Paljon onnea kaikille omistajille!
Ruusu voitti oman lähtönsä uudella ennätyksellä 18,1a. Ruusu sai avauksen jälkeen keulapaikan
helposti ja sen jälkeen Mika istui rattailla ja nautti kyydistä. Loppusuoralle tultaessa Mika lakkasi
pitelemästä ja antoi Ruusun juosta niin kuin itse tahtoi eli viimeisen 500m 14,5. Lopetus oli mitä
helpoin ja miellyttävin katsella. Kaiken kaikkiaan matkavauhdin ollessa 1.17-1.20 aikaista Ruusu
näytti vain hölkkäilevän eli paukkuja riittää varmasti tulevaisuudessakin kun se saa lisää rutiinia.
Rutiinia Tapio lähtee hakemaan Ruusulle Forssan lounasraveista keskiviikkona 17.8. Kyseessä on
enintään 3.200euroa tienanneiden ryhmäajo, mikä on Tapion mielestä hyvä lähtö vaikka Ruusulla ei
vielä noin paljoa rahaa olekaan. " Otetaan nyt helppoja lähtöjä alle, että saadaan rutiinia. Sarja ei ole
ihan nappi, mutta suurin piirtein tuon verran Ruusulla olisi rahaa ilman aiempien starttien laukkoja.
Mielestäni tämä on hyvä lähtö. Mennään eteenpäin startti kerrallaan, en ole edes miettinyt syksyn
ikäluokkalähtöjä koska hevosen etenemisen mukaan mennään." Ruusu juoksee lähdöössä 3,
numerolla 8. Forssassa Ruusua ajaa jälleen Hannu Torvinen, Forssin ollessa Solvallassa Ruotsissa.
Riihimäen upean ykkösen jälkeen Ruusu palautui normaalisti ja oli tyytyväinen, niinkuin myös
kuski ja valmentaja. Hoitaja Jatta oli kesälomilla, mutta myös varsin innostunut suojattinsa voitosta.
Starttien väli on puolitoista viikkoa, joten tässä välissä Ruusu pääsee tutuille hölkkälenkeille ja
kerran sillä ajetaan reippaampia vetoja. Starttien välissä hoidellaan lihaksia ja varjellaan jalkoja eli
perushuolto toimii. Säiden ollessa vielä näin hyvät, saa Ruusu vielä nauttia laitumen antimista
tyttökavereidensa kanssa.
Katso ja nauti Ruusun menosta Fintoton sivuilla ja jaa ja näytä juoksu niin kavereille, naapureille ja
niille sukulaisille, jotka eivät pääse hevoshöperöityneitä sukulaisia pakoon. Kakku kuuluu myös
osaksi juhlaa! Täältä löytyy myös kuvia Ruususta:
http://raveissa.com/ruusu/
Tässä maanantain tyylinäyte sekä Forssan lounasravien lähtölista. Ja kynnelle kykenevät saavat taas
nauttia ravintola Valtikan herkulliselta lounaasta.
http://tototv.icareus.com/web/guest/archive?fileId=24080243
https://heppa.hippos.fi/heppa/app?page=racing
%2FRaceFields&service=external&sp=CF1471381200000&sp=CEF&sp=CC3
Onneksi olen lähettänyt Ruusun oman voittobiisin radalle jo aiemmin, eli nyt voiton tullessa pitäisi
soida myös oikea kappale. Anteeksi kömmähdyksestäni Riihimäellä!
Teivosta tuli myös viestiä, että siellä on verkkokaupassa loput Ruusun fanituotteet alennuksella ja
lisää niitä ei enää tule myyntiin. Eli kannattaa olla nopea ja tilata vielä omat fanituotteet niin kauan
kuin niitä on saatavilla:
http://www.teivo.fi/tuote-osasto/raviliiga/
Forssassa nähdään!
- Silja
PS. Täällä myös kuvia muutamasta muusta raviliiga-hevosesta:
raveissa.com/maisa
raveissa.com/alli
raveissa.com/merkki

