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Vermon valloittaja seuraavaksi Forssaan 

Niinhän siinä kävi, että Vermossa Derbyn Tammasuosikissa Irma oli kaunein ja paras. Ei 
ollut muilla mitään jakoa, kun Irma leiskautti kirinsä! Seuraavan kerran Irma starttaa ensi 
viikon tiistaina Forssassa ja sen jälkeen onkin vuorossa tulikoe derbyn karsinnoissa. 

 
Derbyn Tammasuosikki vuosimallia 2020! Kuva: Pekka Salonen / Vermo 

Vermon startin pääset näkemään . 

Irma ei jättänyt kilpasiskoille kuin rippeet Tammasuosikissa. 4000 euroa kilahti tilille ajalla 15,1a. 

Juha oli syystäkin tyytyväinen Irmaan. Se ei ollut startista millänsäkään, vaan on syönyt ja juonut 
hyvin. Se on terve ja pysynyt hyvällä mielellä. Kaikki on siis kunnossa mentäessä kohti syksyn 
isoja ikäluokkakisoja. 

Niistä ensimmäisenä on vuorossa derby. Se on klassisista ikäluokkakilpailuista klassisin, eli se, 
minkä kaikki haluavat voittaa. Nelivuotiaille lämminverisille rajattuun derbyyn hevonen maksetaan 
mukaan varsavuosina, ja sitä pääsee yrittämään vain kerran. Toki kilpailusarjaan kuuluu 
oheislähtöjä, kuten nyt vaikkapa tämä Tammasuosikki, mutta kun derbystä puhutaan, puhutaan 
nimenomaan sen pääkilpailusta. 
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Derbyn karsinnat juostaan keskiviikkona 26.8. Vermossa, ja Irma osallistuu karsintoihin, jos vaan 
pysyy terveenä. Loppukilpailu 150 000 euron ykköspalkinnolla on ohjelmassa lauantaina 5.9., 
sinne pääsemiseksi tarvitaan sitten jo vähän tuurejakin. Hyvä hevonenhan meillä on jo! 

Ennen derbyä käydään Forssassa 
Juhan mukaan Irma oli viimeksi taas hiukan kuuman oloinen auton takana, joten hän halusi 
hevosellemme volttilähdön vielä ennen derbyä, jotta se pysyisi vähän rauhallisempana. Niinpä 
hän ilmoitti Irman Forssaan tiistaina 18.8.  

Irma lähtee 40 metrin takamatkalta, mutta tärkeintä onkin nyt vaan saada hyvä startti alle ennen 
derbykarsintoja. Ei menestyskään toisaalta ihan poissuljettua ole, sillä lähtöön ei tullut kuin kuusi 
hevosta, eli kierrettävää ei ole niin paljoa kuin äkkiseltään voisi kuvitella. Kyseessä on päivän 
kolmas lähtö, joka starttaa klo 18.47. 

Lähtölista löytyy . Peukut pystyyn! 

 

Lämpimiä elokuun iltoja kaikille toivotellen, 

 

Johanna 
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