Onnea Omistajat!
Hevosemme juoksi aivan mielettömän upean Nuorten lähdön viime perjantaina Pilvenmäellä.
Ruusu ja Mika saivat lähteä rauhassa ja vauhti kiihtyi tasaisesti niin, että Ruusu lopetteli viimeiset
500m tyylipuhtaasti 13,5-vauhtia. Kokonaisaika 1.20,0. Ravi oli kaunista ja sulavaa katseltavaa ja
Ruusu oli taas oma iloisen pirteä itsensä :) Kai muistitte leipoa kakun?
Muutoksen takana oli yksi muukin syy kuin rutiinin puute. Mika nimittäin kertoi edellisen Nuorten
lähdön jälkeen Tapiolle, ettei ajanut hevosella muuta joukkoa kovempaa kiinni, koska hevonen veti
rakon kautta ilmaa sisäänsä. Tämä varsinkin tammoilla yleinen vaiva aiheutti sen, että Ruusun oli
raskas juosta kun "rakko oli kokoajan täynnä". Niinpä eläinlääkäri Jukka Kilpinen kävi
ompelemassa rakkoa pienemmäksi itsestään sulavilla tikeillä ja Ruusun oli taas mukavampi juosta.
Tikkaaminen on normaalia ilmaa sisäänsä vetävillä hevosilla eikä haittaa sen normaalia elämää.
Tietenkin, tulevaisuutta ajatellen, mikäli tamma astutetaan, tuo tikkaus avataan.
- Hevonen oli nyt oma itsensä ja suoritti lähdön todella hyvin, Tapio kertoo. - Tällä viikolla on
ajettu ihan normaalisti ja Ruusu on palautunut lähdöstä hyvin. Mikäli kaikki jatkuu hyvin, hevonen
on terve ja pysyy kunnossa, niin tarkoitus on ajaa kilpaa.
Ensimmäinen etappi voi olla jo 3.6. Turussa.
- Nyt haetaan kehittäviä ja eteenpäin vieviä juoksuja. Hevonen ratkaisee missä lähdöissä juostaan,
tarkoitus on rakentaa tästä hyvä ja kestävä hevonen eikä hajoittaa heti ensimmäiseen starttiin. Ei
haittaisi vaikka ekassa lähdössä jäätäisiin pussiin. Meidän tavoitteet on kuitenkin tulevaisuudessa.
Entä jos kaikki menee niinkun on suunniteltu?
- Sillon tämän vuoden tähtäin on ainakin Tammakriteriumissa Tampereella, elokuun alussa. Mutta
hevonen itse päättää onko se siihen silloin valmis vai ei.
Ruusun elämässä tapahtuu muitakin muutoksia, sillä sen hoitaja Paula on vaihtanut tehtäviä. Näin
ollen jo useamman vuoden Tapiolla töissä ollut Jatta ottaa Ruususemme hellään hoivaansa. Vaikka
kuinka tahtoisimme, niin eipä Ruusu Paulan perään juuri haikaile, ruokkiva käsi on aina ruokkiva
käsi :)
Jatketaan harjoituksia ja laittakaa nuo Turun 3.6. ravit kalenteriin, vaikka osallistuminen ei olekaan
vielä ihan varmaa. Palaan asiaan heti kun lähtölistat on julki!
terkuin Silja

