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He(i)ppa!
Varsahuutokauppa ja Porin kuninkuusravit lähestyvät!
Tulevan varsamme valmentaja Ilkka Korpi on opiskellut Porissa
huutokaupattavien varsojen tietoja. Hän kertoi puhelimessa tänään,
että seuraavan parin viikon aikana hän perehtyy lähemmin kuuteen
varsaan, joiden suku näyttää erityisen kiinnostavalta.
Suvun lisäksi Ilkka pitää tärkeänä hevosen rakennetta sekä sitä, missä
varsa on kasvanut. Nämä tekijät vaikuttavat muun muassa sen
terveyteen.
Huutokauppapäivästä 1.8. tulee kiireinen, sillä viimeiset arviot ja
päätökset tehdään paikan päällä, kun kaikki varsat ovat tavattavissa
henkilökohtaisesti.
Huutokaupattaviin varsoihin pääsee tutustumaan osoitteessa
http://kuninkuusravit.fi/fi‐
fi/article/varsahuutokauppa/varsahuutokaupassa‐myynnissa‐20‐
suomenhevosta/226/
Ilkan Derby‐haastattelu edellisestä tiedotteesta uudelleen tässä:
http://youtu.be/cmmCktBA8sk
Porin ravirata tarjoaa raviliigalaisille ilmaisen sisäänpääsyn perjantain
iltajuhlaan. Tiedotan käytännön järjestelyistä heti kun saan ne selville.
Jännittävää kesätapahtumaa odotellessa –
Pauliina Raento
SRL:n Raviliiga‐kimpan vetäjä

Tervetuloa Ravitorin osastolle 5A
Raviliigalla on oma osasto Kuninkuusravien
messualueella 2.–3.8. Osaston numero on 5A.
Olen tavattavissa Raviliigan deskillä lauantaina 2.8.
kello 12:45–14:15. Käykääpä moikkaamassa !
Sunnuntaille tarvitsisin markkinointiapua ajalle
11:30–12:45. Mikäli joku teistä olisi halukas
esittelemään kimppaamme ja Raviliigan ideaa muille
kunkkarivieraille tuona ajankohtana, otan
ilmoittautumisen kiitollisena vastaan.
Sähköposti tavoittaa osoitteella
srl.raviliiga14@gmail.com.

Hevosurheilu‐lehti julkaisee nettiversiossaan
joka päivä Kuninkuusravit‐aiheisen jutun.
Raviliigalaiset voivat lukea lehteä maksutta
elokuun loppuun saakka rekisteröitymällä
osoitteessa http://www.raviliiga.fi/
Lisätietoa saa myös Kuninkuusravien
verkkosivuilta. Siellä pääsee ehdottamaan
nimeä Porin raviradan maskotille.
http://www.kuninkuusravit.fi/
Tarjolla on myös tilaisuus osallistua
Kuninkuusravit‐aiheisiin arpajaisiin. Nimikisan
pääpalkintona on kuninkuusravipassi.

Ypäjän hevosopisto järjestää Kuninkuusraveihin suomenhevosaiheista
oheisohjelmaa myös Porissa. Kuva Tampereelta vuodelta 2011.

RAVILIIGA TIEDOTTAA
Yksi ravikesän kohokohdista, St. Michel ‐suurkilpailu
Mikkelissä on ohjelmassa tulevana viikonloppuna.
Mikkelin ravirata tervehtii raviliigalaisia tarjouksella.
Sisäänpääsyn & ruokailun St. Michel ‐teltassa voi
lunastaa ennakkoon yhteishinnalla 20 € / päivä.
Pääsylipun normaali hinta lauantaina on 11 € ja
sunnuntaina 17 €. Ruokailu maksaa 15 € / päivä.
St. Michel ‐ajo järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna
1981. Vuoden 2002 kisassa syntyi kaiken voittaneen
italialaisori Varennen legendaarinen maailmanennätys
1.09,3a / 1609 m. Se kesti kymmenkunta vuotta. Nykyinen
ME 08,9aly on ruuna Commander Crowen nimissä.
Kilometriaikojen merkinnän ja ravikilpailuennätysten
kirjaamisen voi halutessaan kerrata SRL‐kimpan
tiedotteesta 2 (30.6.).

Lauantain tarjouspaketin voi ostaa tästä linkistä:
http://www.lippupalvelu.fi/event/st‐michel‐mikkelin‐ravit‐
lauantai‐lippuja/136739?CL_ORIGIN=ORIGIN2&language=fi‐fi

Sunnuntain tarjouspaketin saa täältä:
http://www.lippupalvelu.fi/event/st‐michel‐mikkelin‐ravit‐
sunnuntai‐lippuja/136745?CL_ORIGIN=ORIGIN2&language=fi‐
fi

Lisätietoa tapahtumasta: http://www.stmichel.fi/

