Moi!
Pääsimme maanantaina nauttimaan ravijuhlan tunnelmasta suurimmillaan. Päivä oli keväisen kaunis
ja yleisöä Pilvenmäellä oli ihastuttavan paljon. Myös teitä liigalaisia oli mukana niin, että
istumakatsomo lähes täyttyi. Upeaa oli nähdä teitä taas!
Oma tähtemme oli ennen starttia rauhallinen ja hyväntuulinen oma itsensä. Kokouksessa Tapio
toivoi Ruusulle suojajuoksua sisäradalla, tarkoituksena ei ollut lähteä kilvoittelemaan kärkipaikasta
vaan antaa Ruusun lähteä omaan tahtiinsa.
Lopullinen sijoitus finaalissa olisi voinut olla parempikin, Tapio itse odotti Ruusun olevan 5
parhaan joukossa, mutta aina ei mene niinkuin toivoisi. Ruusun sijoitus oli 11:s ja aika 15,9a.
Tulokset
https://heppa.hippos.fi/heppa/app?page=racing
%2FRaceResults&service=external&sp=CF1492376400000&sp=CEF&sp=CC11
Lähtö
http://tototv.icareus.com/web/guest/archive
Lähtö lähti oletusten mukaan eli Ruusu lähti sisäradalta rauhallisesti. Mitä tapahtui seuraavaksi,
muokkasi lähtöä aika paljon eli lähdön suosikki Tomac laukkasi ensimmäisessä kurvissa, jolloin
Readypress ja Double Boost alkoivat ajaa kilpaa tosissaan. Ensimmäinen puolikas juostiinkin 10,0.
Ruusu oli kärki joukon viidentenä ja senkin avaus oli kova. Vaikka vauhti hieman rauhoittui oli
kierros silti edelleen 13,5- vauhtinen. Ohjaksissa Torvisen Jukka teki ihan oikean ratkaisun
antaessaan Ruusulle kilpailussa mahdollisuuden eli nosti sen toiselle radalle missä se sai juosta aina
maaliin asti. Matkavauhti oli meidän tammalle kuitenkin liian kova ja kärjen myös lopettaessa
kovaa Ruusu ei enää pysynyt perässä.
Tavoitin Jukan heti lähdön jälkeen varikolta: "Ei siinä oikein ollut mitään tehtävissä. Mukava
tamma ajaa, vauhti oli vaan liian kovaa. Vähän jäi ehkä sellanen tunne, että hevonen hieman taantuu
kun se ei heti saanutkaan otetta muista."
Ruusu on palautunut startista hyvin. Tarkoitus on antaa sen hieman huilia ja jatkaa treeniä ihan
normaalisti ennen seuraavaa koitosta.
"Ruusu on pari kertaa ollut nesteytettävänä kun se ei oikein tahdo juoda. Vitamiineja ja hivenaineita
laitetaan letkulla suoneen." Tapio kertoi palaverissa ennen starttia. "Annetaan sen palautua tästä
ennen kun mietitään muuta."
Ennen kaikkea oli hienoa, että meillä oli hevonen suurkilpailun finaalissa. Sitä paikkaa tavoitteli
aika moni muukin. Toivottavasti mukana olleilla oli upea päivä, kimpanvetäjillä ainakin oli.
Nautitaan tästä :)
Palaverissa Tapio kertoi myös hieman tulevaisuuden suunnitelmista: " Ruusu on maksettu moneen
ikäluokkalähtöön ja toki karsintoihin osallistutaan, jos tamma on kunnossa. Ainakin
Kasvattajakruunu ja Villimiehen tammakilpa on sellaiset mihin mieluusti osallistutaan. Mennään
hevosen mukaan ja mieluummin niin päin, että voitetaan niitä tonnin lähtöjä kun ollaan isommissa
hännillä. Siitä on enemmän iloa hevoselle ja omistajille."
Palaverissa käytiin läpi monia asioita, eikä kimpanvetäjä muista kaikkea. Lupasimme kuitenkin
selvittää valmentajan ja kuskin osuuden Ruusun saamista voittorahoista: Kuskin osuus on 5% ja
valmentajan 10% startin voittosummasta ja tämä (yht. 15% palkintorahoista) laskutetaan meiltä
Tapion valmennusmaksun yhteydessä. Lisäksi kävimme läpi liigan taloudellisen tilanteen ja tässä
viime ja tämä vuosi liitteenä. Jäljellä oleva budjetti menee tiukoille ellei voittorahoja tule. Asia on
kuitenkin hoidossa raviradan kanssa ja missään tapauksessa osakkailta ei peritä mitään, mikäli
budjetti ylittyisi. Voittorahoja siis odotellessa :)
Palataan kuulumisiin taas kun kevät etenee!
Terkuin Silja ja Katri
*******Mainos***********
3v. ruunasta Gladstone Comery on vapautunut 1/15 osuus. Hannu-hevonen on valmennuksessa
Tapiolla ja sillä on ajettu opetuslähtö vuoden vaihteessa. Nuorten lähtöihin on tarkoitus tulla pian.
i. SJ's Caviar e. Kayla Hanover ei. Donerail Lisätiedot kimpanvetäjältä 0400-473966/Silja
Osuus myydään tarjousten perusteella. Tahdotko olla osa Talli Ilokiven iloista kokoonpanoa?

