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Irma viides avausstartissa 

Irma starttasi Solvallassa viime sunnuntaina 26.4. Sijoitus oli viides, palkintorahaa kertyi 
rapiat 600 euroa ja samalla kirjattiin myös Irman uusi ennätys auton takaa, kilometriaika 
14,3. Seuraavan startin on Juha katsonut Irmalle valmiiksi, ja se on tiistaina 5.5. 
Eskilstunassa. 

Kauden eka startti sujui hyvin duurivoittoisesti. Irma pääsi ykkösradalta hyvin matkaan, mutta 
Juhan ennakkokaavailuista poiketen kärkeen kiihdytti radalta seitsemän Jarno Koskela ja 
Stonecapes Pecca eikä Mika Forss Surprise Rosen kanssa. Toki ravikilpailuihin kuuluu, että 
välillä hommat ei todellakaan mene etukäteiskaavailujen mukaan. 

Itse startti sujui hyvin, mutta Stonecapes Pecca väsyi lopussa eikä tilaa tullut Irmalle kuin ihan 
lopussa toivottoman lähellä maalia. Hienosti Irma kuitenkin kiri tilaa saatuaan ja hyvävoimaisen ja 
rennon näköisenä maaliin viidentenä. 

Videon startista löytää ATG:n (Ruotsin peliyhtiö) nettisivuilta osoitteesta 
https://www.atg.se/videoarkiv/trav . Hakukenttään kun kirjoittaa Piece Of Glory, antaa sivusto 
päivämäärän, jonka vasemmalla puolella olevaa nuolta klikkaamalla video aukeaa. 

Pääsin ristiin menneiden tavoitteluyritysten takia Juha kanssa yhteyksiin vasta tänään. Hänellä 
olikin mukavia terveisiä: 

"Irmalla on asiat hyvin. Vähän jäätiin kiinni avausstartissa. Kakkossija siihen pussiin saattoi palaa, 
Mikan hevoselle ei olisi voitu sinä päivänä varmasti vapaalta radaltakaan mitään, mutta muille 
oltaisiin kyllä pistetty kampoihin. Irma tuli hyvällä tyylillä ja voimissaan maaliin, joten erinomainen 
aloitusstartti joka tapauksessa. Tamma palautui hyvin, eikä sillä ole ollut mitään hämminkiä, joten 
ilmoitin sen ensi tiistaiksi Eskilstunaan. Siellä on 2600 metrin volttilähtö. Luulen, että Irma saattaa 
petrata paljonkin ekasta startista. Muutoksia ei tehdä. Tähtäimet tammalla on vasta syksypuolella, 
joten ihan treenibalanssilla on tarkoitus ajaa seuraavakin startti", Juha kertoili Irman kuulumisista. 

Irman seuraava startti on siis Eskilstunassa tiistaina 5.5. Lähtö on illan seitsemäs ja starttaa 
Suomen aikaa klo 21.00. Sen näkee livenä Veikkauksen pelitilin kautta ja jälkikäteen ATG:n 
sivuilta yllä annetun ohjeen mukaan joko suoraan päivämäärän kautta tai Irman oikealla nimellä 
Piece Of Glory etsimällä. 

Jatkosta juttelimme sen verran, että loppukuusta Solvallassa olisi vielä sopiva tammalähtö 
Irmalle, ja sen jälkeen toivotaan jo Suomenkin ravikilpailujen alkaneen ja Juha voisi palata 
hevosten kanssa kotiin. Varmaksihan tätä ei voi vielä sanoa, kun kukaan ei toistaiseksi tiedä, 
missä vaiheessa ja millä edellytyksillä ravikilpailutoimintaa taas päästään aloittelemaan. 

Itse reissu on sekä hevosilla että Juhalla itsellään sujunut hyvin, mitä nyt aika ajoin koti-ikävä 
hiukan vaivaa. Juha kertoili tämänhetkisestä ykköspuheenaiheesta sen verran, että raveissa asiat 
on järjestetty erittän hyvin koronan suhteen kaikkia kontakteja välttäen, eli tartunnan saaminen 
raveista on erittäin epätodennäköistä. Kaikki ravit ravataan Ruotsissa ilman yleisöä, myös 
toukokuun lopun huipputapahtuma Elitloppet. 

Hevosurheilussa Juha kertoili kuulumisiaan myös, pääset lukemaan artikkelin . 

Iloista toukokuun alkua kaikille Irman ihmisille! 

terveisin, 

Johanna 
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