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Derbykuume nousee! 

Huomenna on yksi vuoden jännittävimmistä ravipäivistä, lämminveristen Derbyn karsinnat. Erityisen 
jännittävä se on karsintoihin osallistuvien hevosten taustajoukoille, eli muun muassa meille! Tänä vuonna 
tehdäänkin omanlaistaan ravihistoriaa, kun ensimmäisen raviliigan hevosista peräti kolme on mukana 
Derbykarsinnoissa. Liigaa perustettaessa ei tällaiseen urheilulliseen menestyskulkuun uskonut varmaan 
kukaan, mutta yhtä kaikki, siellä ollaan. Raviliigahevoset, etunenässä meidän Olivia, ovat osallistuneet jo 
kolmevuotiskaudella ikäluokan suurimpiin kilpailuihin, kirsikkana kakussa Kriteriumfinaali, jossa Olivia 
sijoittui viidenneksi (toki me omistajat tiedetään, että Olivia olisi paras, vaikkei voittaisikaan. Urheilullinen 
menestys on vain plussaa =). 

Derbykarsinnoissa mukana oleminen on jo omanaisensa kunnia, todella iso osa ikäluokasta ei pääse edes 
niihin. Vuonna 2012 Suomessa syntyi 1484 lämminveriravuria ja niistä vain 60 pääsee näyttämään tasonsa 
Derby-karsinnoissa. Finaaliin, eli kahdentoista parhaan joukkoon, pääseminen olisikin sitten jo jotain 
käsittämätöntä… Mutta unelmoida aina saa! 

Derby on nelivuotisikäluokan suurin ja kaunein, jonka voittajat muistetaan aikojen päästä ja finalistejakin 
arvostetaan korkealle. Hevosella on vain kerran mahdollisuus yrittää mukaan. Karsintalähtöjä ajetaan viisi. 
Jokaisesta viidestä karsintalähdöstä pääsee finaaliin kaksi parasta. Loput kaksi finaalipaikkaa menevät niille 
karsinnoissa kolmanneksi sijoittuneille, jotka ovat pisterankingissa korkeimmalla. Tänä vuonna Suuri 
Suomalainen Derby juostaan Vermossa lauantaina 3.9. ja voittaja kuittaa huiman 125 000 euron potin. 

Realistisesti ajatellen Olivian tehtävä huomisessa kilpailussa on erittäin tiukka. Karsinnassa on mukana 11 
todella kovaa hevosta, ja on paljolti kiinni onnesta ja päivän kunnosta, ketkä niistä pääsevät lopulta 
finaaliin. Olivian lähdön (nro 7, ajetaan n.klo 20.30) suurin suosikki on numerolla 1 lähtevä Still Loving You, 
jolle lähtöpaikka kuitenkin aiheuttaa harmaita hiuksia, ykkösrata on epävarmalle lähtijälle huonoin 
mahdollinen. Tuulennopea Kriteriumvoittaja Arctic Passion lähtee radalta kaksi, ja on 
etukäteisspekulaatioissa todennäköisin keulapaikan ottaja. Paikka Arctic Passionin takana on varmasti 
haluttu, ja sinne Oliviallakin mielitään: 

”Kävin eilen ajamassa Olivian viimeistelyt ja se tuntui hyvältä, oikein notkealta. Lähtö on todella kova, ja 
finaaliinpääsy on kyllä vaikeaa. Yhtä vaikeaa se toki on kaikilla, eikä yhtään derbylippua ole jaettu ennen 
kuin kilpailut on juostu. Olivia lähtee kovaa, mutta tässä on vaarana tulla tosi kova avaus, joka venyy 
pitkäksi. Sitä koitetaan välttää, että paukkuja säästyy loppuun. Sisäradalle koitan, ja toivotaan että tiloja 
tulee lopussa. Olivialla on tosi tulinen pala, jos sen pääsee oikeassa kohdassa kääntämään. Sitä yritetään. 
Mutta tämä on tosi kova lähtö. Ei ole hevosen huonoutta, vaikka se ei finaaliin pääsisi. 

Jouduin tänään jättämään yhden hevosen Teivosta pois sairastumisen takia, eli edelleen virus kiertää 
tallissa. Jos Olivia sairastuu, niin se jätetään pois karsinnasta, vaikka harmittaisi miten. Isoja kilpailuja on 
tulossa vielä, ei me tähän jäädä,” Tommi mietti.  

(Kimpanvetäjän huomio: Jos Olivia jätetään pois, tiedotan siitä facebookissa heti tiedon saatuaani). 

Joka tapauksessa Vermossa on huomenna luvassa uskomattoman hyvää raviurheilua ja suomalaisen 
kasvatuksen juhlaa. Paikan päälle kannattaa lähteä, koska Vermo tarjoaa raviliigahevosten hienon 
panoksen kunniaksi kaikilla raviliigakorteilla ilmaisen sisäänpääsyn. Toivon, että katsomossa näkyy paljon 
oranssia! Itse en valitettavasti pääse Vermoon, sillä esikoiseni aloitti tänä syksynä koulutiensä ja koululla ei 
selvästikään olla ravi-ihmisiä kun ensimmäinen vanhempainilta on lykätty juuri Derbykarsintapäivälle… 
Onneksi on kuitenkin Toto-Tv ja toivottavasti saamme paikan päällä olijoilta myös tunnelmia facebookin 
kautta! Mulle voi laittaa kuvia ja tunnelmia joko facebookissa tai sähköpostilla, niin jaan niitä sitten 
raviliigan sivuille kaikkien ihasteltaviksi. 

http://www.vermo.fi/uutiset-media/uutiset-ja-tiedotteet/derbykarsintalistat-arvottu-ja-valmiina.html
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Olivian kimpanvetäjänä olen päässyt tekemään monia asioita ensimmäistä kertaa. Tällä kertaa pääsin 
ensimmäistä kertaa julkisesti antamaan ravivihjeitä. Vermon T65-ravien perinteisiin kuuluu ”3 vihjaa 
Vermoon”, jossa kolme eri raviammattilaista tai muuten raviurheilussa mukana olevaa henkilöä pääsevät 
veikkaamaan oikeaa 65-riviä. Kolmen mukana olevan raviliigahevosen kunniaksi vihjaajina olemme tällä 
kertaa me raviliigavetäjät, Miika Lähdeniemi Killerin Maisan takaa, Jarkko Korhonen Vermon Viljan takaa ja 
allekirjoittanut Olivian takaa. Meidän vihjeet löytyy täältä, niillä saa vapaasti koittaa onneaan =). Tosin 
ainakin omalta kohdalta on sanottava, että tiukan tiedon asemasta rivi on tehty tiukasti tunteella =). 

Kamala kun jännittää! Onneksi huomenna helpottaa… 

terveisin, 

Johanna 
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