rauma - Turku
Reitti 9: Lahti - Hämeenlinna - Forssa - Turun ravirata - Turun satama
Busseihin pääsee kyytiin myös reitin varrelta. Kaikki yhdeksän bussia palaavat sunnuntai-iltana
Tukholmasta Turkuun.
Turun kautta bussit: 1-6-7-8-9
HINNAT/ASIAKAS HYTTILUOKITTAIN:
LUXUS-hytti kahdelle 440€
A-hytti kahdelle 360€ / parisänky
A-hytti kahdelle 340€
A-hytti kolmelle 320€
A-hytti neljälle 300€
B-hytti yhdelle 400€
B-hytti kahdelle 340€ / parisänky
B-hytti kahdelle 320€
B-hytti kolmelle 300€
B-hytti neljälle 280€
B/C - Menomatkalla B-hytti ja paluumatkalla C-hytti
B/C-hytti kahdelle 300€
B/C-hytti kolmelle 280€
B/C-hytti neljälle 260€
Laivan Buffet-illalliset:

Menomatkalla aikuiset 32€, 12-17v 11€, 6-11v 11€.
Paluumatkalla aikuiset 31€, 12-17v 11€, 6-11v 7€.
Hotellin Buffet-illallinen Scandic Kungens Kurvassa 24€. Ennakkoon varanneet saavat buffetillalliset edullisemmin kuin paikan päältä ostaneet.
Helsingin kautta bussit: 2-3-4-5
Paluu laivalla Turkuun, josta bussikuljetus.
HINNAT/ASIAKAS HYTTILUOKITTAIN:
LUXUS-hytti kahdelle 440€
A-hytti kahdelle 360€ / parisänky
A-hytti kahdelle 340€
A-hytti kolmelle 320€
A-hytti neljälle 300€
B-hytti yhdelle 390€
B-hytti kahdelle 340€ / parisänky
B-hytti kahdelle 320€
B-hytti kolmelle 300€
B-hytti neljälle 280€
C-hytti kahdelle 300€
C-hytti kolmelle 280€
C-hytti neljälle 260€
Laivan Buffet-illalliset:
Menomatkalla aikuiset 34€, 12-17v 11€, 6-11v 11€.
Paluumatkalla aikuiset 31€, 12-17v 11€, 6-11v 7€.
Hotellin Buffet-illallinen Scandic Kungens Kurvassa 24€. Ennakkoon varanneet saavat buffetillalliset edullisemmin kuin paikan päältä ostaneet.
Jos otatte neljän hengen hytin, saatte kaksi kahden hengen tai yhden neljän hengen huoneen.
Matkahinnat sisältävät bussikuljetukset Suomessa ja Ruotsissa, laivamatkat valitussa hyttiluokassa,
majoitus Scandic Kungens Kurvassa ja Quality hotelli Nackassa 1-4 hengen huoneessa, buffetaamiaisen hotellissa (Turun reiteillä hintaan sisältyy myös lauantaina hotellin buffet-aamiainen ja
Helsingin reitillä laivan buffet-aamiainen.), matkanjohtajan palvelut sekä ilmaisen veepelin jossa
pääpalkinto Elitloppet-matka 2017.
Elitloppetin pääsyliput ja käsiohjelmat vain 45€ (Alle 18 vuotiaille ilmainen sisäänpääsy).
Hinta Solvallassa 550Kr eli noin 60€.
Majoitus: Hotellimme Scandic Kungens Kurva sijaitsee Skärholmenin kaupunginosassa Tukholman
eteläpuolella ja Quality hotel Nacka sijaitsee Nackassa lähellä Viikingin satamaa. Ajomatka radalta
vain 20-30 minuuttia. Bussimme on koko matkan mukana Tukholmassa.
Ilmainen Veepeli ja arpajaiset!
Kaikki matkalle osallistuvat voivat osallistua ilmaiseen Veepeliin jossa eniten voittajia kahden
päivän aikana tiennyt pelaaja voittaa Elitloppet-matkan vuodelle 2017 tai jonkun muun palkinnon.

Vähintään 5 parasta palkitaan, lisäksi jokaisen bussin paras palkitaan.
Perinteiseen tapaan järjestämme arpajaiset jossa pääpalkinto Elitloppet-matka 2017.
Ilmoittautumislomake:
https://docs.google.com/forms/d/11FxKGqq4iF4R84YLLTJmU7toVlxEdbm5R34dB9GvbhA/viewf
orm?c=0&w=1
Toivomme ilmoittautumisia 13.03.2016 mennessä.
Tervetuloa elämysmatkalle Elitloppettiin 2016!

