Hepparallaa Herrasväki!
- Ruusu laukan jälkeen Turussa hyvä viides
- Seuraava startti 8.8. Riihimäellä
- Muita kuulumisia
Perjantaina ehdittiin jo huokaista helpotuksesta, kun tammamme lähti vaikealta nelosradalta
(erittäin pitkän volttaamisen jälkeen, numeron kaksi tottelemattomuuden vuoksi) puhtaasti ravilla.
Hannu ajoi Ruusun aika reippaasti kohti kärkeä ja niinpä takasuoralla tapahtui harmillinen laukka,
jonka Hannu onneksi sai alas aika nopeasti. Tästä alko tasainen takaa-ajo kohti kärkeä ja koska
Ruusu oli ihan porukan perällä, saamme olla hyvin tyytyväisiä viidenteen sijaan ja Ruusun kuntoon.
Lähtö siis suoritettu hyväksytysti aikaan 1.19,0. Uteliaana kävin lähdön jälkeen kysymässä laukan
syytä, mutta kumpikaan - kuski eikä valmentaja - osannut antaa varsinaista syytä laukalle. Itse
lueskelin rivien välistä, että syynä saattoi olla kova paine kuoleman paikalla (ulommalla radalla
johtavan rinnalla) ja kokemattomuus. Onneksi näistä aina opitaan ja Ruusu kerää lisää kokemusta
koko ajan :)
Tässä lähtö ja tulokset:
http://tototv.icareus.com/web/guest/archive;jsessionid=7AD8EABA5FD3E06D5D7B1EEC8FCEF6
2F.node2
https://heppa.hippos.fi/heppa/app?page=racing
%2FRaceResults&service=external&sp=CF1469739600000&sp=CETK&sp=CC1
Rutiini lähdön jälkeen oli samanlainen kuin viimeksikin: juomaan, pesulle, lisää juomaa, kotiin
karsinaan hieman lepäilemään ja illalla ulos ystävien kanssa. Koska seuraava startti on jo ensi
maanantaina 8.8. Riihimäellä, Ruusu saa tässä välissä nauttia kevyemmistä juoksulenkeistä eli sillä
ei ajeta kovempaa starttivälin ollessa näin lyhyt.
Riihimäellä Ruusu ravaa lähdössä 9, numerolla 6, ohjaksissa tuttu Mika Forss. Lähtö on 2100m
ryhmäajo enintään 1.300 euroa tienanneille. Ruusu on tienannut 450 euroa ja mikäli ensimmäinen
ykkössija tulisi, voittotili karttuisi 500 eurolla. Lähtöauton takaa laukka ei ole todennäköinen, mutta
ainahan se on valitettavan mahdollista. Lähtö yhdeksän ajetaan klo 21.20.
Tästä lähtölistaan: https://heppa.hippos.fi/heppa/app?page=racing
%2FRaceProgramOneRace&service=external&sp=CF1470603600000&sp=CER&sp=CC9
Riihimäellä on yksi Suomen kesäraviradoista ja tunnelma siellä on aina vallan mahtava! Käykää
tutustumassa http://www.riihimaenravit.fi/
Toivottavasti moni pääsee kannustamaan Ruusua. Valitettavasti kimpanvetäjät eivät ehdi paikalle.
Mikäli mielit katsomaan Ruusua katoksille, nappaa jotakuta Real Red-paitaista hihasta ja käykää
yhdessä. Valjastuspaikan numeron saa selville katosten päädystä tai tallialueen henkilökunnalta.
Tapion värit on vihreä ja Ruusun vaaleanpunainen, saattaa auttaa tunnistuksessa :)
Pilvenmäellä ravataan Holjat ravit tämän viikon perjantaina. Ohjelmassa Holjaa meininkiä, Karin
haasteajo sekä hyvää ruokaa ja kesäillan tunnelmaa, Tervetuloa! Raveihin liigakortilla ilmainen
sisäänpääsy. Ravien lisäksi radan valtaa sunnuntaina hieman erilaiset hevosvoimat
http://www.pilvenmaki.fi/pilvenmaen-ravintolassa-tulevaisuudessa-itsetehtya-ja-lahiruokaa/
Taas toivotaan, että päästään fiilistelemään Aquan tahtiin ja syömään kakkua - joko olisi eka kerta?
Ravirikasta elokuuta!
Terkuin Katri ja Silja

