1. Lähtö

5 Nickelback lähti tasaisesti ja jäi 4. sisälle. Nousi kierros juostuna toiseen ulos. Lähti sieltä 650 ennen
maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Painui loppusuoralle tultaessa kärkipaikalle ja oli lopulta selvä
voittaja. 8 Zelle´s Escalade juoksi 3. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiseen ulos. Lähti
loppusuoran alussa kiriin 3. radalle ja oli lopussa varmasti toinen. 2 MAS Beat juoksi johtavan kannassa.
Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiselle radalle. Eteni 300 ennen maalia kärkipaikalle, mistä oli
lopussa tasainen kolmas. 9 Liliana Li matkasi pääjoukon hännillä sisäradalla. Sai edetä sieltä sujuvasti
sisärataa pitkin ja seuraili lopussa tasaisesti neljänneksi. 1 Lillebror kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi siitä 300
ennen maalia alakynteen ja seuraili jatkossa maksimaaliseen sijoitukseen. 7 Daiquiri Web lähti rauhassa ja
matkasi alun 5. sisähevosen rinnalla toisen radan vetojuhtana. Eteni toisen kierroksen alkaessa 2.
sisähevosen rinnalle, mistä antoi viimeisen takasuoran alussa periksi ja tuli lopun vaisusti. Viim. 400 m 36,5.
4 Nice My Sin laukkasi 250 juostuna kuolemanpaikalla pitkäksi. 6 Tonnerre D´inverne laukkasi lähdössä
pitkäksi. 10 Stay Alert matkasi aivan taustalla, missä laukkasi viimeisen takasuoran alussa hylkäykseen. 3
Original Hope oli poissa.

Väliajat: 23,0 / 1 - 21,5 / 1 - 18,5 / 1 - 19,5 / 5

2. Lähtö

3 Metti eteni nopeasti kärkipaikalle. Kontrolloi siitä lähtöä ja otti lopussa helpon voiton. 4 Pelin Sälli matkasi
johtavan kannassa. Nousi 350 ennen maalia toiseen ulos ja loppusuoran alussa kiriin 3. radalle ilman
vetoapua. Puristi viime metreillä varmasti toiseksi. Viim. 400 m 32,3. 6 S. N. Mikaela sai 200 juostuna
kuolemanpaikan haltuunsa. Tuli siitä mukavasti maaliin asti ja oli loppuun asti taistossa toisista rahoista. 2
Marin Tase matkasi 3. sisällä. Sai 300 ennen maalia paikan johtavan kannasta. Putosi sieltä päätössatasella
kärjen kyydistä ja oli tasainen neljäs. Ravasi koko ajan melko kulmikkaasti. 1 Tutun Tuomas matkasi pääosin
3. ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Oli kirissään lähinnä
tasainen. Viim. 700 m 34,7. 5 Siniparta juoksi toisessa ulkona, mistä putosi 300 ennen maalia kärjen
vauhdista ja otti lopussa maksimit. 7 Tosi Innokas matkasi pääjoukon hännillä, mistä aloitti päätösrigin
alkaessa vajoamisen. Oli lopussa oikein vaisu. Viim. 1000 m 45,5.

Väliajat: 34,5 / 3 - 36,0 / 3 - 37,5 / 3 - 33,0 / 3

3. Lähtö

4 Indyana Joness painui 450 juostuna kuolemanpaikalta kärkeen. Veti jatkossa tasaista tahtia ja otti
reippaalla lopetuksellaan aivan ylivoimaisen voiton. Oli uran avauksessaan oikein vakuuttava! Viim. 400 m
12,6. 6 Pitch Perfect matkasi alun 4. sisähevosen rinnalla toisessa ulkona. Jäi siitä 700 juostuna 4
.sisähevosen rinnalle toisen radan vetojuhdaksi. Sai kolmannessa kaarteessa paikan toisesta ulkoa. Lähti
300 ennen maalia kiriin 4. radalle ilman vetoapua ja puristi loppumetreillä varmasti toiseksi. Viim. 1000 m

17,6. 3 Mr Classico pudotti 350 juostuna 3. ulkoa 3. sisälle. Jäi ensimmäisen takasuoran puolivälissä 4.
sisäpariin. Sai kolmannessa kaarteessa uudelleen paikan 3. sisältä. Sai edetä sieltä lopussa vapaasti tyhjää
sisärataa pitkin ja oli lopussa asiallinen kolmas. 9 Daisy Nash matkasi alun keskijoukoissa toisella radalla,
mistä sai 700 juostuna paikan toisesta ulkoa. Oli tosin tuossa vaiheessa vielä kaukana kärkihevosista. Jäi 850
ennen maalia 3. ulos. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Kirin terä
katkesi loppusuoralle tultaessa, mutta ei silti luovuttanut. Viim. 700 m 18,0. 1 Fux kiihdytti heti
kärkipaikalle, mistä jäi 450 juostuna paineen alla johtavan kantaan. Nousi sieltä 850 ennen maalia
kuolemanpaikalle. Putosi siitä 300 ennen maalia voittaneen kyydistä. Säilytti kuitenkin oman vauhtinsa
asiallisesti maaliin asti. 14 Baketamon Frido matkasi pääjoukon hännillä sisäradalla. Seuraili sieltä tasaisesti
ja otti maksimit. 10 Citrine laukkasi lähdössä pahoin ja menetti heti pelinsä. 5 Westcoast Millie matkasi alun
toisessa ulkona. Jäi puolikas juostuna 4. sisähevosen rinnalle toisen radan vetojuhdaksi. Pudotti 650
juostuna 5. sisälle. Antoi sieltä viimeisen takasuoran alussa selvästi periksi ja oli oikein vaisu. 7 Proud Match
matkasi alun keskijoukoissa sisäradalla, mistä aloitti varhain matkan kohden takajoukkoja ja oli erittäin
vaisu. 13 Snobben Ås matkasi aivan hännillä toisen radan jonossa, missä otti toisessa kaarteessa laukan ja
menetti loputkin mahdollisuutensa. 8 Fantastic Boost lähti rauhassa matkaan ja jäi heti taustalle sisäradalle.
Otti kulisseissa ensimmäisellä takasuoralla pahan laukan, minkä jälkeen oli erittäin heikko. 2 Adentee
matkasi johtavan kannassa, mistä jäi ensimmäisen takasuoran puolivälissä 3. sisälle. Sai 850 ennen maalia
uudelleen paikan johtavan kannasta. Laukkasi siellä päätöspuolikkaan alussa hieman lyödyn oloisena
pitkäksi. 11 Oscar Caballero laukkasi takajoukoissa puolikas juostuna pitkäksi. 12 Sigrid matkasi aivan
taustalla, missä keskeytti lopulta.

Väliajat: 17,5 / 4 - 18,0 / 4 - 18,5 / 4 - 12,0 / 4

4. Lähtö

11 I. P. Vapari matkasi 5. ulkona. Lähti sieltä 1300 ennen maalia selkään 3. radalle. Siirtyi 550 ennen maalia
4. radalle ilman vetoapua. Eteni loppusuoran alussa kärjen rinnalle, missä puristi lopussa niukkaan, mutta
varmaan voittoon. Viim. 1000 m 29,5. 2 Aika- Otus kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä tuli mukavasti maaliin
asti, vaikka jäikin aivan lopussa toiseksi. 14 Vinhatuuri matkasi taustalla toisella radalla 6. ulkona. Lähti
sieltä 1300 ennen maalia selkiin 3. radalle. Lähti päätöspuolikkaan alussa selkään 4. radalle. Jäi 300 ennen
maalia 4. radalle ilman vetoapua. Puristi kirinsä rehellisesti maaliin asti. 12 Uusi- Valtsu lähti haparoiden
matkaan ja putosi aivan taustalle. Lähti sieltä 1200 ennen maalia selkiin 3. radalle. Siirtyi päätöspuolikkaan
alussa kiriin ulkoradoille ja tuli hyvin maaliin asti. Viim. 2000 m 29,9. 10 Winsinnatti juoksi 3. sisällä. Sai 900
juostuna paikan johtavan kannasta. Seuraili sieltä lopussa tasaisesti maaliin asti. 5 Krannin Pihla matkasi
alun toisessa ulkona, mistä kiertyi ensimmäisen takasuoran lopussa kuolemanpaikalle. Putosi sitä
loppusuoralle tultaessa kärjen kyydistä, mutta säilytti kuitenkin oman vauhtinsa. 6 Mayatuuli laukkasi
alkumetreillä pahoin ja jäi lauman hännille. Lähti sieltä 950 ennen maalia selkiin 3. radalle. Tuli kirinsä aivan
juosten maaliin asti. 1 Hiirotar sai ensimmäisen kaarteen lopulla paikan johtavan kannasta. Nousi sieltä 850
juostuna toiseen ulos. Jäi sinne lopussa täysin vaille kiritilaa. 8 Passinto juoksi 4. ulkona. Pudotti sieltä 350
ennen maalia sisäradalle ja otti lopussa maksimit. 3 Boheemi matkasi toisessa ulkona, mistä jäi 600
juostuna 3. ulos. Siirtyi 1250 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Kirin terä katkesi loppukaarteen
puolivälissä ja putosi loppusuoralla aivan lauman hännille. 15 Vapun Muisto matkasi 5.-4. sisällä. Pääsi 900
ennen maalia nousemaan 3. ulos. Taipui siellä 300 ennen maalia pahoin ja tuli lopun vaisusti. 7 Tuulen Kuva
eteni nopeasti kuolemanpaikalle. Jäi 650 juostuna toiseen ulos. Oli siinä täysin valmis jo 800 juostuna.
Pudotti 900 ennen maalia sisäradalle, missä oli oikein heikko. Viim. 700 m 51,1. 4 Virin Toivo otti 200

juostuna kuolemanpaikalla laukan ja jäi hieman. Sai kuitenkin ensimmäisen takasuoran lopulla paikan 4.
sisältä. Sai 300 metriä myöhemmin 3. sisäparin haltuunsa. Laukkaili siellä viimeisen takasuoran puolivälissä
hylkäykseen asti. Tuli taustalla lopun erittäin hiljaa. 9 Taajanvaltti laukkasi 100 juostuna johtavan kannassa
pitkäksi. 13 Villi- Riikka laukkasi 200 juostuna keskijoukoissa pitkäksi.

Väliajat: 34,5 / 2 - 33,5 / 2 - 32,5 / 2 - 27,5 / 11

5. Lähtö

9 Baron Box matkasi alun 3. ulkona. Jäi ensimmäisen takasuoran puolivälissä 4. ulos. Lähti sieltä kierros
juostuna kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Otti viimeisen takasuoran alussa kärjen rinnalta 3. radalta laukan
ja jäi selvästi. Sai 400 ennen maalia tuntuman pääjoukkoon. Kiri lopun ulkoratoja pitkin vahvasti ja ehti
lopussa niukkaan voittoon. Viim. 600 m 13,8. 3 Florentina juoksi 2.-3. ulkona. Lähti sieltä 350 ennen maalia
kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Puristi kirinsä hyvin maaliin asti ja hävisi voitonkin vain pienellä
marginaalilla. Viim. 700 m 15,3. 11 Mr Money Robber juoksi 4. ulkona, mistä lähti 1750 ennen maalia kiriin
3. radalle ilman vetoapua. Eteni puolikas juostuna kuolemanpaikalle. Painui siitä loppusuoralle tultaessa
kärkeen. Tuli lopussa ulkoa kirineiden ohittamaksi ja oli varmasti kolmas. 6 Black Bog´s Lady matkasi 3.
sisällä. Sai sieltä loppusuoralle tultaessa sujuvasti kiritilaa ja seuraili lopussa maksimaaliseen sijoitukseen. 4
Olly Jumper kiihdytti heti kärkipaikalle, missä sai vetää avausringin varsin rauhassa. Kolmannella
puolikkaalla vauhti hieman kiihtyi. Antoi loppusuoralla kärkipaikalta selvästi periksi. Viim. 400 m 20,9. 5
Malaguena juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, minne sai 450 juostuna vetoavun eteensä. Taipui toisesta
ulkoa pahoin loppukaarteen alussa ja oli varsin vaisu. 1 Red Fox´s Girl lähti rauhassa ja matkasi 4. sisällä.
Taipui sieltä toisen kierroksen alkaessa ja oli heikko. 2 Moving On Up matkasi johtavan kannassa, mistä oli
350 ennen maalia nousemassa toiselle radalle, mutta laukkasi samassa pitkäksi. Oli tuossa vaiheessa vielä
täysissä voimissa. 7 Classical Star, 8 Lucky Baroness, 10 Shaking Dude ja 12 Cobolt olivat poissa.

Väliajat: 18,5 / 4 - 19,5 / 4 - 15,5 / 4 - 17,0 / 9

6. Lähtö

3 Hipatsu kiihdytti heti kärkipaikalle, missä sai vetää avausringin oikein rauhallisesti. Lisäsi päätösringillä
tarpeen mukaan vauhtia ja otti lopussa erittäin helpon voiton. 5 Tutun Impi juuttui nopeasti toisen radan
vetojuhdaksi. Puristi sitä lopussa niukasti toiseksi. Viim. 700 m 25,0. 1 Veluuri juoksi johtavan kannassa.
Seuraili sieltä lopussa asiallisesti kolmanneksi. 10 Fiiling sai ensimmäisen kaarteen lopulla paikan toisesta
ulkoa. Ei saanut sieltä lopussa kunnon mahdollisuutta kirimiseen. 8 Huuger seuraili 3. sisältä
maksimisijoitukseen. 2 Taksvenla otti 100 juostuna kärkitaistosta laukan ja jäi 3. ulos. Lähti sieltä 650 ennen
maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Kirin terä katkesi 300 ennen maalia, minkä jälkeen tuli lopun
tasaisesti. 9 Ujori pudotti toisesta ulkoa 250 juostuna 4. sisälle. Nousi 550 ennen maalia 3. ulos. Seuraili
sieltä lopun vain tasaisesti. 11 A. T. Eka sai ensimmäisen takasuoran puolivälissä paikan 4. ulkoa. Lähti sieltä
650 ennen maalia selkään 3. radalle. Siirtyi 350 ennen maalia 4. radalle ilman vetoapua. Otti 100 metriä

myöhemmin pahan laukan ja menetti samassa mahdollisuutensa. 7 Eskel laukkaili alkumatkan aikana
hylkäykseen. 4 Martti ja 6 Likser olivat poissa.

Väliajat: 38,0 / 3 - 34,0 / 3 - 29,0 / 3 - 24,0 / 3

7. Lähtö

12 Proud Leader matkasi 4. ulkona. Lähti sieltä 1050 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni
800 ennen maalia kärkipaikalle asti ja otti lopussa hallitun voiton. Viim. 1000 m 13,5. 15 Flirt Fortuna juoksi
5. ulkona. Lähti sieltä kierros ennen maalia selkään 3. radalle. Jäi 800 ennen maalia 3. radalle ilman
vetoapua. Eteni 300 ennen maalia kakkoskeulan rinnalle toisen radan vetojuhdaksi. Puristi siitä lopussa
varmasti toiseksi. Viim. 700 m 13,6. 2 Viva Adriana matkasi alun johtavan kannassa, mistä jäi ensimmäisen
takasuoran lopussa 3. sisälle. Nousi päätöspuolikkaan alussa toiselle radalle ja 300 ennen maalia edelleen
kiriin 4. radalle ilman vetoapua. Tuli lopun hyvin ja oli kolmas. Viim. 400 m 14,0. 11 Wicasa Sioux lähti
rauhassa matkaan ja juoksi 7. ulkona. Lähti sieltä 900 ennen maalia selkiin 3. radalle. Lähti 400 ennen
maalia kiriin aivan ulkoradoille ja tuli juosten maaliin asti. Viim. 700 m 13,4. 7 Silent juoksi 3. ulkona. Lähti
sieltä 600 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Puristi kirinsä aivan hyvin maaliin asti. 6 Omega
Leader lähti heti ajamaan eteenpäin ja saikin 300 juostuna kärkipaikan haltuunsa. Jäi 800 ennen maalia
johtavan kantaan, mistä seuraili lopussa tasaisesti. 3 Dear Josie kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi siitä 300
juostuna johtavan kantaan. Seuraili sieltä tasaisesti sisään asti. 9 Space Cadet juoksi 7. sisällä. Nousi sieltä
kierros ennen maalia 5. ulos. Oli siellä jatkossa pitkään vailla kiritilaa. Lähti loppusuoran alussa kiriin aivan
ulkoradoille ja tuli lopun aivan juosten. Viim. 700 m 14,4. 13 Heidi Ale juuttui keskijoukkoihin 3. radan
kiertäjäksi. Eteni 450 juostuna 4. sisähevosen rinnalle toisen radan vetojuhdaksi. Eteni päätösringin
alkaessa kärkihevosen kupeelle. Taipui siitä 300 ennen maalia kärkisijoitusten suhteen, mutta ei silti
koskaan täysin luovuttanut. 1 Cote d´Azur matkasi 4. sisällä. Ei vain riittänyt sieltä lopussa lainkaan. 14
Better Boost otti 200 juostuna takajoukoissa pahan laukan ja jäi paljon. Sai toisessa kaarteessa paikan
lauman hänniltä sisäradalta. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa selkiin 3. radalle. Suoritti jatkossa
asiallisesti. 5 Bumblebee Laday seuraili toisesta ulkoa vaisusti. 8 Ingrosso jäi lopussa täysin vaille kiritilaa
juostuaan 5. sisällä. 4 Lucas Gran juoksi 6 sisällä. Nousi sieltä kierros ennen maalia toiselle radalle. Ei vain
riittänyt jatkossa lainkaan. 10 Sunna Love juoksi 6. ulkona. Lähti sieltä päätösringin alkaessa selkiin 3.
radalle. Jäi viimeisen takasuoran alussa käytännössä 3. radalle ilman vetoapua, sillä vetoapu karkasi edestä.
Kirin terä katkesi loppukaarteessa, mutta esitystä ei voi silti täysin tuomita. Viim. 1000 m 15,7.

Väliajat: 17,0 / 6 - 19,0 / 6 - 14,5 / 6 - 13,0 / 12

8. Lähtö

5 Enjoy´s Paycheck käynnistyi hyvin ja eteni nopeasti kärkipaikalle. Sai vetää jatkossa haluamaansa tahtia ja
otti erittäin reippaalla lopetuksellaan tauosta huolimatta todella helpon voiton. Ori on todellinen
luokkahevonen, vaikka rahaa on vasta parikymppiä. 8 Cutthecrap matkasi alun lauman hännillä toisella
radalla. Pudotti 550 juostuna 3. sisälle. Mahtui viimeisen takasuoran lopulla nousemaan toiseen ulos, mistä

puristi lopussa niukasti toiseksi. Viim. 700 m 11,2. 2 Don Pescador juuttui nopeasti kuolemanpaikalle,
minne sai 550 juostuna vetoavun eteensä. Lähti toisesta ulkoa viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle
ilman vetoapua. Eteni nopeasti kakkoskeulan rinnalle toisen radan vetojuhdaksi. Oli siitä loppuun asti
taistossa toisista rahoista ja tuli hyvin maaliin asti. Viim. 700 m 11,1. 4 Lemon Breezer juoksi 4. ulkona.
Pudotti sieltä viimeisen takasuoran alussa sisäradalle. Nousi 400 ennen maalia toiselle radalle. Lähti 300
ennen maalia kiriin 3. radalle ja tuli mukavasti maaliin asti, vaikka ei kovista kärkihevosista saanutkaan
mitään otetta. Viim. 700 m 11,4. 1 Zelda Gowan juoksi johtavan kannassa. Putosi sieltä loppukaarteen
alussa kärkihevosen kyydistä ja seuraili lopussa maksimisijoitukseen. 3 Castor U. M. seuraili 3. ulkoa
maksimaaliseen sijoitukseen. 6 Do It Valiant juuttui alussa 3. radan kiertäjäksi, missä ajoi ensimmäisellä
takasuoralla eteenpäin. Sai 550 juostuna kuolemanpaikan haltuunsa. Taipui siitä selvästi 650 ennen maalia
ja oli varsin vaisu. 7 Wireless oli poissa.

Väliajat: 15,5 / 5 - 17,0 / 5 - 19,0 / 5 - 11,0 / 5

9. Lähtö

10 Natasha Love juoksi 4. ulkona. Lähti sieltä 1350 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni
vauhdilla ja painui kierros ennen maalia kärkipaikalle asti. Veti jatkossa reippaasti ja oli ylivoimainen. 5
Quartam De Victor sai ensimmäisen takasuoran alussa paikan johtavan kannasta. Nousi sieltä 900 ennen
maalia toisen radan vetojuhdaksi. Pudotti pian 150 metriä myöhemmin 3. sisälle. Niittasi siitä lopussa
varmasti edessään juosseen. Viim. 700 m 14,4. 2 River´s Lastchance matkasi alun keskijoukoissa, mistä
nousi toisen kaarteen alussa toisen sisähevosen rinnalle toisen radan vetojuhdaksi. Pääsi 850 ennen maalia
pudottamaan kakkoskeulaksi. Oli siitä lopussa aivan hyvä kolmas. 1 Driverlane lähti erittäin hitaasti
matkaan ja jäi lopulta aivan hännille sisäradan jonoon. Nousi 800 juostuna 4. ulos. Lähti sieltä 900 ennen
maalia selkään 3. radalle. Eteni 400 ennen maalia neljänneksi ja piti lopussa helposti asemansa. Viim. 1000
m 16,7. 9 Sundsvik Samurai juoksi 3. ulkona. Lähti sieltä 950 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua.
Eteni 650 ennen maalia neljänneksi. Jäi loppukaarteen puolivälissä viidenneksi, missä piti isojen tasoerojen
lähdössä asemansa. 7 Mountain Awesome otti 150 juostuna keskijoukoissa 3. radalla pahan laukan. Sai
toisessa kaarteessa paikan lauman hänniltä sisäradalta. Otti loppukaarteen alussa takajoukoissa uuden
laukan ja menetti samassa pelinsä. 6 Strait Hero matkasi toisessa ulkona, mistä taipui selvästi kolmannessa
kaarteessa ja oli varsin vaisu. Viim. 700 m 27,6. 8 Wild Wendy lähti hyvin ja eteni ensimmäisen kaarteen
lopulla kärkipaikalle. Taipui siitä pahoin puolimatkassa. No, kävi ainakin keulassa. Viim. 700 m 36,9. 3
Tauriel laukkasi 100 juostuna kärkitaistosta pitkäksi. 4 Charmike laukkasi 250 juostuna kärkipaikalta
pitkäksi. 12 Rain´s Banshee laukkasi 250 juostuna keskijoukoissa sisäradalla pitkäksi. 11 Hurry oli poissa.

Väliajat: 15,0 / 8 - 19,5 / 8 - 16,0 / 10 - 15,0 / 10

10. Lähtö

9 Sigismund eteni ensimmäisessä kaarteessa neljänneksi. Nousi ensimmäisen takasuoran lopulla toisen
radan vetojuhdaksi. Painui 750 juostuna kärkipaikalle. Veti jatkossa tasaista tahtia ja oli lopulta aivan

ylivoimainen. Viim. 700 m 35,3. 10 Carmenita eteni taustalta tasaisesti kohden kärkeä. Sai kierros juostuna
paikan 4. sisältä. Nousi sieltä 950 ennen maalia toiselle radalle. Pudotti viimeisen takasuoran alussa 3.
sisälle. Peri sieltä päätöspuolikkaan alussa vastustajan laukan ansiosta toisen sijan, minkä piti helposti
perille asti. Viim. 700 m 38,3. 1 Satavarma otti 100 juostuna kärkipaikalla laukan ja jäi hieman. Sai
ensimmäisen takasuoran paikan alussa paikan 3. sisältä. Eteni toisen kaarteen lopulla johtavan kantaan.
Putosi siitä päätösringin alkaessa kakkoskeulaksi. Otti siellä viimeisen takasuoran lopulla laukan ja menetti
hieman asemiaan. Tuli lopun vielä aivan asiallisesti ja oli varmasti kolmas. Viim. 400 m 40,5. 2 Omelia Rok
otti ensimmäisen kaarteen puolivälissä kolmannelta sijalta laukan ja jäi lauman hännille. Suoritti sieltä
jatkossa tasaisesti. Viim. 1700 m 38,5. 8 Karisman Helmi otti 200 juostuna laukan ja jäi selvästi lisää. Suoritti
jatkossa taustalla vailla suurempaa loistoa. 7 Metsärinteen Valio sai vastustajien laukkojen ansiosta alussa
selvän kärkiaseman. Jäi 700 juostuna johtavan kantaan ja hieman myöhemmin 3. sisälle. Otti siellä 850
ennen maalia laukan ja putosi lauman hännille. Oli siellä jatkossa vain tasainen. 5 Larvan Lempi matkasi
johtavan kannassa. Otti 750 juostuna laukan ja jäi takajoukkoihin. Sinetöi epäonnistumisensa päätösringin
alussa tulleella uudella laukallaan. 6 Seekerin Lumo laukkasi lähdössä ja jäi kulisseihin, missä oli jatkossa
vaisu. 3 Helmi- Liekki laukkasi 300 juostuna neljänneltä sijalta pitkäksi. 4 Humu- Venla otti 50 juostuna
laukan ja jäi keskijoukkoihin. Matkasi kierros juostuna viidennellä sijalla. Laukkasi loppusuoran puolivälissä
hylkäykseen, mihin meni luultavasti viides sija. 11 Elmo Etiäinen oli poissa.

Väliajat: 45,0 / 7 - 41,5 / 9 - 35,5 / 9 - 35,5 / 9

