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Irma lentää kohti derbykarsintoja 

Tiistaina Irma starttasi Forssassa viimeistelykisassaan ennen derbykarsintoja. Tuloksena 
oli todella makea voitto uudella ennätysajalla, joka oli samalla 4-vuotiaiden tammojen 
kovin aika voltista tänä vuonna Suomessa! Tässä kirjeessä mukana myös ohjeet, miten 
pääset äänestämään Irmaa Heinäkuun hevoseksi Vermossa ja tarjous kuukauden 
ilmaisesta Hevosurheilun näköislehdestä. 

 
Voittokuva Forssasta, kuvaaja Rilla Laine. 

Irma on noussut melkoiseen lentoon. Pilvenmäen raviradalla Forssassa Irma lähti 40 metrin 
takamatkalta ja tarkoituksena oli saada hyvä startti ennen ensi viikon derbykarsintoja. Kärki veti 
kovaa, mutta Irma oli vielä kovempi. Maalisuoralla se liiteli 2000 euron arvoiseen voittoon tosi 
kovalla täyden matkan volttiennätyksellään 13,9a. Aika on tosiaan kovin 4v tamman voltista 
juoksema aika tänä vuonna Suomessa, ja jäi vain 4 kymmennystä Suomen ennätyksestä. 

Viimeistely derbykarsintaan ei siis olisi voinut sujua paremmin. Lähdön pääset näkemään . 
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Seuraavaksi derbykarsinnat 
Seuraavaksi on sitten vuorossa tämän vuoden tähän mennessä kovin koitos eli derbykarsinnat. 
Ne ajetaan Vermossa keskiviikkona 26.8. Irman lähtö on ravien 9. ja sen ohjelman mukainen 
lähtöaika on klo 21.05. Lähdön näkee suorana TotoTV:n kautta kirjautumalla omalle 
Veikkaustilille. Lähetys näkyy myös Vermo Areenan Facebookissa noin 10 minuutin viiveellä. 
Lähtö on kovempi, kuin missä Irma on vielä kertaakaan ollut, mukana ovat muun muassa 
ikäluokan koviin poikiin kuuluvat Marschall Match ja Always Ready.  

Valitettavasti meillä ei ollut tuuria rata-arvonnoissa, vaan Irma joutuu lähtemään ulkoradalta 
seitsemän.  

Joka tapauksessa on hienoa olla mukana kisassa ja tallin väki tekee parhaansa, jotta Irman 
huippuisku säilyisi ensi kisaan asti. Kaikki peukut siis pystyyn Irman puolesta!  

Lähtölistan näet . 

Vermoon on vapaa sisäänpääsy Pelicansin raviliigakorteilla (1 hlö/kortti). Mahdollisia lisälippuja 
voi ostaa . Jos sinulla ei ole vielä raviliigakorttia, niin käy noutamassa se Jokimaan radan 
toimistosta toimiston aukioloaikoina: Jokimaankatu 6 A, 15700 Lahti. Jos olet tulossa 
derbykarsintoihin, eikä sinulla ole vielä korttia, laita mulle viestiä 
raviliiga.lahti.pelicans@gmail.com viimeistään maanantaina 24.8. Käyn tiistaina Jokimaalla, otan 
sovitut kortit mukaan ja ne saa minulta Vermossa erikseen sovittuna ajankohtana. 
Ennakkosopiminen on välttämätöntä, jotta osaan tiistaina ottaa oikean määrän kortteja mukaani. 
Huomaathan, että yhtä osuutta kohti saa yhden kortin. Jos olet hukannut kortin, en valitettavasti 
pysty toimittamaan uutta tilalle. Myös siinä tapauksessa, että osuudella on useampi omistaja, 
tulee kortteja vain yksi. 

Valitettavasti raviliigalaisilla ei ole kulkua tallialueelle, koska Vermo rauhoittaa alueen kilpailijoille 
tässä muutenkin poikkeuksellisessa tilanteessa. Jos tulet paikan päälle seuraamaan karsintoja, 
niin tavataan ennen lähtöä katsomoalueella lähellä maalipaalua. 

Ke 26.8. ravipäivän infoa, mm. lippujen hinnat, käsiohjelman näköispainos, vihjeet, 
maalikamerakuvat ja juoksuselostukset, päivittyy . 

Muista raviliigahevosista karsintoihin pääsivät mukaan Vermon Mascate Match (lähtö 5), Jukurien 
Tingaling (lähtö 8) ja Tapparan Marschall Match (meidän kanssa sama lähtö 9). Tsemppiä 
kaikille! 

Irmasta Vermon Heinäkuun hevonen? 
Nyt on aika äänestää Vermon heinäkuun hevosta kaikkien ravilähtöjen voittajista, ja Irma on 
äänestyksessä mukana! Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan kolme loppuvuoden 
kausikorttia Vermon maanantai- ja keskiviikkoraveihin. Äänestys päättyy ti 25.8. klo 24. 

Irma löytyy lomakkeelta oikealla nimellään Piece Of Glory. Käy antamassa äänesi, näytetään, 
että meissä on voimaa! 

Äänestämään pääset . 

Hevosurheilun näköislehti kuukaudeksi 
Hevosväen tärkein lehti on tietysti Hevosurheilu, joka kertoo taustat ja tarinat. 

Hevosurheilu tarjoaa raviliigalaisille kuukauden ilmaista kokeilujaksoa Hevosurheilun 
näköislehteen. Vot tilata sen . 

Näköislehden pääset lukemaan joko nettisivujen kautta tai todella kätevän sovelluksen avulla. 
Hevosurheilu-sovellus on ilmainen ja sen löydät mobiililaitteesi sovelluskaupasta. Sinne kun 
syötät tilauksesta saamasi tunnukset, pääset lukemaan lehden missä päin maailmaa tahansa, 
riippumatta postin kulusta tai sen ongelmista. 
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Ensi viikon keskiviikkoa odottaen ja jännittäen, pidetään peukut pystyssä! 

 

-Johanna 

 
Kaunis Irma. Kuva: Rinna Tammimetsä 
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