Moikka!
Hokkikelit tekevät tuloaan. Vaikka lumet sulivat on tasaisella kesäkengällä liukas kulkea
nurmikkoisissa tarhoissa, joten tallilla on hevoset saaneet jo talvikengät jalkaan. Raviradoilla on
paikat saatu onneksi vielä pysymään ainakin täällä etelässä hiekkaisina, joten kengillä kikkailu
onnistuu starteissa vielä mainiosti.
Ruusu viettää vielä toistaiseksi "lepohetkeä" vaikka normaalissa treenissä se on ollut koko ajan. Ell.
Kauhasen yhteistyökumppani Antti Kinnunen kävi viime viikolla hoitamassa Tapion hevosia ja
Ruusulta hoidettiinkin kummatkin etupolvet. Kovan rasituksen vastapainoksi jalat (ja toki koko
kroppa) tarvitsevat hoitoa, jotta ne kestävät treeneissä ja varsinkin starteissa tulevan kovan paineen.
Tapio painottaakin aina sitä, että hevosten jalkojen piikitys on ennen kaikkea terveyden hoitoa.
Mikäli hoidettaisiin sairauksia, oltaisiin jo ihan väärässä suunnassa. Hoidon jälkeen on hevonen
kahden viikon kilpailukarenssissa, joten Ruusun starttia voidaan odottaa aikaisintaan ensi viikolle.
Seuraavaa starttia odotellessa, voimmekin innostua seuraavasta tapaamisestamme. Vietämme
Ruusun jäähyväiset Raviliigalle- tapahtumaa Pilvenmäellä sunnuntaina 19.11. raveissa klo 15
alkaen. Tapahtumaan voi osallistua jokainen Ruusun matkaa seurannut. Ilmoitathan tulostasi 10.11.
mennessä oheisella lomakkeella
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtI5QH4XIgyyuO0Ct5qQW2aCcMdZZciMSdTmjdw6G7MrirQ/viewform?usp=sf_link
Tapaaminen alkaa yhdessä Kiekkoliigan kanssa klo 15.00. yhteiskuvalla raviradan pääkatsomon
edessä. Olethan siis paikalla jo ajoissa!
Tästä kuljemme Ruusun perässä varikolle, missä muistelemme menneitä, pohdimme tulevaa ja
kuulemme Tapion ja hoitajien ajatuksia ja tunnelmia.
Osallistujien kesken arvomme ainakin yhden (ehkä useamman) Tandem-ajon Ruusulla. Ruusulle
laitetaan pitkät kärryt, joihon voittaja pääsee Tapion kanssa. Tarkoitus on, että Ruusu vetää
ensimmäisen lähdön esittelyn. Ravit alkavat klo 16.00.
Tämän jälkeen siirrymme sisätiloihin, jossa tarjolla pientä purtavaa ja arvomme aina lähtöjen
välissä mm. Ruusun voittoloimia ja kuvia.
Ravien 5. lähtö (todennäköisesti) on Raviliiga-lähtö, minkä voittaja saa ylleen raviliigaloimen ja
pääsemme porukalla palkintojen jakoon.
Tähän päättyy tapaamisemme virallinen osuus.
Jos kaikki on mennyt hyvin, niin Ruusuhan on edellisenä päivänä ollut Kasvattaja kruunun
välierissä, joten puhuttavaa on varmasti paljon!
Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee paikalle! :)
Terveisin Katri ja Silja
*****
Liitteenä vielä Hevosurheilun lehtijuttu raviliigan nettikyselystä, jonne moni teistäkin kävi oman
mielipiteensä antamassa. Lisäksi vielä alla Hevosurheilulehden tarjous raviliigalaisille:
TUTUSTUMISTARJOUS RAVILIIGALAISILLE!
Hevosurheilu-lehti kolme kuukautta vain 50 € (norm. 60 €). Saat kaupan päälle digilehden, arvo 15
€.
Tilaukset osoitteeseen tilaukset@hevosurheilu.fi
merkinnällä ”Raviliiga + liigan nimi” (esim. Raviliiga Forssa 2014)
Tarjous on voimassa 30.11.2017 asti. Tilaa vaikkapa isänpäivälahjaksi!

