SRL‐KIMPAN KUULUMISIA 1/2015

9.1.2015

He(i)ppanen!
Tässäpä teille vuoden 2015 ensimmäinen Nykä‐tiedote!
Nykän uusi vuosi Ypäjällä on käynnistynyt rauhallisesti.
Valmentaja Ilkka Korpi kertoo, että hevosemme madotettiin
joulutauon lähestyessä Aatonaattona varsa sai influenssa‐
ja jäykkäkouristusrokotuksensa tehostepiikin, eli
rokotesuoja on nyt vuodeksi kunnossa.
Nykästä on otettu myös pari verikoetta, koska se vaikutti
taannoin hieman nuutuneelta. Osa veriarvoista olikin
alakantissa. Seurantakokeessa muutama päivä sitten kaikki
oli kohdallaan, eli kyse oli jostain ohimenevästä pöpöstä.
Vuoden alkupäivien kylmyys antoi Ilkan valmennustallin
varsoille ylimääräisen vapaan. Ypäjällä oli pakkasta 22
astetta, kun Ilkka pitää ”nuorison” treenien pakkasrajana
17–18 astetta. Nyt keli ja kunto taas sallivat
normilenkkeilyn, eli Nykä on valjaissa neljästi viikossa.
Kolmivuotiaaksi juuri kääntynyt R. R. Nykäisy ulkoilee kylminä päivinä
kaksinkertaisesti loimitettuna. Toppaloimen alle puetaan fleeceä.
Vuoden 2014 kuvasaldo: http://www.raviliiga.fi/albumi/srl2014/
Facebook: https://www.facebook.com/srlkimppa
Nykä telkkarissa: https://www.youtube.com/watch?v=wFp1o6R90jA
Nykäfaktoja: http://villivarsa.fi/villivarsa/raviliiga‐nelja‐faktaa‐nykasta
Lähikosketus: http://villivarsa.fi/villivarsa/hauska‐tavata‐rr‐nykaisy
Varsamme tiedot Hepassa: http://www.hippos.fi  Heppa
 Hae hevosen nimellä: Nykäisy

Ja mikäpä on 3‐vuotiaan lenkkeillessä! Nykäkin on nyt
virallisesti vuoden vanhempi, koska kaikki hevoset täyttävät
vuosia vuoden vaihtuessa, oikeasta synttäripäivästä
piittaamatta. Me toki muistamme merkkipäivän 26.6.
Toivottavasti pääsette huomenna lauantaina kanssani
Turkuun raveihin tapaamaan Ilkkaa – ja suomenhevos‐
kasvatuksen seminaariin Ypäjälle 24.–25.1. Lisää seuraavilla
sivuilla.
Oikein hyvää alkanutta vuotta!
Pauliina Raento
SRL‐kimpan vetäjä
srl.raviliiga14@gmail.com

ILKKAA TAPAAMAAN
Nykän joulutervehdyksen saateviestin saatuanne toivottavasti
panitte kalentereihinne tämän viikon lauantain T76‐ravit Turun
Metsämäessä.
Pääsemme taas tapaamaan Ilkkaa tallialueelle. Voitte itse kysyä
reippaan ruunamme valmentajalta sen kuulumisia, ja kenties saatte
taas muutaman pelivihjeenkin . Samalla meillä on tilaisuus
tutustua ”varikon” kuhinaan ja nähdä, kuinka ravihevosia
valmistellaan kilpailuun.
Ravit alkavat klo 14, ja Ilkka ajaa lähdöissä 2, 5 ja 11. Odottelen teitä
maalitolpan kohdalla klo 14:00, ja menemme siitä yhdessä Ilkan luo
tallialueelle.
Tietoa Metsämäestä ja ajo‐ohjeita löydätte raviradan nettisivuilta
osoitteesta http://www.turunhippos.fi/metsamaki/fi/
Hevospeleistä kiinnostuneet ovat varmaankin jo huomanneet, että
Suomen Hippoksen peliyhtiön Fintoton T75‐peli on vaihtanut
nimensä T76:ksi. Vuodenvaihteessa toteutuneessa uudistuksessa
pelin alin voittoluokka (5 oikein) jäi pois, joten jatkossa voi voittaa 7
tai 6 voittajaa tietämällä (tai arvaamalla...). Ajatus on kuitenkin
ennallaan: on osattava 7 peräkkäisen lähdön voittajaa.
T76‐peliä pelataan joka lauantai ennalta ilmoitettuihin lähtöihin.
Kaikkien totoravien lähtölistat löytyvät osoitteista
http://www.hippos.fi (ks. Tulevat ravit sekä Pikalinkit sivun oikeassa
reunassa) ja www.fintoto.fi  Pelaa. Fintoton sivuston vasemmasta
alalaidasta kohdasta Ohjeet löydätte Toto‐pelikoulun ja Toto‐oppaan,
jotka selittävät mistä peleissä on kyse ja kuinka kuponki täytetään.
Huomaattehan, että rahapelaamisen ikäraja Suomessa on 18 vuotta.

Ilkka tapasi SRL‐kimppalaisia syksyllä Forssan ja Porin raveissa.

NYKÄ‐HUOLTOA
Sankarimme huuhdellaan hiestä lenkin jälkeen. Ylimääräinen
vesi karistetaan hikiviilalla pesupaikalle.
Kuivaksi ”viilatun” hevosen pää kuivataan pyyhkeellä ja päälle
pannaan loimi.
Kaikelle rapsutukselle perso Nykä tykkää pään kuivaamisesta,
kuten huoltovideo YouTubessa paljastaa:
https://www.youtube.com/watch?v=cbMm‐h61POM
Nykän kanssa kuvassa ja videolla on Ilkan valmennustallissa
työskentelevä Simo Palovaara .
Katso myös
Nykän murominuutti – eli kuinka syödessä ei jahkailla!
https://www.youtube.com/watch?v=ufSPVaXrimY
Nykä treenaa tarhassa – eli kuinka joskus vaan hulluttaa!
https://www.youtube.com/watch?v=rYwqFAW8b6M
Tulossa keväällä:
Johan lähtee – eli kun paksu talviturkki vaihtuu kevyempään
kesäkarvaan (ja karvaa on kaikkialla, argh)… hikiviila on
oivallinen villapallonirrottaja!

KIMPPAMME JÄSENKORTIT POSTITETAAN
SRL:STA TAMMIKUUN KULUESSA.

NYKÄ‐ALENNUS SH‐SEMINAARIIN

Suomenhevoskasvatuksen seminaarissa Ypäjällä 24.–25.1.2015 puhutaan
uudesta hevostaloudesta. Aiheena ovat erityisesti hyvinvointipalvelut
suomenhevosten työkenttänä. Ravivalmentajavieraaksi saapuu Jukka‐Pekka
Kauhanen.
Nykän omistajat saavat 25 prosentin alennuksen seminaarin
osallistumismaksusta. Mikäli jäsenkortit eivät ole ehtineet saapua,
kimppalaisten alennusoikeus selviää SRL:n Nykä‐kimpan ja oman nimen
mainitsemalla.
Seminaarin ohjelman ja alentamattomat hinnat näet tästä linkistä:
http://www.hevosopisto.fi/fin/tapahtumat/suomenhevosseminaari_2015/
Kartta auttaa löytämään seminaaripaikalle:
http://www.hevosopisto.fi/fin/hevosopisto/aluekartta/

TERVETULOA!

