Moikka!
Onnea on omistaa upea hevonen! Ruusu todisti jälleen upeutensa ollen viime keskiviikkona
Forssassa ensimmäinen. Lähtö oli varsin jännittävä eikä Ruusu saanut voittoaan todellakaan
helpolla. Rata oli sateiden jälkeen pitävä, mutta hieman raskas ja ensimmäisen 500 metriä Ruusu
juoksi muiden ulkopuolella kolmatta rataa kiertäen, päästen lopulta kuoleman paikalle eli toiselle
radalle johtavan rinnalle. Viimeiset viisisataa Ruusu taivalsi 1.15,5-aikaan ja sai hienosti pidettyä
Break on Throughin ja Jacksonin takanaan. Hannulle pisteet hienosta ajosta, Ruusu taas todisti
olevansa kyvykäs jo hieman kovempiinkin lähtöihin. Kokonaisaika 1.19,0 oli tälle raskaammalle
reissulle oikein hyvä aika raskaalla radalla tuon jo henkisestikin raskaammalle urakalle. Tiliä
voitosta karttui 500 euroa, nostattaen Ruusun tienistit 1450 euroon. Katsokaa ja ihastelkaa, kyllä
meidän tammalla on kilpailupäätä! http://down0.09181-down0.dna.qbrick.com/09181down0/archive/20160817/20160817_12_103_360.mp4
Oli myös ilo nähdä niin moni omistaja radalla, hevosten lisäksi te teette ravipäivästä hienon ja
tunnelmallisen!
Lähdön jälkeen Ruusu kävi pesulla ja sai jalkaansa jääpussit. Jääpussit kylmäävät rasittuneet jalat
nopean tehokkaasti, eikä iholle tarvitse tällöin laittaa kylmentäviä linimenttejä. Myös
porkkanapusseja näkyi kertyneen eli kaikin puolin Ruusu sai olla päiväänsä oikein tyytyväinen.
Viikonloppuna Ruusu sai taas rentoutua tyttöjen kesken eli ystäviensä Lempin ja Sylvin kanssa
syysauringossa.
Rentoutua kuuluukin, vaikka kakkupohjia valmiiksi tehden, sillä kakkua päästään mahdollisesti
syömään taas jo ensi perjantaina. Ruusun seuraava kilpailu on siis pe 26.8. Turussa. Kyseessä ravien
kolmas lähtö, mikä on tasoitusajo eli volttilähtö enintään 1.900€ tienanneille Suomessa syntyneille
lämminverisille. Kas kummaa, Ruusua on (jälleen) siunattu kimurantilla lähtöradalla eli numerolla
5. Lähtöradat arvotaan Hippoksen tietokonejärjestelmällä eli Ruusulla vain on huonoa tuuria
lähtöratojen suhteen. Toivotaan, että ohjaksissa oleva Mika Forss muistaa ottaa lähdön varovasti,
sillä laukan riski on tässä edelleen olemassa. Lähtö starttaa n. klo 18.50., voittaja kartuttaa tiliään
tuhannella eurolla. Lähtö vaikuttaa paperilla aika tasaiselta, lähtölista tässä
https://heppa.hippos.fi/heppa/app?page=racing
%2FRaceProgramOneRace&service=external&sp=CF1472158800000&sp=CETK&sp=CC3
Jatalta oli kyselty Ruusun Riihimäeltä saadun voittoloimen perään. Toiset raviliigat ovat ilmeisesti
arponeet loimia ja muita palkintoja, joten arvotaan mekin. Lähtökohtaisesti hevosen voittoloimet
jäävät valmentajalle, Tapio kuitenkin pääsi toteamaan, että hänellä noita loimia riittää eli mekin
voimme halukkaiden kesken tuon ja tulevat loimet arpoa. Laitamme arvontakuponkia tulemaan
perästä ja loimen arvonnassa voittanut sitoutuu noutamaan loimen joko raveista missä Ruusu
juoksee tai kimpanvetäjältä jossakin muussa tilaisuudessa. Päätimme, että voittokuvat ja
mahdolliset pokaalit arvotaan aina vuosikokouksessa paikallaolijoiden kesken. Voittokuvia on myös
mahdollista tilata erikseen raviradalta, josta voitto on tullut. Ensimmäisen startin kuvaa voi siis
kysellä Riihimäeltä http://www.riihimaenravit.fi/kuvagalleria/voittajakuvat-2016/ ja Pilvenmäeltä spostilla info@pilvenmaki.fi
Ohessa Jatan lähettämiä kuvia, nauttikaa tekin syksystä!
terkuin Silja ja Katri

