1. Lähtö

11 My Dream Anyway matkasi aivan pääjoukon hännillä toisella radalla, mistä ruuna lähti viimeisen
takasuoran alussa kiriin 4.radalle ilman vetoapua. Se eteni vahvasti ja nappasi lopussa selvän voiton. Viim.
700 m 15,3. 12 Shadow Leader juoksi 4.ulkona, mistä ruuna lähti 900 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman
vetoapua. Se eteni 300 ennen maalia kärkipaikalle asti, mistä ruuna oli lopussa varmasti toinen. 13 Fakir
Nyx teki 5.ulkoa aivan asiallisen viimeisen takasuoran alusta lähteneen kirin. 5 Kickaboo Windcape matkasi
alun keskijoukoissa toisella radalla, mistä ori pudotti ensimmäisen takasuoran puolivälissä 5.sisään. Se nousi
loppukaarteen alussa toiselle radalle ja 300 ennen maalia edelleen kiriin 3-4.radalle. Ori tuli lopun
tasaisesti. 9 Finosåfin matkasi 6.sisällä, mistä tamma nousi viimeisen takasuoran lopulla kiriin 3.radalle. Se
tuli kirinsä asiallisesti maaliin asti. 14 Felicienne seuraili 3.ulkoa maksimaaliseen sijoitukseen. 7 Real Arch jäi
ensimmäisen takasuoran puolivälissä toisen radan vetojuhdaksi, vaikkakin vasta 5.sisähevosen rinnalle.
Ruuna sai kierros juostuna paikan toisesta ulkoa, minne se viimeisen takasuoran lopulla vaille kiritilaa.
Vapaa väylä aukeni loppusuoralle tultaessa, minkä jälkeen ruuna oli lopussa vain tasainen. 3 Gracelyn
kiihdytti heti kärkipaikalle, missä tammalle jäi vähän iso vaihde silmään ja se veti vauhdilla. Tamma antoi
kärkipaikalta selvästi periksi 300 ennen maalia. 4 Pinky Toe juoksi 3.sisällä, mistä tamma nousi viimeisen
takasuoran alussa toisen radan vetojuhdaksi. Se oli jatkossa melko vaisu, eikä suorittanut ohituksia. 8
Flywithme matkasi alun toisessa ulkona, mistä tamma lähti 1350 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman
vetoapua. Se sai kierros juostuna paikan toisen radan vetojuhtana, vaikkakin vasta 4.sisähevosen rinnalta.
Tamma oli jatkossa melko vaisu. 16 Red Fox´s Girl käynnistyi reippaasti ja tamma sai ensimmäisen kaarteen
lopussa paikan johtavan kannasta. Se antoi sieltä selvästi periksi viimeisen takasuoran puolivälissä. 2 Cute´s
Little Man oli 4.sisältä rehellisen riittämätön. 6 Magic Hockenheim laukkasi lähdössä. Tamma laukkasi 150
juostuna pahoin uudelleen ja se menetti pelinsä. 15 Mas Ambition otti 200 juostuna ratkaisevan laukan ja
ruunan mahdollisuudet menivät samassa. Se laukkasi vielä kulisseissa loppusuoralla hylkäykseen. 1 Raibow
Highlight ja 10 Feuer Frei Magia olivat poissa.

Väliajat: 17,0 / 3 - 16,5 / 3 - 19,0 / 3 - 19,0 /11

2. Lähtö

1 High Profile sai heti paikan johtavan kannasta, mistä ruuna jäi ensimmäisen takasuoran lopussa 3.sisään.
Se nousi päätöspuolikkaan alussa toiseen ulos. Ruuna siirtyi loppusuoran alussa kiriin 3.radalle ilman
vetoapua ja se puristi lopussa niukkaan voittoon. Viim. 700 m 16,0. 9 Rosi´s Rodrigo matkasi alun toisessa
ulkona, mistä ruuna lähti 1700 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se eteni 550 juostuna
kärkipaikalle. Ruuna tuli siitä aivan juosten maaliin asti, vaikka jäikin aivan lopussa toiseksi. 2 Jimmy Ray
kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä ruuna jäi ensimmäisen takasuoran lopulla johtavan kantaan. Se nousi
kierros myöhemmin toisen radan vetojuhdaksi. Ruuna puristi siitä aivan juosten maaliin saakka. 11 Senator
Case matkasi 5.sisällä, mistä ori sai loppusuoran alussa paikan johtavan kannasta. Se ei saanut sieltä lopussa
kiritilaa. 4 Andermann matkasi pääosin 4.sisällä, mistä ori nousi 300 ennen maalia toiselle radalle. Se tuli
lopun tasaisesti. 8 Lucky Moose sai ensimmäisen takasuoran puolivälissä paikan toisesta ulkoa. Ruuna lähti
sieltä 650 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se oli kirissään vain tasainen. 7 Tonnere D´Inverne
juoksi 5.ulkona, mistä ruuna pudotti 250 ennen maalia sisäradalle ja tuli lopun tasaisesti. 6 Stardust Boy
peruutteli 550 juostuna keskijoukoista 3.radalta 6.sisään. Ruuna otti sieltä lopussa sisäradan vetäessä

maksimaalisen sijoituksen. 12 Hataar De Brave oli 6.ulkoa kirivaiheessa vain tasainen. 10 Hot Wurst oli
3.ulkoa kirivaiheessa vaisu. 3 Billy Wanton juoksi 4.ulkona, minne ruuna jäi loppusuoran alussa vaille
kiritilaa. 5 Cheri Sane pyrki alussa kärkipaikalle, mutta ruuna joutui tyytymään paikkaan johtohevosen
rinnalla. Se antoi siitä viimeisen takasuoran puolivälissä periksi.

Väliajat: 14,5 / 2 - 16,5 / 2 - 16,0 / 9 - 17,5 / 1

3. Lähtö

5 Disco Diandra juuttui alussa 3.radan kiertäjäksi, missä tammalla ajettiin ensimmäisellä takasuoralla
voimalla eteenpäin. Se painui 700 juostuna kärkipaikalle asti. Tamma otti siitä lopussa eleettömän voiton.
10 Kat´s Commander matkasi 3.ulkona, mistä ruuna lähti 700 ennen maalia selkään 3.radalle. Se pudotti
450 ennen maalia hetkeksi toiseen ulos. Ruuna lähti 300 ennen maalia uudelleen kiriin 3.radalle ilman
vetoapua ja se tuli vahvasti maaliin asti. Viim. 700 m 13,3. 6 Gunvald matkasi toisessa ulkona, mistä ruuna
lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se eteni 550 ennen maalia
kuolemanpaikalle. Ruuna tuli siitä rehellisesti sisään asti. 4 Basswood Grove matkasi alun johtavan
kannassa, mistä se jäi 700 juostuna 3.sisään. Ruuna tuli sieltä asiallisesti maaliin asti. 1 Bianca Creek matkasi
4.ulkona, mistä tamma oli lopussa tasainen. 3 Black Ice Boost kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä ruuna jäi 700
juostuna johtavan kantaan. Se antoi loppusuoralla hieman periksi. 12 Global Tootsie pakitti ensimmäisen
takasuoran alussa takajoukoissa 3.radalta 6.sisään. Tamma tuli sieltä loppua asiallisesti. Viim. 700 m 15,2. 2
Bella Bay seuraili 5.sisältä kohtalaisesti. 7 Blady Bols Blue juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, mistä ruuna
taipui selvästi viimeisen takasuoran puolivälissä. 10 Zelle´s Escalade ei vain riittänyt lopussa lainkaan
juostuaan 4.sisällä. 9 Evolution Web haparoi lyhyesti 50 juostuna ja tamma jäi 7.sisään. Se ei vain riittänyt
sieltä lopussa lainkaan. 8 Viva Adriana juoksi 5.ulkona, mistä tamma antoi viimeisen takasuoran puolivälissä
selvästi periksi. Viim. 600 m 26,1.

Väliajat: 13,5 / 3 - 15,5 / 5 - 17,0 / 5 - 14,0 / 5

4. Lähtö

5 Mopolily matkasi alun keskijoukoissa toisella radalla, mistä tamma sai 850 juostuna paikan toisesta ulkoa.
Se lähti sieltä loppusuoran alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Tamma puristi lopussa niukkaan voittoon.
8 Liinan Liekki matkasi 5.ulkona, mistä tamma lähti kierros ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se
sai 800 ennen maalia selkään 3.radalle. Tamma lähti 350 ennen maalia kiriin 4.radalle ilman vetoapua ja se
tuli oikein rehellisesti maaliin asti. Viim. 1000 m 27,8. 7 Vikkeer juoksi 4-5.ulkona, mistä ruuna siirtyi 350
ennen maalia selkään 3.radalle. Se siirtyi loppusuoran alussa kiriin aivan ulkoradoille ja ruuna tuli lopun
juosten. 4 Aarteen Kamreeri eteni nopeasti kuolemanpaikalle, missä ruuna piti tempon tasaisen reippaana.
Se painui loppusuoran alussa kärkipaikalle ja ruuna tuli aivan juosten maaliin asti, vaikka se jäikin
päätössatasella niukasti toton ulkopuolelle. 9 Hipatsu matkasi 3.ulkona, mistä ruuna lähti 850 ennen maalia
kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se eteni vauhdilla, mutta 650 ennen maalia tullut laukka pudotti ruunan
lauman hännille. Se tuli sieltä lopun vielä vahvasti ja olisi ravilla luultavasti voittanut lähdön. Viim. 500 m

26,1. 16 Taksvenla oli 7.ulkoa kirivaiheessa tasainen. 11 Jetsu lähti 8.ulkoa 1050 ennen maalia selkään
3.radalle. Se otti 850 ennen maalia lyhyen laukan, mistä selvittyään ori tuli lopun asiallisesti. 10 Manionni
otti 50 juostuna pahan laukan ja ruuna jäi aivan taustalle. Se kulki jatkossa asiallisesti. 14 Keisun Roope
matkasi 4-5.sisällä, mistä ori nousi 800 ennen maalia 3.ulos. Se oli sieltä jatkossa vain tasainen. 1 Venlan
Vekkuli oli johtavan kannasta lopussa rehellisen heikko. 13 Sisu Oskari nousi 4.sisältä kierros juostuna
hieman ahtaan oloisesti 4.ulos. Se lähti sieltä 800 ennen maalia selkään 3.radalle. Ruuna jäi 600 ennen
maalia 3.radalle ilman vetoapua, missä se antoi päätössatasella pahoin periksi. 6 Humetar matkasi 3.sisällä,
mistä tamma nousi 300 ennen maalia toiselle radalle. Se oli seurailemassa sieltä vaisusti, mutta tamma jäi
lopussa vielä enemmän väsyneen kanssakilpailijan selkään kiinni. 2 Ruhvanan Urho kiihdytti heti
kärkipaikalle,missä ruuna laukkasi 250 ennen maalia yllättäen pitkäksi. 3 Sarinan Sisu laukkaili nopeasti
hylkäykseen. Ori näytti jo ennen lähtöä varsin epävireiseltä. 15 Tuiskuta laukkasi lähdössä pahoin ja tamma
sinetöi hylkäyksensä ensimmäisen takasuoran uudella laukallaan. 12 Päivän Pokeri oli poissa.

Väliajat: 30,5 / 2 - 30,5 / 2 - 29,0 / 2 - 28,5 / 5

5. Lähtö

10 Outlaw Merci juuttui ensimmäisen kaarteen lopussa toisen radan vetojuhdaksi. Ruuna eteni viimeisen
takasuoran alussa kärkihevosen rinnalle. Se painui 550 ennen maalia kärkipaikalle ja ruuna otti lopussa
aivan ylivoimaisen voiton. 7 Pitch Command laukkasi lähdössä ja ruuna jäi taustalle. Se teki jatkossa vahvan
esityksen ja ruuna nousi vielä toiseksi. Viim. 1500 m 12,7. 4 Sahara Rouge juoksi 4.sisällä, mistä ruuna nousi
viimeisen takasuoran alussa 3.ulos. Se jäi 450 ennen maalia kakkoskeulan rinnalle ilman vetoapua ja ruuna
tuli aivan juosten maaliin asti. 2 Classic St Pat käynnistyi hyvin ja ruuna pyrki voimalla kärkipaikalle. Se
joutui ensimmäisen kaarteen lopussa tyytymään paikkaan johtavan kannassa. Ruuna tuli sieltä lopun
tasaisesti. 6 Oracle juoksi 3.sisällä, missä ruuna oli pitkään vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi vasta 100 ennen
maalia, minkä jälkeen se tuli lopun juosten. 9 Magnat oli 3.ulkoa lopussa vain tasainen. 5 Twist Life matkasi
5.sisällä, mistä ori nousi loppusuoran alussa kiriin ulkoradoille ja tuli lopun tasaisesti. 11 Orion Kronos sai
nopeasti paikan toisesta ulkoa, mistä ruuna jäi viimeisen takasuoran puolivälissä kuolemanpaikalle. Se
pudotti loppukaarteen alussa sisäradalle ja otti lopussa aivan maksimit. 3 Incognito Tooma otti ratkaisevan
lähtölaukan ja ruuna menetti heti mahdollisuutensa. 1 Grand Ale kiihdytti heti kärkipaikalle, missä ruuna sai
alussa kovaa painetta osakseen. Sen ravi hajosi ja ruuna laukkasi 650 ennen maalia kärkipaikalla pitkäksi. 8
Elliot Boko oli poissa.

Väliajat: 09,5 / 1 - 12,5 / 10 - 12,5 / 10

6. Lähtö

1 Aatsi kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä ruuna nappasi lopussa niukan, mutta varman voiton. Viim. 700 m
26,4. 3 Lakuri matkasi johtavan kannassa, missä ori oli pitkään vailla kiritilaa. Se sai vapaan radan vasta
hieman ennen maalia, eikä ori enää ehtinyt parantamaan. 8 A. T. Eka matkasi 4.ulkona, mistä ruuna nousi
650 ennen maalia selkään 3.radalle. Se siirtyi 450 ennen maalia kiriin 4.radalle ilman vetoapua. Ruuna eteni

nopeasti kärjen rinnalle 3.radalle, missä se oli kakkostaistossa maaliin asti. 11 Metkutus juoksi 5.sisällä,
mistä ori nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle. Se siirtyi loppukaarteen alussa kiriin 4-5.radalle
ilman vetoapua ja tuli lopun vahvasti. Viim. 400 m 23,6. 12 Helmen Vili pudotti 4.ulkoa 800 juostuna
4.sisään. Ruuna tuli sieltä sisäradan vetäessä asiallisesti maaliin asti. 10 Herra Hanuri matkasi 5.ulkona,
mistä ori lähti 700 ennen maalia selkiin 3.radalle. Se siirtyi loppukaarteessa 4.radalle ja ori tuli lopun
asiallisesti. 9 Apilan Pallosalama lähti 3.ulkoa 950 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Ori eteni
viimeisen takasuoran alussa kuolemanpaikalle, mistä se antoi päätössatasella selvästi periksi. 4 Jumiini
laukkasi 120 juostuna 3.sisältä ja ruuna putosi lauman hännille. Se lähti sieltä kierros ennen maalia selkiin
3.radalle. Ruuna jäi viimeisen takasuoran alussa 3.radalle ilman vetoapua, missä se tyytyi jatkossa
säilyttämään asemansa. 6 Kihisee sai nopeasti paikan toisesta ulkoa, minne ori jäi viimeisellä takasuoralla
pahoin vaille kiritilaa. Se pudotti 350 ennen maalia sisäradalle, minkä jälkeen ori oli lopussa melko vaisu. 5
Kasmilaaro nousi ensimmäisen takasuoran alussa 3.sisältä kuolemanpaikalle. Ori aloitti siitä kierrosta
myöhemmin matkan kohden takajoukkoja. 7 Sävel- Muisto matkasi 3.sisällä, mistä ruuna nousi
loppukaarteen puolivälissä toiseen ulos. Se laukkasi siellä 100 ennen hylkäykseen. 2 Komento oli poissa.

Väliajat: 30,5 / 1 - 30,0 / 1 - 28,0 / 1 - 26,5 / 1

7. Lähtö

9 Callaway Scoop matkasi alun toisessa ulkona, mistä ruuna jäi 600 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Se
ajoi samassa voimalla eteenpäin ja ruuna eteni 850 juostuna kärkipaikalle. Ruuna hallitsi siitä varmoin
ottein perille saakka. 15 Strait Iron matkasi 4-5.ulkona, mistä ruuna lähti kierros ennen maalia kiriin
3.radalle ilman vetoapua. Se eteni 350 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi, mistä ruuna puristi
rehellisesti maaliin saakka. Viim. 1000 m 14,4. 3 Lindy Poppins matkasi alun 3.sisällä, mistä ruuna jäi 850
juostuna 5.sisään asti. Se nousi viimeisen takasuoran puolivälissä 4.ulos. Ruuna siirtyi 300 ennen maalia
kiriin 3.radalle ilman vetoapua ja se tuli mukavasti maaliin asti. Viim. 400 m 13,7. 11 Hollywood Hills
matkasi alun toisessa ulkona, mistä ori jäi 850 juostuna kuolemanpaikalle. Se sai kierros ennen maalia
vetoavun eteensä. Ori pudotti loppukaarteen alussa johtavan kantaan ja se seuraili asiallisesti neljänneksi. 6
Rocknroll Kronos painui nopeasti kärkipaikalle, mistä ruuna jäi puolikas juostuna johtavan kantaan ja 350
metriä myöhemmin edelleen 3.sisään. Se oli siellä jatkossa pitkään vailla kiritilaa. Ruuna löysi vapaan radan
loppusuoran alussa, minkä jälkeen se tuli lopun asiallisesti. 8 Excalibur It matkasi lopulta 6.sisällä. Ruuna
nousi viimeisen takasuoran lopussa toiselle radalle. Se säilytti oman vauhtinsa maaliin asti. 14 Spirit Squad
matkasi 3-4.ulkona, mistä tamma lähti 1250 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se eteni 1050
ennen maalia kuolemanpaikalle. Tamma antoi siitä loppukaarteessa periksi. 7 Indyana Poliss lähti hieman
tahmeasti ja ruuna pudotti 30 juostuna taustalle sisäradan jonoon. Se matkasi lopulta 8.sisällä. Ruuna nousi
päätöskierroksen alkaessa toiselle radalle. Se oli sieltä jatkossa tasainen. Viim. 700 m 15,7. 13 Fade To Jam
oli 6.ulkoa kirivaiheessa vain tasainen. 10 Decena seuraili 7.sisältä vaisusti. 4 Bewitch Boy juuttui alussa
taustalla 3.radalle, missä ruuna peruutteli 600 juostuna lauman hännille toiselle radalle. Se oli sieltä
kirivaiheessa oikein vaisu. 12 Global Rebellion oli 3.ulkoa oikein vaisu ja ruuna taipui selvästi jo viimeisen
takasuoran alussa. 1 Just For Me matkasi alun johtavan kannassa, mistä ruuna jäi 850 juostuna 4.sisään. Se
nousi 700 ennen maalia 3.ulos, missä ruuna laukkasi 450 ennen maalia pitkäksi häiriten samalla
ulkopuolella juossutta kanssakilpailijaansa. 2 Raipe Kronos juuttui kuolemanpaikalle, mistä ruuna painui 550
juostuna kärkipaikalle. Se jäi 850 juostuna johtavan kantaan. Ruunan ravi hajosi hieman 900 ennen maalia
ja se laukkasikin 650 ennen maalia pitkäksi. 16 Dream And Hope juoksi 5.ulkona, mistä ruuna lähti 950

ennen maalia selkään 3.radalle. Sen päälle ajettiin 450 ennen maalia ja ruuna laukkasi samassa pitkäksi. 5
Bumblebee Laday oli poissa.

Väliajat: 15,5 / 2 - 16,5 / 9 - 16,0 / 9 - 15,0 / 9

8. Lähtö

6 Wicasa Sioux käynnistyi vauhdilla ja ruuna painui 200 juostuna kärkipaikalle. Se nappasi siitä lopussa
oikein helpon voiton. 1 Groove´s Harley juuttui ensimmäisen kaarteen puolivälissä kuolemanpaikalle.
Ruuna puristi siitä umpirehellisesti sisään asti ja oli lopulta varmasti toisena maalissa. Viim. 700 m 14,5. 3
Midsummer Bell johti alkumetrit. Ruuna jäi 200 juostuna johtavan kantaan, mistä se oli tasainen kolmas. 2
Ebby Ride matkasi 4.ulkona, mistä ruuna lähti päätöspuolikkaan alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se
tuli kirinsä rehellisesti maaliin asti. Viim. 600 m 13,6. 9 Sahara Redrama juoksi 5.sisällä, mistä tamma nousi
viimeisen takasuoran alussa 4.ulos. Se lähti loppukaarteen alussa kiriin 3.radalle ja tamma tuli aivan juosten
maaliin asti. Viim. 700 m 13,8. 11 Rosi´s Bianca sai nopeasti paikan toisesta ulkoa, mistä tamma pudotti 600
ennen maalia 3.sisään ja otti maksimit. 12 Nelle Kavat seuraili 3.ulkoa maksimaaliseen sijoitukseen. 5 Big
Mas pudotti ensimmäisen kaarteen puolivälissä kuolemanpaikalta 4.sisään. Ruuna nousi 550 ennen maalia
toiselle radalle, mutta kirikaista pysyi kiinni. Vapaa väylä aukeni vasta hieman ennen maalia, minkä jälkeen
hevonen ei enää innostunut kirimään. 8 Arwen Hoss käynnistyi ulkoa puolikovaa, mutta tamma joutui
ensimmäisen takasuoran alussa tyytymään paikkaan 7.sisällä. Se seuraili jatkossa sisäradalta vailla
suurempaa loistoa. Tamma haparoi loppusuoralle tultaessa muutaman askeleen, millä ei ollut vaikutusta
sijoitukseen. 4 Pelas Bourbon ei vain riittänyt lopussa 3.sisältä lainkaan. 7 Amanda Hornline juoksi 6.sisällä,
mistä tamma taipui viimeisen takasuoran alussa selvästi. Viim. 1000 m 20,0. 10 Big Molly oli poissa.

Väliajat: 15,0 / 6 - 17,5 / 6 - 15,0 / 6 - 14,5 / 6

9. Lähtö

11 Black Maya matkasi 4.ulkona, mistä tamma lähti päätöskierroksen alkaessa kiriin 3.radalle ilman
vetoapua. Se sai viimeisen takasuoran lopussa kuolemanpaikan haltuunsa. Tamma liukui siitä loppusuoralla
eleettömään voittoon. Viim. 1000 m 14,4. 1 Hariesine matkasi johtavan kannassa, mistä tamma nousi 350
ennen maalia toiseen ulos. Se siirtyi loppusuoralla kiriin 3.radalle ilman vetoapua ja tamma nousi lopussa
varmasti toiseksi. 12 Astrophoto lähti tahmeasti matkana ja tamma peruutteli ensimmäisen takasuoran
alussa 7.ulos. Se lähti 650 ennen maalia selkiin 3.radalle. Tamma siirtyi 350 ennen maalia kiriin ulkoradoille
ja se tuli vahvasti sisään asti. Viim. 600 m 12,8. 3 Ellen Ray tuli 3.sisältä sisäradan vetäessä mukavasti
maaliin asti. 5 Callela Soulmate kiihdytti heti kärkipaikalle, missä tamma sai vetää avausringin rauhallisesti.
Se sai päätöskierroksella painetta ja tamma antoi loppusuoralla hieman periksi. 10 Diamond Bay matkasi
6.ulkona, mistä tamma lähti kierros juostuna selkiin 3.radalle. Se siirtyi 350 ennen maalia kiriin 4.radalle
ilman vetoapua ja tamma tuli mukavasti maaliin asti. 6 Elzar Creek juuttui nopeasti kuolemanpaikalle,
minne tamma sai 900 ennen maalia vetoavun eteensä. Se jäi sinne viimeisen takasuoran puolivälissä vaille
kiritilaa. Tamma löysi vapaan radan loppusuoran alussa, minkä jälkeen se tuli loppumetrit hyvin. 9 Essi Van

Press matkasi 3.ulkona, minne tamma jäi viimeisellä takasuoralla vaille kiritilaa. Se nousi loppusuoralle
tultaessa selkään 4.radalle ja tamma tuli lopun aivan juosten. 16 Black Tribe seuraili 4.sisältä aivan
maksimaaliseen sijoitukseen. 15 Florence Web matkasi 6.sisällä, mistä tamma nousi kierros juostuna 4.ulos.
Se pudotti 450 ennen maalia sisäradalle. Tamma oli lopussa melko vaisu. 13 Vanilla Beyonce juuttui alussa
taustalle 3.radan kiertäjäksi. Tamma peruutteli 750 juostuna lauman hännille sisäradalle. Se seuraili sieltä
lopussa vailla suurempaa loistoa. 8 Cape´s Caroline juoksi 5.ulkona, mistä tamma lähti kierros juostuna
selkiin 3.radalle. Se jäi 550 ennen maalia 3.radalle ilman vetoapua, missä tamman kiri katkesi selvästi
loppusuoralle tultaessa. 4 Deal Boost matkasi toisessa ulkona, mistä tamma lähti 1150 ennen maalia kiriin
3.radalle ilman vetoapua. Se eteni 950 ennen maalia kuolemanpaikalle. Tamma putosi siitä loppukaarteen
puolivälissä kärjen kyydistä ja se laukkasi 250 ennen maalia lyötynä pitkäksi. 7 Vanilla Price juoksi 5.sisällä,
mistä tamma nousi loppukaarteen alussa kiriin aivan ulkoradoille. Se kiri hyvin, mutta 250 ennen maalia
tullut pitkä laukka vei vähintään rahasijan. 14 Anni Sue laukkasi 70 juostuna pitkäksi. 2 Melody Heel oli
poissa.

Väliajat: 20,0 / 5 - 22,0 / 5 - 16,5 / 5 - 14,0 / 11

