Heppatirallaa!
Myönnän, tää on niin kivaa kun voi aloittaa aina näin; Onnea, meillä on niiiin upea hevonen!
Eilen ei tullut voittoa ja silti saamme olla taas tyytyväisiä. Ruusu juoksi eilen Turussa uuden
volttiennätyksensä 1.16,9 siistiltä juoksulla ja melkein voittaen. Tiliä juoksusta karttui 500€. Radan
varrella suunniteltiin jo seuraavan kakun koristeita Ruusun noustessa viimeisessä kurvissa johtavan
rinnalle ja ohi, mutta jostakin takaa aivan puskasta noussut Cincane/Jarmo Saarela pääsivät
yllättämään ja viipottivat niin nopeasti ohi, ettei Mikalla ja Ruusulla ollut enää aikaa vastata tuohon
hyökkäykseen. Tämä hyvä taisteltu kakkonen ansaitsee mielestäni ainakin muffinseja!
Juoksu on nähtävissä
http://tototv.icareus.com/web/guest/archive?video=20160826_27_103
Ja tulokset
https://heppa.hippos.fi/heppa/app?page=racing
%2FRaceResults&service=external&sp=CETK&sp=CF1472158800000&sp=CC3
Nyt kilpaillaan kun rauta on kuumaa ja Ruusun vire on hyvä. Seuraava startti on jo ensi
keskiviikkona 31.8. Suomen pääradalla Vermossa. Kyseessä illan yhdeksäs lähtö n. 21.02. Lähtö on
ryhmäajo 2100m ja Ruusu ja Mika starttaavat numerolla kuusi.
Taso kovenee, vastustajat, niin kuin Ruusunkin, ovat nopeampia ja osittain kokeneempia. Se ei
pelaa, joka pelkää ja meillä on vahva ja periksi antamaton tamma. Itse seuraisin huolestuneena
vierestä lähtevää Jimmigrationia, jota Riina Rekilä on tuskin turhaan tuonut Canadasta Suomeen
kilpailemaan. Lähtölista tässä
https://heppa.hippos.fi/heppa/app?page=racing
%2FRaceProgramOneRace&service=external&sp=CF1472590800000&sp=CEH&sp=CC9
Tallilta on kaikunut myöskin vihjailuja, että Vermon startin mennessä hyvin, alkaa Tapio suunnitella
Tampereen vuoden ykköskisaa, Kriteriumia. Kyseessä on ikäluokkakilpailu, johon pääsevät
osallistumaan Suomen parhaimmat kolmevuotiaat lämminveriset. (Suomenhevoset myös, omassa
lähdössään) Karsinnat juostaan Teivosta ti 20.9. ja finaali T76-raveissa la 1.10.
Tästä lisää kun Vermon kisa on juostu :)
Loimet ja arvonta: Saimme arvonnasta jo hieman palautetta ja päätimmekin, että kaikki loimet,
kuvat ja mahdolliset pokaalit nostetaan esille Pilvenmäen Totohalliin kaikkien ihasteltaviksi.
Säännöissä kerrotaan lomien kuuluvan valmentajille, mutta Tapio oli edustajiston kanssa samaa
mieltä siitä, että arvotaan loimet muiden palkintojen kanssa liigamme lopussa 2017.
Näin palkintoja voidaan myös postittaa yhdessä rytäkässä, voittajan maksaessa postimaksun, mikäli
ei pääse itse arvontatilaisuuteen paikalle. Siihen asti, ihastellaan toivottavasti runsasta palkintojen
määrää Pilvenmäellä. (Ja näytetään kaverille kans;))
Vermoon!
Terkuin Silja

