Moikka omistajat!
Punainen kukkamme näyttäisi olevan puhkeamaisillaan kukkaan, Onnea upeasta kakkossijasta!
Ruusu sijoittui toiseksi viime perjantain lounasraveissa hyvällä 18,5-ajalla, lopettaen viimeisen
500metriä 15,0. Oikein hyvä ja kehittävä startti. Allekirjoittanut ei nähnyt lähtöä livenä ja kiittää
onneaan kun sai tietää tuloksen ennen lähdön näkemistä. Muuten olisi pistänyt jännittämään! Kiitos
myös kuskille viisaista liikkeeistä matkan varrella. Lähtö ja tulokset:
http://down0.09181-down0.dna.qbrick.com/09181down0/archive/20160722/20160722_12_101_360.mp4
https://heppa.hippos.fi/heppa/app?page=racing
%2FRaceFields&service=external&sp=CF1469739600000&sp=CETK&sp=CC1
Tapion sanoin: "Hyvä puristus vaikka toiseksi jäätiin. Startin jälkeen Ruusu palautui hyvin ja oli
tyytyväin itseensä. Hannun ajosuoritus oli kymppi. Hetken aikaa loppusuoralla jo johdettiinkin,
mutta ohi päästyään Ruusu jäi hieman ihmettelemään mihin kaveri jäi ja niin Ikaros Jam/Ilkka
Korpi sai pidettyä otteensa. Kaiken kaikkiaan hieno startti."
Hevosenhoitaja Jatta laittoi myöskin illalla viestiä, että Ruusun iltaan kuului omistajilta saaduilla
porkkanoilla herkuttelua ja myöhemmin muiden tyttöjen kanssa laiduntamaan savet jaloissa.
Kuvassa näkyy, kuinka Ruusun jalkoihin on levitetty savea ylös alas. Savessa on samoja hoitavia ja
viilentäviä aineita kuin linimenteissä, mutta on hieman ihoystävällisempää ja helpompaa. Savi ei
tarvitse kääreitä (joista Ruusu ei pidä) ja kuivuttuaan sen saa irti harjaamalla tai pesemällä. Toki
Ruusulle edelleenkin laitetaan linimenttejä; erilaisia hoitomuotoja käytetään aina tarpeen ja
tilanteen mukaan.
Moni ehti ehkä jo huomaamaan, että Ruusun seuraava startti on jo tämän viikon perjantaina 29.7.!
Lounasraveilla jatketaan, tällä kertaa Turussa, jossa Ruusu juoksee lähdössä yksi, kilpanumerolla
neljä. Lähtö starttaa klo 12.15. Lähtö on volttilähtö ja meillä vaikea nelosrata eli jännittää saadaan
taas alussa oikein kunnolla. Toivottavasti Ruusu muistaa edellisen Turun startin ja on ottanut siitä
opiseen. Kaikki on Ruusulle mahdollista, mutta laukkaa hieman pelätään. Ohjaksissa on tälläkin
kertaa Hannu Torvinen. Kuskivalinnasta on tullut hieman kyselyä, koska normaalisti kuski on
Forssin Mika. Mika on kuitenkin edustamassa Suomea Saksassa ajettavissa EM-kisoissa ja hän
saapuu takaisin Suomeen vasta lauantain vastaisena yönä. Lauantaina hän ajaakin jo kilpaa
Kuninkuusraveissa! Hannu on Tapion mukaan yksi Suomen ykköskuskeista, ja saattaa ajaa Ruusua
silloin, kun Mika ei ole käytettävissä (esim. toinen hevonen samassa lähdössä).
Lähtö on tasoitusajo 2100m, alle 700 euroa tienanneille ja ensisijaisesti Suomessa syntyneille 3-4vuotiaille lämminverisille. Numerot 13-16 ovat tienanneet enemmän ja lähtevät 20 metriä muita
taaempaa. Lähtölistassa näkyy myös vanhempia hevosia paalulla, tämä tarkoittaa sitä, että 34vuotiaita ei ole ilmoittautunut määräänsä enempää ja tilaa on jäänyt vanhemmillekin hevosille.
Lähtölista tästä https://heppa.hippos.fi/heppa/app?page=racing
%2FRaceFields&service=external&sp=CF1469739600000&sp=CETK&sp=CC1 (Samassa
lähdössä numerolla 6. myös Forssan 2013 Raviliigavarsa Pamina Hip)
Itse en uskalla antaa pelivihjeitä, mutta voittajaa ja sijaa pystyy pelaamaan jo yhdellä eurolla. Eli
luottoa omaan hevoseen!
Tapio pyysi, että tällä kertaa käytäisiin katsomassa Ruusua vasta kuudennen lähdön jälkeen, jolloin
heidän toinen starttihevosensa on jo juossut. Näin emme häiritse ko. hevosen keskittymistä. Olen
kimpanvetäjänä paikalla, en kuitenkaan johdata tällä kertaa joukkoa kuten aiemmin vaan vierailu
varikolla tapahtuu itsenäisesti.
Lounasravit starttaavat Turussa upean Kuninkuusraviviikonlopun. Lounasravit ovat kaikille
ilmainen tapahtuma, mutta valitettavasti emme saaneet alennuksia itse Kuninkuusraveihin. Mikäli
viikonlopullesi ei ole vielä muuta ohjelmaa, suuntaa siis Suomen hienoimpaan ravitapahtumaan
http://www.kuninkuusravit.fi/
Toivottavastui mahdollisimman moni ehtii paikalle jännittämään ja kannustamaan Ruusua,
nauttimaan Kuninkuusravien näyttämöstä sekä syömään maittavaa lounasta!
Raveissa tavataan!
Silja

