Moikkamoi!
Kummallisia sattumuksia :)
Mitä näkyi Forssan lähtölistalla?
Juuri niin! Ruusu juoksee kilpaa ensi sunnuntaina 16.10. koriradallaan Forssassa! Ruusu juoksee
lähdössä 9, numerolla 12 ja ohjaksissa tutusti Mika Forss. Lähtö on ryhmäajo 2140m enintään
5.100€ euroa tienanneille lämminverisille ja vaikuttaa aika nappisarjalta ja hyvältä lähdöltä. Lähtö
starttaa ohjelman mukaisesti 16.57. Ravit alkavat klo 14.
Pilvenmäellä on aina takuuvarmasti ohjelmaa ja erilaisten ja omintakeisten selostajien ja
selostustekniikoiden lisäksi on asiakkailla mahdollista kokeilla hevosenomistamista yhdessä Kari
Lähdekorven kanssa. Lopussa toiminnanjohtajan kertomatta terveiset ravipäivästä.
Kuukausi kului valtavan nopeasti ja Ruusun viime startistakin tulee kuluneeksi tasan kuukausi.
Silloin juhlittiin Moilasen tuomaa upeaa voittoa ja osallistumista hyväntekeväisyyteen Pilvenmäellä
pimenevässä syysillassa. Uusittaisiinko voitto jälleen? Tallilla kuuluu vain hyvää ja treenit on
sujuneet normaalisti. Ruusu on varmastikin nauttinut akkujen latauksesta ja lähtee kohti uusia
haasteita pirteänä. Toivon näkeväni Pilvenmäellä runsaat kannatusjoukot ja monia tuttuja kasvoja
hurraamassa Ruusua tässä suurion koitoksiin valmistavassa startissa.
Tavataan siis radan varressa!
Terveisin Silja
----------------------Ravipäivä hevosenomistajana!
Elämysiltaan osallistuva porukka voi olla ennestään toisilleen vieras ja ryhmän jäsenillä ei ole
lähtötasovaatimuksia. Päivää alkaa oman ravihevosen valinnalla 3-4 Kari Lähdekorven ja Iivari
Ingvesin etsimien hevosvaihtoehtojen välillä. Hevosen valinta suoritetaan valmentajan ja ohjastajan
kommenttien kuulemisen (tietysti myös hevosen tarkastamisen) jälkeen Talkkari-tyyliin Kari
Lähdekorven johdolla. Hevosen valinnan jälkeen siirrytään Ravintola Valtikkaan nauttimaan ruuasta
sekä käydään läpi illan ravilähtöjä isäntien ja emäntien voimin. Illan aikana käydään seuraamassa
tuomaritornin elämää yhden ravilähdön ajan.
Oman hevosen lähtöä jännitetään kaviouran varressa ja lähdön jälkeen siirrytään omistajan elkein
voittajakehään (jos siis hevonen voittaa!).
Lähdön jälkeen alkaa ryhmäläisillä kuhina siitä mihin hevosen voittorahat käytetään - Lähdekorven
ja Ingvesin opeilla Toto-luukulla vai raviemännän esittelemän ravihevosen osuuteen. Ryhmän
jäsenet päättävät yhdessä kohteen minne rahat sijoitetaan.
Hinta 60€/hlö
Sisältää: osuus kilpailevasta ravihevosesta, sisäänpääsy raveihin, käsiohjelma, ohjelma, ravintola
ruokailu ja 1juoma/hlö, toto-opastus.
Ilmoittautumiset: Elina Hirvonen, p. 050 3018 258, elina.hirvonen@pilvenmaki.fi. Elämysillat
Pilvenmäen su 16.10. klo 14 ja su 30.10. klo 17.30 alkavissa raveissa.
Lisätietoa Ravipäivä hevosenomistajana-konseptista: http://www.pilvenmaki.fi/ravipaivahevosenomistajana-saa-jatkoa/
Tulevan sunnuntain ruokalista: http://www.pilvenmaki.fi/ravintola-valtikka/
Tulevana sunnuntaina Pilvenmäellä Selostajahaasteravit, joten selostuskoppiin könyävät mm. Iivari
Ingves, EP Mäkinen, Hannu Korpi, Nelly-Janiika Korpikoski,... Lisätietoa sunnuntain ohjelmasta:
http://www.pilvenmaki.fi/selostajahaasteita-heitetty/
Ystävällisin terveisin,
Elina Hirvonen
toiminnanjohtaja
p. 050 3018 258
elina.hirvonen@pilvenmaki.fi
Forssan Seudun Hippos ry
Pilvenmäen ravirata

