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Irma loisti derbyn neljänneksi 

Suomen suurin ravikilpailu niin kunnialta kuin palkintosummaltakin - derby - on 
takanapäin. Irma teki loistavan suorituksen ja oli lopputuloksissa neljäs - vaikka matkalla 
sattuikin rengasrikko. Seuraavaksi startataan Lappeenrannassa ensi viikolla. 

 
Irma Vermossa 5.9.2020. Kuva Sanna Utala 

Tunnelmien välitys jäi valitettavasti derbypaikalta hiukan vajaaksi, sillä olin itse sairaana, ja Irman 
huikea suoritus tuli seurattua sohvalla vällyjen alla maaten. Facebook-sivuiltamme löytyy 
kuitenkin joitain kuvia ja kommenteista päätellen teitä omistajiakin oli kiitettävästi paikalla. Hienoa! 

Kimpanvetäjän sairastamisesta huolimatta Irma osoitti lopullisesti kuuluvansa ikäluokan parhaisiin 
hevosiin sijoittumalla Suuressa Suomalaisessa Derbyssä neljänneksi. Etukäteen Juha Utala 
arveli, että jos kaikki menee hyvin, on meillä mahdollisuuksia "korotetulle rahalle" eli sijoille 3-6. 
Kaikki ei kuitenkaan mennyt hyvin, Irma joutui mukaan todella kovaan avaukseen, ja vaikka 
juoksupaikka oli lopulta hyvä, häiritsi loppusuoritusta vielä loppukaarteessa sattunut rengasrikko. 
Irman kärryjen pyörä jäi hakaukseen toisen valjakon kanssa, ja rengas hajosi. Sen jälkeen Juhan 
täytyi ajaa tammallamme kieli keskellä suuta maaliin laukan välttääkseen, mutta onneksi 
kumpikaan kontaktissa ollut hevonen ei laukannut. Ja taitavasti Juha ajoi, ja nelossija oli tosiasia 
Mascate Matchin SE-ajalla voittamassa derbyssä! 

http://click.ravimaailma.fi/ls/click?upn=bEAy6e-2FhihIl1VLiOuYPq4VPfV-2F3IBlSF1u608BNQ2oWqr2b7jZ8SwSgRpSNbQU4bZTmajV8ebsQp27O-2BXvueA-3D-3DnyTG_CmI24q8DnFs5Xoihg0pVu5L-2BfuItgOk1iLXVJxSgTgni4Y5lm2dRkWmuG5-2BOO-2FsMO1BBY6M-2FdF00bMGLD6SI3awS8DAgFI-2BfouW6Ga5Fk3o9pD691F0lp-2B2JBw0jwiGfMKZPCwJgAa7pxQSykUxsB81m5jIhWWbkhe1YWPtukOoi0ylAg6ND42MtEVS-2Bs-2F9scxvkjWNI0pAKbxxX9P522bo8jGuwLtFb5p9IiU1OFbOGZBU9xpdeUvdvIFQSjHD7O0uLBMkLJQxNthSJMvWGO-2BHAGmluxex-2BMV39U3Zl7g-2FhUmfPEs1bxRoFeyMC4pgSPCwTubR-2BhSGljCFhT-2BpR52IWQXu6uKPVl8-2BPwmseZ-2BtIBFP2QfpH9ewSx8rl1e8yeIxCevDY-2B19jSLzjTT8fHocG9qqy7IyyNejktaxmb4I-3D
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Irma teki uuden ennätyksensä keskipitkällä matkalla auton takaa 14,0 ja palkintorahaa kilahti 28 
200 euroa. 

Suorituksen arvoa korostaa vielä se, että perinteisesti derby kilpailuna ei tammoja suosi. Ennen 
Mascate Matchia edellinen tammavoittaja on vuodelta 2009 (Target Hoss). Eli Irman sijoitus 
toiseksi parhaana tammana ruunien ja orien joukossa on kyllä kovaa valuuttaa. 

 

Seuraavaksi Lappeenrataan 

Syksy on ikäluokkakilpailujen aikaa, eikä tässä juurikaan ehdi henkeä vetää, ennen kuin on 
seuraavan koitoksen aika. Irma ottaa onneksi lunkisti, tallilta on viestitetty pelkästään positiivisia 
uutisia. Irma on oma iloinen itsensä, eikä stressaa turhia. 

Seuraavaksi on edessä Lappeenrannassa ensi torstaina 17.9. ajettavat Villinmiehen tammakilvan 
karsinnat. Kyseessä on illan seitsemäs lähtö, ja se starttaa klo 20.10. Karsintoja on yhteensä 
neljä, ja jokaisesta pääsee kolme parasta finaaliin. Lähtö on taas kova, ja Irma sai huonoimman 
mahdollisen lähtöradan kahdeksan, mutta kyllähän meidän finaalipaikkaa pitää odottaa, mikäli 
kaikki menee normaalisti. Mikäli finaalipaikka aukeaa, on se edessä lauantaina 26.9., niin ikään 
Lappeenrannassa. 

Peukut pystyyn, että karsintalähtö sujuu duurivoittoisesti! Mukana on Raviliigahevosista myös 
Mascate Match (lähtö 6.), Tingaling (lähtö 5.) ja Royal Date (lähtö 6.). Pidetään peukkuja kaikille! 

 

terveisin Johanna 

 

P.S. Derbyn alla Hevosurheilu julkaisi jutun Irman isosiskosta, joka myös aikanaan pääsi mukaan 
derbyfinaaliin. Pääset lukemaan jutun . 
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