1. Lähtö

2 Jason Ale juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, mistä painui 450 juostuna kärkipaikalle. Sai jatkossa vetää
haluamaansa vauhtia ja otti lopussa hallitun voiton. 4 Diamond Dreams eteni nopeasti kärkipaikalle. Luopui
450 juostuna paikastaan ja jatkoi johtavan kannassa. Oli sieltä lopussa kunnolla tilaa saamatta toinen. 8 Mr
Money Robber matkasi alun keskijoukoissa toisella radalla, mistä jäi 450 juostuna toisen radan
vetojuhdaksi. Puristi siitä rehellisesti sisään asti ja oli loppuun asti mukana taistossa toisista rahoista. 5
What´s Up Cloud sai ensimmäisen takasuoran puolivälissä paikan toisesta ulkoa. Seuraili lopussa
maksimaaliseen sijoitukseen. 12 Hurry juoksi 4. ulkona. Lähti sieltä 900 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman
vetoapua. Pudotti viimeisen takasuoran puolivälissä 3. ulos. Siirtyi loppusuoralle tultaessa uudelleen kiriin
3. radalle ilman vetoapua ja tuli asiallisesti maaliin asti. Viim. 700 m 16,7. 10 Quartam De Victor otti 150
juostuna takajoukoissa laukan ja jäi selvästi lisää. Sai ensimmäisen takasuoran lopussa paikan lauman
hänniltä sisäradalta. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3. radalle ilman vetoapua ja tuli lopun
lähinnä tasaisesti. 3 Filip Star juoksi 3. ulkona. Taipui sieltä loppukaarteessa ja seuraili lopussa aivan
maksimaaliseen sijoitukseen. 11 Ridge On Line juoksi 6. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle
radalle. Ei vain riittänyt lopussa lainkaan. 6 R. R. Nina´s Hope sai ensimmäisen takasuoran alussa paikan 4.
sisältä. Oli lopussa rehellisen riittämätön. 1 Snobben Ås matkasi johtavan kannassa, mistä jäi 450 juostuna
3. sisälle. Haparoi siellä 550 ennen maalia lyhyesti. Seuraili jatkossa varsin vaisusti maaliin asti. Ravi ei ollut
loppumatkalla oikein balanssissa. 9 Funky Lane oli taustalta sisäradalta rehellisen heikko. 7 Kelsey Beyonce
juoksi 5. ulkona, mistä taipui selvästi viimeisen takasuoran alussa. Oli jatkossa oikein vaisu.

Väliajat: 17,0 / 2 - 21,5 / 2 - 21,0 / 2 - 17,0 / 2

2. Lähtö

8 Tuulian Sälli käynnistyi mukavasti ja sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Lähti sieltä 700 ennen maalia kiriin
3. radalle ilman vetoapua. Painu 550 ennen maalia kärkipaikalle asti ja vastaili lopussa varmaan voittoon.
Viim. 700 m 32,3. 16 Marhotti matkasi alun keskijoukoissa toisella radalla, mistä sai toisen kaarteen lopulla
paikan kolmannesta ulkoa. Kiertyi viimeisen takasuoran lopulla 3. radan kautta kuolemanpaikalle. Kiritti
siitä voittanutta mukavasti maaliin asti. 3 Gladiaattori kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä jäi 550 ennen maalia
johtavan kantaan. Oli sieltä lopussa tasainen kolmas. 2 Siiri Vei matkasi toisena hevosena. Nousi toisen
kaarteen puolivälissä toisen radan vetojuhdaksi. Jäi 600 ennen maalia toiseen ulos. Tuli lopun tasaisesti. 5
Taajaninto otti ensimmäisen takasuoran alussa keskijoukoissa pahan laukan ja putosi taustalle. Suoritti
jatkossa aivan hyvin ja oli lopulta viides. Vim. 1400 m 31,8. 12 Almera Rok matkasi keskijoukoissa
sisäradalla, mistä seuraili tasaisesti sisään asti. 15 Slovari juoksi lauman hännillä toisella radalla. Pudotti
viimeisen takasuoran alussa sisäradalle. Sai jatkossa edetä sujuvasti ja seuraili lopussa maksisijoitukseen. 7
Tilun Taru laukkasi lähdössä ja jäi lauman hännille sisäradalle. Suoritti jatkossa asiallisesti. 6 Isosalon Kingi
juoksi 4. ulkona. Sai viimeisen takasuoran puolivälissä paikan 3. ulkoa. Otti 450 ennen maalia pahan laukan
ja menetti samassa pelinsä. 13 Eka- Inteksi lähti heti ajamaan taustalla 3. rataa ilman vetoapua eteenpäin.
Pudotti kuitenkin 350 juostuna keskijoukkoihin toiselle radalle. Otti siellä 550 juostuna laukan ja menetti
asemiaan. Oli jatkossa tasainen. 11 Villin Viksu matkasi takajoukoissa sisäradalla. Nousi 700 juostuna 8.
ulos. Lähti 950 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Otti 650 ennen maalia laukan ja menetti
samassa mahdollisuutensa. 4 Virkun Vappu matkasi kärjen tuntumassa sisäradalla. Pääosa matkasta taittui

johtavan kannassa. Taipui sieltä pahoin viimeisen takasuoran lopussa ja otti 300 ennen maalia väsyneenä
laukankin. 14 Seekerin Lissu oli taustalta toiselta radalta lopussa rehellisen riittämätön. 10 Pikku- Irmeli otti
keskijoukoissa 150 juostuna laukan ja jäi lauman hännille. Otti 550 juostuna uuden laukan ja menetti
samassa pelinsä. 1 Seekerin Sara laukkasi alkumetreillä pitkäksi. 9 Nurmon Neito otti viidennellä sijalla
ensimmäisen takasuoran alussa pahan laukan. Laukkasi pian uudelleen ja sinetöi hylkäyksensä toisen
kierroksen alun kolmannella laukallaan.

Väliajat: 35,0 / 3 - 35,0 / 3 - 35,0 / 3 - 33,0 / 8

3. Lähtö

9 Moving On Up juoksi 3. ulkona. Lähti 750 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Painui 250 ennen
maalia kärkipaikalle ja otti lopussa aivan ylivoimaisen voiton. Viim. 700 m 15,7. 4 Celeena juoksi johtavan
kannassa. Nousi loppusuoran alussa toiselle radalle ja oli lopussa selvästi voittajalle jääneenä toinen. 3
Mama´s Hope juoksi 3. sisällä. Nousi 550 ennen maalia toiseen ulos. Pudotti pian takaisin sisäradalle. Siirtyi
loppusuoran alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua ja oli lopussa tasainen kolmas. 1 Reponsible juoksi 4.
sisällä. Oli siellä pitkään vailla vapaata väylää. Löysi vapaan radan loppusuoran alussa ja tuli lopun
asiallisesti. 7 Capricornia käynnistyi hyvin ja eteni nopeasti kärkipaikalle. Jäi 250 ennen maalia johtavan
kantaan ja seuraili lopun tasaisesti. 8 Tauriel juuttui alussa keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Peruutti
ensimmäisen takasuoran puolivälissä 6. sisälle. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle ja seuraili
jatkossa toista rataa pitkin maksimaaliseen sijoitukseen. 12 Celeste Beyonce ei vain riittänyt lopussa
juostuaan 5. sisällä. 2 Fonsie Star juuttui nopeasti kuolemanpaikalle. Aloitti siitä viimeisen takasuoran
lopulla matkan kohden takajoukkoja ja tuli lopun aika vaisusti. 10 Vigilante juoksi toisessa ulkona, mistä
lähti 550 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Kirin suunta oli kuitenkin vain taaksepäin. 11 Maria
Sånna oli 5. ulkoa oikein heikko. 5 Strait Hero juoksi 4. ulkona. Lähti 600 ennen maalia selkään 3. radalle.
Kiri katkesi nopeasti ja oli lopussa oikein vaisu. 6 Captain Cruise oli poissa.

Väliajat: 17,0 / 7 - 20,0 / 7 - 21,0 / 7 - 16,0 / 9

4. Lähtö

4 Sweet Malkin sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Lähti sieltä 600 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman
vetoapua. Painui loppusuoran alussa kärkipaikalle ja otti hallitun voiton. Viim. 700 m 15,7. 11 Cheri Sane
juoksi 4. ulkona. Siirtyi loppusuoralle tultaessa kiriin 3. radalle ilman vetoapua ja kiri lopun oikein hyvin
ehtien aivan voittaneen tuntumaan. 12 Millcape´s Devil juuttui ensimmäisen takasuoran alussa 3.
sisähevosen rinnalle toisen radan vetojuhdaksi. Eteni 700 juostuna kärkihevosen kupeelle. Puristi siitä
mukavasti maaliin asti, vaikka putosikin lopussa kolmanneksi. 5 Cankus Thunderball jäi 250 juostuna
johtavan kantaan. Nousi 350 juostuna kuolemanpaikalle ja painui 200 metriä myöhemmin kärkipaikalle. Jäi
loppusuoran alussa johtavan kantaan, mistä oli loppuun asti mukana taistossa kolmansista rahoista. 1 Oh
Conny Lie Star juoksi 4. sisällä. Nousi 600 ennen maalia toiselle radalle ja tuli aivan juosten maalin asti.
Nousi loppusuoralla vielä kiriin aivan ulkoradoille. Viim. 500 m 16,1. 9 Indyana Poliss juoksi 3. ulkona.

Seuraili sieltä lopussa maksimisijoitukseen. 7 Case Closed käynnistyi vahvasti ja painui 250 juostuna
kärkipaikalle. Luopui paikastaan 550 juostuna. Putosi johtavan kannasta 550 ennen maalia ja otti lopussa
maksimit. 3 Ariel Hope oli 3. sisältä rehellisen heikko. 6 Debbie´s Dartque ei vain riittänyt lauman hänniltä
lopussa lainkaan. 2 Cutthecrap, 8 Count Rigel ja 10 Back The Devil olivat poissa.

Väliajat: 11,0 / 7 - 15,5 / 5 - 18,0 / 5 - 17,0 / 4

5. Lähtö

5 Bwt Duracell lähti reippaasti ja painui nopeasti kärkipaikalle. Sai jatkossa vetää sopuisasti ja piti lopussa
hallittuun voittoon. 12 Nickelback juoksi lauman hännillä sisäradalla 6. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran
alussa selkiin 3. radalle. Pudotti loppukaarteen alussa toiselle radalle. Siirtyi loppusuoran alussa kiriin 4.
radalle ilman vetoapua ja tuli lopun mukavasti. Viim. 700 m 15,7. 8 Gracelyn lähti oikein reippaasti, mutta ei
silti päässyt kärkipaikalle. Tyytyi 350 juostuna paikkaan johtavan kannassa. Nousi sieltä loppusuoran
puolivälissä toiselle radalle ja oli aivan hyvä kolmas. 1 Tesslove matkasi alun 4. sisällä. Sai kierros juostuna
paikan 3. sisältä. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiseen ulos. Kirikaista pysyi jatkossa pitkään kiinni.
Vapaa rata löytyi vasta hieman ennen maalia ja voimat jäivät pääosin tuleviin koitoksiin. 3 Ove juoksi 3.
sisällä. Nousi sieltä kierros juostuna toiseen ulos. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle
ilman vetoapua. Puristi kirinsä aivan juosten maaliin asti. 2 Moon Eagle juoksi 5. -4. sisällä. Sai viimeisen
takasuoran alussa paikan 3. sisältä. Seuraili sieltä lopussa aivan maksimaaliseen sijoitukseen. 10 Floyd
Kenwood juuttui ensimmäisen takasuoran puolivälissä toisen radan vetojuhdaksi. Putosi siitä loppusuoran
puolivälissä kärkitaistosta, mutta ei silti täysin luovuttanut. 11 Rudy One seuraili lauman hänniltä
sisäradalta maksimisijoitukseen. 9 Leader Aria juoksi 4. ulkona. Lähti sieltä kierros ennen maalia kiriin 3.
radalle ilman vetoapua. Sai viimeisen takasuoran alussa vetoavun eteensä. Otti 300 ennen maalia pahan
laukan ja menetti samassa mahdollisuutensa. 6 Simone Line juoksi alun toisessa ulkona. Jäi kierros juostuna
3. ulos. Taipui sieltä selvästi viimeisen takasuoran puolivälissä ja oli oikein vaisu. 7 Savannah Journey otti
150 juostuna pahan laukan ja jäi heti ratkaisevasti. Keskeytti myöhemmin kulisseissa. 4 Edward Star oli
poissa.

Väliajat: 13,0 / 5 - 17,5 / 5 - 18,0 / 5 - 18,0 / 5

