Jännitys tiivistyy!
Ensi viikon perjantaina ajetaan Pilvenmäki Specialin Pilvenmäen karsinnat ja Ruusu edustaa
liigaamme lähdössä 9.
Pilvenmäki Specialin finaaliin pääsee tänä vuonna kustakin karsinnasta kaksi hevosta. Pilvenmäen
karsintojen (4kpl )lisäksi ajetaan yksi karsinta myös Oulussa ja Kuopiossa. Ruusun on oltava siis
kahden parhaan joukossa, jos mielimme nähdä sen Finaalissa. Olisiko tämä mahdollista?
Mahdollisuus on aina ja luottoa hevoseen, kuskiin ja valmentajaan on. Mikään ei ole kuitenkaan
yhtä varmaa kuin epävarma ja lähtö täynnä tasokkaita hevosia eli lähtö on vain joustava ensin :) Ja
Ruusun pitäisi parantaa sijoitustaan yhdellä, vaikka kolmosetkin ovat toki hyviä sijoituksia:)
Ruusun koitos alkaa siis klo 20.50 lähdössä 9. Ruusun numero on 7 ja ohjaksissa tuttuakin tutumpi
Mika Forss.
Käsiohjelma:
https://heppa.hippos.fi/heppa/app?page=racing
%2FRaceFields&service=external&sp=CF1491512400000&sp=CEF&sp=CC9
Ja lähdönhän näkee suorana osoitteesta www.fintoto.fi
Kimpanvetäjät pääsevät kumpikin piipahtamaan radalla, mutta Ruusun lähtö on katsottava
kotisohvalta. Moikataan kuitenkin jos ehdimme radalla törmätä!
Ravien 7. lähtö on lisäksi Raviliiga 2014 Real Red -lähtö eli voittaja palkitaan Real Red -loimella.
Halukkaat teistä pääsevät myös lähdön voittajaseremonioihin onnittelemaan voittajaa keskikentän
voittajakehään. Tähän osallistuvien kannattaa vakoilla vähän muista lähdöistä kuinka homma
toimii, jos me kimpanvetäjät emme enää tuohon aikaan ole paikalla. Etukäteen saa tietenkin myös
meiltä neuvoja :)
Ruusu on tällä viikolla säästellyt kotona hieman paukkuja ja sillä on ajettu vain kevyesti. Se on ollut
mm. perähevosena, eli juossut ilman kärryjä toisen hevosen perässä kuskin pitäen sitä narussa
samalla kun ohjaa ajettavaa hevostaan. Kuntoa kyllä löytyy, mutta monen palikan on lähdössä
osuttava kohdalleen ennen kuin ollaan maalissa ja yksi niistä on Ruusun oma voiton tahto. Paljon
siis rapsutuksia ja tsempin toivotuksia Ruusullemme!
Tulevasta: Pääsiäismaanataina 17.4. meillä on vuosipalaveri. Palaveri alkaa klo 12.30 ja
osallistujamäärästä riippuen olemme joko kabinetissa tai istumakatsomossa. Ilmoittautumislinkki
tulee lähempänä. Tapio tulee kertomaan meille Ruusun nykyisestä tilanteesta ja valottaa hieman
myös tulevaa. Ruusun näemme joko juoksevan Specialin Finaalissa tai sitten Pilvenmäen
tallialueella muuten vain päivästä ja rapsutuksista nauttimassa. Raveissa on monenmoista ohjelmaa
ja ennen ravien alkua on mahdollista osallistua myös Brunssille klo 11. Brunssilla tarjotaan
ilmainen kupliva jokaiselle Ruusun omistajalle ja toivotetaan onnea ja menestystä tulevalle kesälle.
Brunssista ja raveista mainos ohessa.
Raveja odotellen,
Silja ja Katri

