We are the champions, Onnea!
Ruusu juoksi upeasti eilen Mikkelissä ja voitti lähtönsä huikealla 12,8aly- ajalla. Ja oikeastaan ihan
itse, siihen ei juuri kuskilla ollut vaikutusta vaan Mika istui rattailla nauttien kyydistä. Ruusu on nyt
kehittynyt tasolle, mistä ei vielä Pilvenmäki Specialin jälkeen osattu haaveilla.
Tulokset ja lähtö:
https://heppa.hippos.fi/heppa/app?page=racing%2FRaceResults&service=external&sp=CC5
http://down0.09181-down0.dna.qbrick.com/09181down0/archive/20170715/20170715_21_105_360.mp4
Sekä Tapio että Mika olivat samaa mieltä Ruusun kehittymisestä. "Tamma on mennyt valtavasti
eteenpäin sitten kevään. Se juoksi iloisesti maaliin ilman, että vedin korvia auki tai lappuja silmille.
Jos lähdön suosikki (nro 3 Oxan Winx and Wonx) ei olisi laukannut, oltaisiin otettu sen selkä. Sitten
en tiedä mitä olisi käynyt. Nyt jäi näkemättä miten Ruusu olisi tullut sen takaa. Mutta tää on tätä
jossittelua, meillä oli tuuri kohdallaan ja tosi tyytyväinen olen tähän tulokseen" Mika kommentoi.
"Se kahden kuukauden tauko Pilvenmäki Specialin jälkeen tuli Ruusulle tarpeeseen. Ei varmaan
oltaisi tässä ja asiat näin hyvin, jos sen jälkeen olisi startattu. Se on kasvanut varsinkin henkisesti
tosi paljon." Tapio kommentoi puhelimessa illalla. "Kyllä se nyt meni helposti."
Tapio kertoi keväällä, ettei Ruusulla ole tarkoitus osallistua mihinkään hirveän suuriin kilpailuihin.
Entä nyt?
"Villimiehen tammakilpa on edelleen ajatuksissa. En tiedä onko tammahevosella järkeä osallistua
Derbyyn, siellä on niin paljon kovia oreja ja yli tuplasti tienanneita mukana. Tammat on siinä tosi
heikoilla ja ura voi olla siinä. Ja tuo Villimiehen tammakilpa on aika pian sen perään. On siellä
sitten niitä Kasvattajakruunun välieriä, niissä voitaisiin olla 5 parhaan joukossa. Katsotaan miltä
syksy näyttää. Seuraavaa starttia katselen parin viikon päähän. Ruusu on nyt ollut hyvällä tuulella,
en tahdo katkaista sitä millään liian vaativalla."
Alkoi heti soimaan päässä: "pidän sua niin kuin kukkaa kämmenellä..."
Mikkelin aurinkoisessa iltapäivässä oli omistajia kannustamassa ja kuka heistä olisi ennen lähtöä
uskonut pääsevänsä voittajakehään? Hyvä, että liigamme oli edustettuna, kiitos siitä paikalla
olleille.
Juokaa kuplivaa, nauttikaa tästä onnen tunteesta ja vielä kerran: Onnea omistajille!
Terkuin Silja ja Katri
Ps. Toimitamme tallille onnittelukakun. Tässä vähän ideaa siitä, miltä teidän leipomat kakut voisivat
näyttää http://kakkupaivakirjat.blogspot.fi/2013/03/sateen-ruusukakku.html

