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Hei taas!
Sitten viime kuulumisten R. R. Nykäisyn elämä Ilkka Korven
valmennustallissa Ypäjällä on rullannut tutuissa uomissaan.
Varsamme jatkaa peruskuntokauttaan. Syksyn kuluessa se on
hölkännyt neljä kahdeksan kilometrin lenkkiä viikossa. Nyt vauhtia on
hieman kiristetty ja ohjelmaan on lisätty kevyt hiitti kerran viikossa.
Nämä kovavauhtisemmat harjoitukset vähentävät hölkkälenkkien
määrää.
Viime viikolla ohjelmassa oli kaksi aikaisemman mallin mukaista
hölkkälenkkiä (maanantaina ja torstaina) ja yksi hiitti (perjantaina).
Muina päivinä varsamme ulkoili tarhassa.
Ilkan tallin käytäntöä seuraten varsamme käy lenkillä ikäisessään
seurassa, jossa reippaat teinit kannustavat toisiaan.
Tallissa R. R. Nykäisyn kutsumanimeksi on vakiintunut Nykä, ja sitä
käytetään jo monessa muussakin yhteydessä. Muutama kimppalainen
on myös ehdottanut sen omaksumista kimpan omaan viestintään.
Siispä tästedes tuttavallisesti – NYKÄ!
Kelien kylmentyessä veijarimme varustukseen on lisätty Finn‐Tackin
toppaloimi. Se saapui Ypäjälle viime viikolla.
Seuraavalta sivulta löydätte vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Parasta marraskuuta kaikille!

Pauliina Raento
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Kuka hölkkää ja kuka lähtee hiitille? Kenellä on
vapaapäivä tarhassa? Kuvassa Ilkka räknäilee
kilpatallinsa ajohevosten tulevaa ohjelmaa.
Tallin käytävän seinälle kiinnitettyyn tauluun merkitään
kunkin hevosen ajaja, mahdollinen erikoisvaljastus ja
muu treeniä koskeva ohjeistus.

VASTAUKSIA USEIN KYSYTTYIHIN KYSYMYKSIIN
KUVA: ERJA MATTILA

Mitkä ovat Nykän merkit sen hevospassissa?
R. R. Nykäisy on rautias ja sillä on otsassa tähti. Sen oikeassa takajalassa on
vuohissukka ja jalan kavio on valkoinen. Hevosalan ”merkkikielellä” rimpsu
kuuluu: rt, ti, otj vsk & vko.
Miksi ja milloin Nykä on ruunattu?
Varsamme myyjä, ravivalmentaja Janne Ranta‐Krenkku kertoi, että energinen
nuorukainen kastroitiin sen elämän ja käsittelyn helpottamiseksi.
Toimenpiteeseen ei siis ollut esimerkiksi kivesvian kaltaista lääketieteellistä
syytä. Hän teetti operaation 17. tammikuuta 2014. Komplikaatioita ei ilmennyt.
Mistä R. R. tulee?
Ärrät ovat varsamme kasvattajan Reijo Ranteen nimikirjaimet.
Kuinka touhupetterimme on vakuutettu?
Sillä on henkivakuutus, laaja eläinlääkärikuluvakuutus ja vastuuvakuutus Lähi‐
Tapiolassa.
Miksei Ilkan tallilla voi käydä vapaasti silloin kun itselle sopii?
Tämä johtuu siitä, että valmentajalle ja kilpahevosille on taattava työ‐ ja
kotirauha tilanteessa, jossa liigavarsalla on 800 tasaveroista omistajaa. Monille
heistä ravi‐ ja muidenkin tallien käytännöt ovat vieraita, eli omatoiminen vierailu
voi olla jopa turvallisuusriski.
Sääntö on sama koko Raviliigassa ja sisältyy kunkin kimpan omaan
yhteisomistussopimukseen.
Mutta no hätä: vierailuja ja muuta ohjelmaa järjestetään aina tilaisuuden tullen!

Nykä tutustui passiinsa eli viralliseen
tunnistusasiakirjaansa Sannan ja Juhan
seurassa syyskuisessa tapaamisessa, joka
järjestettiin Ypäjällä Suomenratsujen
kuninkaallisten yhteydessä.
Katso ja kommentoi tähän mennessä
otettuja kuvia osoitteessa
http://www.raviliiga.fi/albumi/srl2014/

