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Laukkapeikko 

Irma starttasi Kymenlaakso-ajon karsinnoissa viime viikon torstaina. Suoritus hylättiin 
pitkästä laukasta, mutta laukan jälkeen tamma kulki oikein mallikkasti. 

Voi mikä laukkapeikko meidän Irmaan iski! 

Kouvolan kaarteet koituivat kuin koituivatkin tammamme kohtaloksi Kymenlaakso-ajon 
karsinnoissa. Ne toki tiedetään vaativiksi, monelle nuorelle hevoselle Kouvolan kaarteet kerta 
kaikkiaan ovat liian jyrkät. Varsan on vielä vaikea kantaa itseään yhtä hyvin kuin aikuisen 
hevosen, ja pienikin häiriö kaarrejuoksussa päättyy Kouvolassa herkästi laukkaan. Lähdön 
pääset näkemään . 

"Irma oli Kouvolassa paljon rauhallisempi kuin edellisessä startissa Vermossa", valmentaja Juha 
Utala jutteli. "Startti oli selvästi vienyt sitä eteenpäin. Hyssyttelin tammaa vähän lähdössä ettei se 
alkaisi painamaan, mutta Irma oli koko ajan ikään kuin muissa maailmoissa. Sillä ei ollut kunnon 
vetoa kurviin ja varmaan senkin takia laukka tuli, se kun on tuollainen isoliikkeinen hevonen. 
Mutta laukan jälkeenhän Irma oli tosi hyvä, kun ajoin muiden perässä ikään kuin hiittinä sen 
lähdön. Näköjään tamma on vähän tarkka varusteista ja balanssista, mutta kyllä meille vielä se 
onnistuminenkin tulee." 

Valmentaja kertoi myös, että tallissa on nyt useita hevosia kipeänä, on räkätautia, jalat 
turvottelevat ja osalle hevosista on tullut korkeaakin kuumetta ilman muita oireita. Irma on vielä 
pysynyt terveenä, ja tietysti toivomme, että pysyy jatkossakin. Mikäli mitään tautia ei tule, niin 
voimme yrittää päästä mukaan Kasvattajakruunun välieriin. Tämä mahdollisuus ei ole ihan 
kirkossa kuulutettu, sillä Irma ei ole osallistunut alkueriin. Niihin osallistuminen olisi taannut 
etusijan välieriin. Mutta mikäli alkueriin osallistuneita ei ilmoiteta välieriin täyttä määrää (24 eli 
kaksi lähtöä), niin sitten on muillakin mukaan maksaneilla mahdollista päästä osallistumaan. 
Tämä selviää vasta ilmoittautumispäivänä ensi tiistaina, ja vaatii tosiaan Irman pysymistä 
terveenä. Nämä syksyt ovat perinteisesti vähän ikävää aikaa, kun viruksia liikkuu niin paljon. 

Toivotaan kuitenkin parasta, jotta näemme tammamme taas pian viivalla! 

 

Marrasterveisin, 

Johanna 

 

P.S. Neljästä Kymenlaakso-ajon karsintoihin osallistuneesta raviliigavarsasta meidän Irma ja 
Tapparan Marschall Match laukkasivat hylkäykseen, Saipan Royal Date keskeytti. Raviliigan 
lippua pitää korkealla Ilveksen Rehab, joka sevitti heinosti tiensä huomenna juostavaan finaaliin. 
Toivotetaan Ripalle onnea matkaan. Ja toki pidetään peukkuja myös Hifkin Mascate Matchille, 
joka starttaa isänpäivänä Ruotsissa Breeders' Crownin finaalissa. 

 

 


