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Moikka! 
 
Olivia kilpailee tänään Jyväskylässä 4-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunun alkuerässä. Lähtö on 
ravien seitsemäs, ja starttaa aikataulun mukaan klo 20.19. Muutaman poisjäännin myötä lähtöpaikka on 
muuttunut 1. radaksi. Tommi lähtee kilpailuun menestys mielessä. 
 
"Juuri nyt Olivian kiima tuntuu menneen ohi ja eilisessä viimeistelyajossa hevonen tuntui tosi hyvältä. 
Lähtöpaikkakin on hyvä ja tuosta pitäisi väkisin saada hyvä juoksu ja vastus on helpompi edellisiin lähtöihin 
verrattuna. Kovimmat kilpakumppanit lähtevät huonommilta lähtöradoilta. Neljän joukossa Olivian pitäisi 
tässä kyllä olla, mutta se vaatii että hevonen on kunnossa. Meillä on tallissa nyt jokin virus, ja tänäkin 
aamuna oli taas kaksi hevosta kuumeessa. Olivialla ei ole lämpöä, mutta mittaamme sen vielä ennen 
lähtöä ja jos lämpöä on, jätämme tietysti Olivian kisasta pois (Toim.huom. Jos näin käy, laitan tiedon heti 
facebookiin). Kaikkein huonoin vaihtoehto olisi ajaa kilpaa ja huomata sairastuminen vasta lähdön aikana. 
Tämä on vaan siitä ikävä virus, että se ei kaikille edes nosta kuumetta, vaan ainoa oire on suorituskyvyn 
heikkeneminen startissa. Toivotaan kuitenkin, että Olivia on illalla kunnossa ja päästään ajamaan kilpaa 
tosissaan!" 
 
Killerille on vapaa pääsy sekä Jokimaan että Jyväskylän raviliigakorteilla, joten lähtekäähän kaikki 
kynnelle kykenevät nauttimaan raveista! Hienotasoiset kisat tulossa muutenkin kuin meidän osalta, sillä 
illalla ajetaan myös 5-vuotiaiden suomenhevosten Derby-karsinnat. Oranssia päälle ja hiukan ääntäkin, ettei 
jäädä ihan Killerin liigan jalkoihin ;). 
 
Teivosta tuli tieto, että viimeiset fanituotteet ovat nyt alennuksella myynnissä. Lisää ei tämän liigan 
nimiin enää tule, joten jos oma Olivia-muki tai pipo puuttuu, niin nyt kannattaa toimia! Verkkokaupan 
löydät täältä. Tätä kirjoittaessa jäljellä on 10 fanihuivia á 10 € (norm.14€), 9 mukia á 6 € (norm. 9€) ja 17 
pipoa á 10 € (norm.15€). 
 
Loppuun vielä Jyväskylän raviliigan vetäjän Miika Lähdeniemen spekulaatiot illan lähdöstä, Vihjeitä saa 
vapaasti käyttää omia peli-ideoita miettiessä =). 
 
Killeri 11.8. Lähtö 7 Kasvattajakruunu-alkuerä 
 
1 POISSA 
 
2 Stone Capes Olive oli viimeksi mukana kovassa Derbykenraali-lähdössä. Se sai onnistuneen juoksun 2. 
ulkona, mutta ei jaksanut puristaa maalisuoralla kärkikamppailuun pitäen kuitenkin kelvollisesti vauhtinsa. 
Edelliskerralla se jäi lopussa Arctic Helenin (nro 8) taakse hieman pussiin ja jossiteltavaa jäi yhden 
sijoituksen verran. Lahden Raviliiga-joukkueen silmäterä on tammaseurassa aina varottava, varsinkin kun 
saa nyt iskuasemat kärkiporukasta. 
 
3 POISSA 
 
4 Backspin kesti viime kerralla keulasta ihan hyvin kolmanneksi lähdössä, jossa Maisa taipui johtavan 
rinnalta. Toukokuussa Backspin voitti Derbyn Tammasuosikki-lähdön keulasta kestäen kovan matkavauhdin 
hienosti. Starttiväliä on kertynyt nyt lähes kaksi kuukautta, mutta tallikommenttien perusteella kunto on 
kohdallaan. Tamma avaa tunnetusti kovaa ja pyrkinee kärkipaikalle. Keulasta se olisi paha ohitettava, jos 
huoltotauko ei näy otteissa negatiivisesti. 
 
5 Golden Luxi on tehnyt parin vaisumman juoksun jälkeen nyt kaksi vahvaa suoritusta peräkkäin. Ensin 
Teivossa Maisa runnoi johtavan rinnalta väkevästi ykköseksi. Mikkelissä se pääsi nousemaan sisäradalta 
kiriin viimeisessä kaarteessa ja rykäisi vahvalla loppukirillä aivan voittaneen Stonecapes Picasson rinnalle. 
Kahden poisjäännin myötä lähtöpaikka paranee, joskin tässä on jonkinlainen riski ajautua johtavan rinnalle. 
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Kahden viime juoksun perusteella Maisaa täytyy odotella kärkikamppailuun, vaikka vastustajatkin ovat 
kovia. 
 
6 Lolo Lee tarjosi Lahden kisassa vetoapua Maisalle ja jaksoi silloin meidän tammaamme paremmin, vaikkei 
aivan kärkeen yltänytkään. Vermossa se teki aivan porukan hänniltä vahvan ulkoratakirin ja kamppaili myös 
viimeksi Turussa oikein rehdisti. Vahvaa suoritusta voi odottaa jälleen, mutta voittoon tarvittaisiin hiukan 
tuuriakin. 
 
7 Lady Redcap oli Turussa mukana samassa lähdössä kuin Lolo Lee ja olisi taistellut totosijoista, ellei olisi 
laukannut maalisuoralle tultaessa. Viime lauantaina se laukkasi omia aikojaan ensimmäisellä takasuoralla. 
Ehjät suoritukset puuttuvat eikä tamma taida riittää näin kovassa lähdössä aivan kärkeen, vaikka ravaisikin. 
 
8 Arctic Helen matkasi Vieremän vauhtijuoksussa 3. ulkona ja punnersi loppumetreillä vahvasti aivan 
voittaja Conny Sisun rinnalle. Mikkelissä se kiri 4. ulkoa päätöspuolikkaan hienosti 1.10-vauhtia, mutta 
kärkiparin tavoittaminen niistä asemista oli mahdoton tehtävä. Arctic Helen jatkaa iskussa ja kuuluu 
ehdottomasti lähdön suosikkeihin. Lähtörata on hankala, mutta täältäkin sillä saatetaan ajaa rohkeasti 
eteenpäin.  
 
9 Bean Star nappasi Lahdessa 5. sisältä kiertelemättä maksimisijoituksen. Tuon startin jälkeen tamma 
sairasteli ja palaa nyt reilun kuukauden huililta. Bean Star saa tässä sopivan selkäjuoksun ja voi seurailla 
korkealle, mutta aivan voittomatsiin asti kiriminen tulisi yllätyksenä. 
 
10 Blackened laukkasi Turussa 3. sisältä yllättäen 700 metriä ennen maalia. Mikkelissä tamma kiersi 
Dreambow:n takana kolmatta rataa ja ylsi T76-pronssidivisioonassa ihan hyvin kolmanneksi. Blackened on 
tehnyt tasaisen hyvää jälkeä kivenkovissa lähdöissä, vaikka voittotahti on tyyntynyt kesäkaudella. Pelkkiä 
samanikäisiä tammoja vastaan se on ilman muuta pelihevosia. 
 
11 Callela Ladyboss taisi käydä Vieremällä hiukan kierroksilla lähtöauton takana ja otti heti laukan, joka 
jatkui hylkäykseen saakka. Lahdessa se käänteli 4. sisältä viimeisessä kaarteessa kirikaistoille ja tuli vahvasti, 
vaikkei lopulta saanut voittaja Roherynista otetta. Muistissa on kesäkuinen Kuopio Stakesin voitto, jolloin se 
kukisti keulasta Elian Webin. Callela Ladyboss on ikäluokan kärkitamma, mutta takarivistä sekin saa tehdä 
täyden päivätyön. 
 
 
 
Terveisin, 
 
 
Johanna 
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