Moi,
Vermon startti ei mennyt niin kuin piti, Ruusun jäädessä viimeiseksi. Avaus oli kova 12-vauhtinen,
Ruusun juostessa neljättä rataa ensimmäisen kaarteen saaden paikan toisen radan letkan vetäjänä
vasta kun 500m oltiin juostu. Ensimmäinen kierros juostiin 15-vauhtia, joten tempo oli reipas myös
toisella puolikkaalla. Tämän jälkeen Ruusu ei sitten edennytkään ja Mika lopetti ajamisen
viimeisellä 500 metrillä.
Lähdön näet täältä: http://tototv.icareus.com/web/guest/archive
Ruusu siis maalissa viimeinen 1.20 ajalla.
Juoksin heti maaliin tulon jälkeen varikolle, jossa Mika oli juuri luovuttanut Ruusun Jatan
kävelytettäväksi. Jatta kertoi, että Mika ei osannut sanoa mitään selvää syytä Ruusun huonolle
juoksulle - liekö ollut liian lyhyt hokki suhteessa radan kuntoon vai joku uusi pöpö iskenyt.
Ruusu palautui startin jälkeen kuitenkin normaalisti ja eläinlääkärin tarkistama pulssi oli normaali.
Torstaiaamuna Ruusu oli jättänyt aamukaurat syömättä - sen verran se oli ottanut nokkiisa, mutta
muuten se olikin oma itsensä. Lämpö oli myöskin ollut normaali.
Ruusu viedään maanantaina klinikalle tähystettäväksi, jolloin varmasti selviää enemmän. Voi
tietenkin olla, että Ruusu on täysin terve ja sitä vain hiersi jokin muu.
Tämä on nyt aivan puhdasta pohdintaa, mutta Tapio kertoi heillä kerran jollakin hevosella menneen
kitalaen läppä nurinpäin ennen starttia, jolloin käytös on ollut hyvin samanlainen kuin Ruusulla
keskiviikkona. Tässä hieman aiheesta, ei kuitenkaan välttämättä ollut syy Ruusun tulokseen:
"Pehmeän kitalaen virhe-asento tarkoittaa mahdolli-simman yksinkertaistettuna sitä, että pehmeä
kitalaki ajaa kovassa rasituksessa ylitse kurkunkannesta, joka normaalisti on pehmeän kitalaen
päällä. Nämä yhdessä tukkivat osittain hevosen hengitystiet niin, että hapensaanti vähenee
huomattavasti. Hevonen saa palautettua kurkunkannen oikeaan asentoonsa nielaisemalla, jolloin
ongelma on hevosenkannalta ratkaistu. Mutta nielaistakseen sen täytyy hiljentää vauhtia. Siinä
vaiheessa, kun hevonen on saanut nielaistua, kilpakumppanit ovat jo menneet." SHKL
Maanantaina selviää varmastikin enemmän ja mikäli Ruusu on kunnossa sille saatetaan katsoa vielä
joku startti tälle vuodelle. Mistään vakavasta kuitenkaan tuskin on kyse.
Sen jälkeen ansaitulle talvipaussille :)
Maanantaita odotellessa, hyvää viikonloppua kaikille!
- Silja
Ps. Edellisestä tiedotteesta tuli paljon epäonnistuneita lähetyksiä paluupostina - ilmeisesti kaikkien
sähköposteihin se tiedote ei mahtunut liitteenä olleiden kuvien takia.

