
Olivia postia 29.6.2015 

Hei kimppalaiset! 
  
Kyllä se vaan totta nyt sitten on, meidän Olivia starttaa perinteikkäässä Tammahambossa ensi sunnuntaina 
kotiradallamme Jokimaalla =)! Ja mikä parasta, kilpasiskomme Teivon Arctic Madonna ja Vermon Grainfield 
Fanny ovat myös mukana. Lähtö juostaan päivän viidentenä lähtönä hiukan puoli neljän jälkeen. Lähtölistan 
näkee täältä. 
  
Lähtörata-arvonnassa raviliigatammoilla ei ollut liikaa tuuria, kaikki nimittäin arvottiin takariviin niin, että 
Vermon Vilja lähtee radalta 10, Olivia radalta 11 ja Teivon Donna radalta 12. Lähtö on tosi kovatasoinen, ja 
voitto on kelle tahansa tiukassa tässä. Olivia ei pääse käyttämään hyvää lähtönopeuttaan takarivistä, mutta 
toivotaan että juoksu sujuu muuten hyvin ja saadaan ainakin arvokasta kokemusta näin kovasta lähdöstä! 
On todella upeaa, että meillä on sellainen hevonen, jolla näitä ikäluokkakisoja pääsee ajamaan. Ollaan 
ylpeitä hienosta Oliviastamme! 
  
Sunnuntaina Jokimaalle odotetaan paljon raviliigalaisia, ja sään herratkin viimeisimpien tietojen mukaan 
suosivat. Puitteet Jokimaan suurkilpailupäivänä ovat loistavat, joten lämpimästi suosittelen saapumaan 
paikalle niin ensikertalaisia kuin kokeneita konkareitakin! Olivian lähdön lisäksi ohjelmassa on monia isoja 
lähtöjä: Hambo kolmevuotiaille oriille ja ruunille, Nelivuotispokaali neljävuotiaille vastaaville ja Best 
Princess nelivuotiaille tammoille. Ja tietysti sokerina pohjalla Suur-Hollola -lähdöt sekä suomenhevosille 
että lämminverisille. Lämminveristen karsinnat ajetaan lauantaina ja silloin siis selviää 80.000 € arvoisen 
finaalin lähtöradat. Suomenhevosten Suur-Hollola ajetaan suoraan finaalina. 
  
Jokimaalle pääsee ensi viikonloppuna raviliigakortilla puoleen hintaan, eli 7,50€ / päivä. Alle 16-vuotiaat 
pääsevät tuttuun tapaan ilmaiseksi sisään. Raviliigojen yhteinen kokoontumisalue on VIP -teltan 
vieressä viereen varikkoalueen puoleisessa päädyssä. Siellä on loistavat puitteet kesätapahtumalle, 
kannattaa ottaa vaikka piknik-korit mukaan ja tulla paikalle koko perheen voimin! Lapsille löytyy alueelta 
muutenkin tekemistä sekä ulkoalueilta että sisältä. Jokimaan sinikeltainen teltta on liiga-alueella 
kimpanvetäjien tukikohta, meidät löytää siis todennäköisimmin sieltä. Otan myös mukaan jäljelläolevia 
Olivian fanituotteita myyntiin. 

 Ei ole ihan jokapäivästä kauraa saada oma hevonen johonkin ikäluokkakilpailuun mukaan. Nautitaan näistä 
hetkistä =)! Ja sunnuntaina tavataan Jokimaalla ja tunnustetaan väriä! 

huipputunnelmissa, 
Johanna 
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