Hyvää tammikuun loppua kaikille!
Vietimme Ruusun kanssa tässä pienen loman, Ruusu tosin hölkkäsi enemmän kuin me
kimpanvetäjät yhteensä :)
Ruusu jäi edellisen startin jälkeen pienelle tauolle ja tauon aikana tamma nautti ensin pitkistä
kävely- ja hölkkälenkeistä. Jatta kertoi Ruusun nauttineen hitaasta matkavauhdista korvat hörössä
maisemia katsellen. Tällä hetkellä sitä ajetaan 3-4 kertaa viikossa, välillä hölkkää ja välillä
jarrukärryjä vetäen. Jarrukärryt ovay tavallisia hiittikärryjä hieman painavemmat ja jarrulla saa
tarpeen tullen vastusta hieman lisää. Hierontaankin on taas päästy. "Ruusu on juonut nyt todella
hyvin, mitä se ei tehnyt enää loppuvuodesta ja oli siksi pari kertaa nesteytettävänä. Nyt treenin
jälkeen sokeri-kivennäismehu häviää hyvin nopeasti ämpäristä. Ruusu on mielestäni myös hieman
pyöristynyt, mikä on hyvä juttu sekin. Ainahan ylimääräiset kilot karisee pariin ensimmäiseen
starttiin, mutta toivotaan että sen naiselliset muodot edes vähän säilyisivät."
Tämän vuoden ensimmäinen suurempi tavoite siintää jo horisontissa. Ruusu on maksettu
Pilvenmäki Speciaalin, minkä karsinnat juostaan Forssassa pe 7.4. Finaali on Pääsiäismaanantain
T76-raveissa 17.4.
"Pyysin, että ilmoitetaan se sinne. Se on avoin lähtö enintään 8.000€ tienanneille, joten Ruusulle
ihan nappilähtö. Vastus tulee toki olemaan kova, mutta tauko on varmasti kehittänyt sitä." Tapio
kertoo. "Sillä on nyt menty rauhaksiin ja vauhtia aletaan hakemaan piakkoin. Tarkoitus on saada
sille pari-kolme hyvää starttia alle ennen tuota Special-karsintaa. Ainahan tilanteet voi muuttua,
mutta tuohon tähdätään ja hevosen mukaan mennään."
Päätimmekin, että Raviliigan vuosikokous pidetään Pääsiäismaanantaina 17.4. Pilvenmäellä.
Tarkempi paikka ja aika ilmoitetaan lähempänä. Ravit alkavat klo 14 ja Ruusun startatessa
pääsemme tsemppaamaan sitä ainakin varikolle - parhaimmillaan jopa voittajakehään. Laittakaa
päivämäärä kalenteriin, T76-raveista tulee joka tapauksessa pääsiäisen kohokohta ja hyvä päiväretki
Forssan seudulle. Näihinkin raveihin Raviliigakortilla ilmainen sisäänpääsy.
Pilvenmäen voittajien gaalassa Ruusu sai myös kunniamaininnan ollen vuoden seuratuin hevonen
Pilvenmäellä 2016. Kunniakirja haettiin kaikkien paikalla olleiden omistajien kanssa ja sitä voi
kaikki käydä katsomassa Ruusun palkintovitriinissä Pilvenmäellä kun ehdimme sen sinne
perustamaan :)
Kuvassa Facessakin oleva rauhallinen Ruusu kävelyllä :)
Tästä taasen eteenpäin, Hehkeää helmikuuta!
- Katri ja Silja

