Hyvää Pitkäperjantaita!
Maanantaina nähdään Pilvenmäen raviradalla sydän jännityksestä tykyttäen!
Pilvenmäki Special finaali starttaa lähdössä 11 klo 17.15. Ruusumme pääsee lähtemään numerolla
1. Ohjaksissa on meille uusi kuski sillä rattailla istuu Jukka Torvinen. Mika Forss ohjastaa Double
Boostia, mitä hän ohjasti myös karsinnoissa. Jukka on vastannut suurkilpailuissa yllätyksistä, miksi
hän ei istuisi yllättäjän rattailla tälläkin kertaa? Yllättäjä Ruusu olisi sillä lähtö on kovin mihin se on
ikinä joutunut ja seura sitäkin haasteellisempi.
Lähtölista https://heppa.hippos.fi/heppa/app?page=racing
%2FRaceProgramOneRace&service=external&sp=CF1492376400000&sp=CEF&sp=CC11
Valmentaja ja taustatiimi tekee kaikkensa, että Ruusu starttaa hyvillä mielin. Sillä ei tulla
esimerkiksi lämmittämään radalle lainkaan vaan lämmitys tapahtuu sen vanhoissa kotimaisemissa
Pilvenmäen metsälenkillä. Näin pyritään luomaan Ruusulle rento fiilis ja sitä kautta lisäintoa itse
kilpailuun.
Päivän ohjelma liigalaisille:
12.30 vuosikokous ja kahvia istumakatsomossa (kulku ravintola Valtikan kautta, 3krs.) Tapio
paikalla heti alussa kertomassa Ruusun tulevaisuuden suunnitelmista ja vastailemassa teidän
kysymyksiin. Lisäksi käydään läpi liigan talousasiat (raportti tulee lisäksi kaikille seuraavan
tiedotteen mukana).
n.15.10 eli 5. lähdön jälkeen Katri johdattaa joukot tsemppaamaan Ruusua varikolle. Lähtö
pääkatsomon takaa leikkikentän vierestä.
17.05 kokoonnutaan odottamaan Ruusua esittelyyn maalipaalun kohdille
17.15 jännitetään yhdessä Pilvenmäki Special finaalia ja kannustetaan Ruusua lähdöstä maaliin,
kävi miten kävi
Tämän jälkeen joko itketään tai nauretaan yhdessä, onnittelemme toisiamme hienosta hevosesta,
joka juoksi isossa finaalissa ja parhaimmillaan menemme jokainen voittajakehään :)
Meillä on edessä hieno päivä, toivotaan sitä kaikki myös säiden herralta; mitä kuivempi rata sen
parempi meille. T76-raveissa tunnelma on aina korkealla, nautitaan siitä sekä ravintola Valtikan
tarjoamista antimista (alakerran ravintola Pilventupaa unohtamatta!), oheisohjelmista (lapsille mm.
pääsiäismunien metsästystä), jopa 5 ponilähdöstä ja varsinkin tasokkaista ravilähdöistä! Liigalaiset
seurueineen pääsevät liigakortilla sisään ilmaiseksi. Kaverit ovat tervetulleita myös kokoukseen
(kahvit ensin liigalaisille, jos jää niin muille:)) sekä varikolle ja mitä enemmän sakkia kannustaa
Ruusua radan varressa sen parempi.
Ravit näkyvät myös osoitteessa www.veikkaus.fi, mutta vaatii kirjautumisen. Facebook päivittyy
mahdollisimman ajan tasalla, seurailkaa myös sitä.
Pinkki-mustaa päälle, kamerat asemiin, äänet auki ja maanantaina nähdään!
Terkein Silja ja Katri
Ps. Ensimmäinen ponilähtö starttaa 11.30 ja ravien ensimmäinen virallinen lähtö 13.45.
Sekä Brunssi että pöytä ravintola Valtikasta kannattaa varata etukäteen, jotta varmasti mahtuu!

