
1. Lähtö

3 Francky Des Molles juoksi 3. sisällä. Nousi 300 ennen maalia toiselle. Puristi viime 
metreillä varmaan voittoon. Viim. 500 m 13,9. 12 Cheap Thrills matkasi 4. ulkona. Lähti 850 
ennen maalia kiriin 3. radalle. Siirtyi 450 ennen maalia 4. radalle ja tuli mallikkaasti maaliin 
saakka. Viim. 1000 m 14,0. 5 Taj One eteni nopeasti kärkeen. Veti tasaisen reipasta. Jäi 
lopulta päätössatasella kolmanneksi. 6 High Profile juoksi 4. sisällä. Sai edetä sujuvasti ja oli 
tasainen neljäs. 2 To The Beginning juoksi johtavan kannassa. Putosi loppusuoralle tultaessa 
kärkihevosen kyydistä ja tuli tasaisesti. 8 Make a Dream H. C. peruutti 3. radalta 300 
juostuna lauman hännille 5. ulos. Sai edetä jatkossa sujuvasti ja otti maksimit. 10 Mr Noon 
juoksi 3. ulkona. Lähti 900 ennen maalia kiriin 3. radalle. Jäi 550 ennen maalia vapaalle 
radalle. Kirin terä katkesi loppukaarteessa ja tyytyi seurailuun. 9 Ove juoksi toisessa ulkona. 
Lähti 900 ennen maalia 3. radan vetojuhdaksi. Pääsi 600 ennen maalia pudottamaan 3. 
sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Taipui loppukaarteessa ja oli vailla 
suurempaa virtaa. 7 Visionnaire ajoi 3. rataa pitkin eteenpäin. Sai 250 juostuna paikan 
toisen radan vetojuhtana. Aloitti siinä viimeisen takasuoran alussa matkan kohden 
takajoukkoja ja oli vailla suurempaa virtaa. 4 After Knight juoksi 5. sisällä. Taipui jo 
puolimatkassa selvästi. Keskeytti lopulta. 1 Forza Sting ja 11 Cankus Xport olivat poissa.

Väliajat: 16,5 / 5 - 17,0 / 5 - 15,0 / 5 - 15,5 / 3

2. Lähtö

6 Galileo Way juuttui alussa 3. radan kiertäjäksi. Sai 350 juostuna paikan toisesta ulkoa. 
Lähti 700 ennen maalia kiriin. Eteni 400 ennen maalia kärkihevosen kupeelle. Puristi lopussa 
varmaan voittoon. Viim. 700 m 14,3. 4 She Will Be eteni nopeasti kärkeen. Luopui 
paikastaan 450 juostuna. Nousi johtavan kannasta 450 ennen maalia 3. ulos. Lähti 
loppusuoran alussa kiriin ja tuli lopun varsin pirteästi. Viim. 400 m 14,6. 10 Fixit juoksi 3. 
ulkona. Sai viimeisen takasuoran alussa paikan toisesta ulkoa. Juoksu sujui oikein suotuisasti 
ja oli lopussa tasainen kolmas. 9 Lex Legacy juoksi 3. sisällä. Oli loppukaarteessa vailla 
kiritilaa. Vapaa rata löytyi loppusuoralle tultaessa ja tuli lopun aivan mukavasti. 5 Amazing 
Captor juuttui 300 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Pyrki jatkossa tosissaan kärkeen, 
mutta joutui tyytymään paikkaansa. Painui 450 ennen maalia kärkeen. Puutui loppusuoralla 
hieman, mutta esitys oli kova avaus huomioiden hyvä. 7 Matamixx oli 4. ulkoa kirivaiheessa 
lähinnä tasainen. 8 Olly Jumper juoksi 6.-5. sisällä. Sai edetä sujuvasti ja tuli lähinnä 
tasaisesti. 3 Sly Queen juoksi 4. sisällä. Nousi loppukaarteen alussa toiselle. Otti lopussa 
maksimit. 1 Downshifter jäi alussa johtavan kantaan. Nousi 350 juostuna toiselle ja painui 
pian kärkeen. Sai jatkossa hetken kovaa painetta. Taipui lopulta 450 ennen maalia selvästi. 
12 Tiara C. D. otti sata juostuna pahan laukan ja menetti heti pelinsä. 2 Natasha Love otti 
250 juostuna kärkihevosen kupeelta laukan ja jäi lauman hännille. Puutui loppukaarteessa 
hieman. 11 Parisiodi oli poissa.

Väliajat: 12,0 / 1 - 14,0 / 1 - 17,5 / 1 - 15,0 / 6

3. Lähtö
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7 Sanahelinä juoksi 3. sisällä. Nousi 350 ennen maalia toiselle radalle. Puristi viime metreillä 
varmaan voittoon. Viim. 700 m 24,7. 1 Usvattava veti kärkipaikalla erittäin reipasta tahtia ja 
tuli hienosti maaliin asti, vaikka jäikin aivan lopussa niukasti toiseksi. 6 Huimanni matkasi 
pitkään kakkoskeulana. Nousi päätössatasella toiselle ja oli aivan hyvä kolmas. 12 Boheemi 
juoksi keskijoukoissa sisäradalla. Sai edetä koko ajan sujuvasti ja tuli aivan juosten maaliin 
asti. Viim. 1000 m 23,2. 11 Harjujen Roomeo matkasi keskijoukoissa toisella radalla. Tuli 
aivan mukavasti maaliin asti. 13 Larvan Iisu otti sata juostuna laukan ja jäi selvästi. Laukkasi 
300 juostuna uudelleen ja jäi selvästi lisää. Suoritti jatkossa vahvasti. 3 Humu- Venla 
laukkasi lähdössä ja jäi selvästi. Suoritti jatkossa aivan asiallisesti. 2 Asfalttisoturi otti 150 
juostuna johtavan kannasta pahan laukan. Laukkasi puolimatkassa uudelleen ja menetti 
samassa pelinsä. 4 Menolexa Rols laukkasi 200 juostuna johtavan kannasta pitkäksi. Suoritti 
hylättynä asiallisesti. 5 Liisan Isopoika otti ratkaisevan lähtölaukan ja keskeytti myöhemmin 
kulisseissa. 9 Vuaran Viima nousi 4. sisältä päätösringin alkaessa toiselle. Laukkasi 
puolimatkassa yllättäen pitkäksi. 10 Taistelu Jaska laukkaili nopeasti hylkäykseen asti. 14 
Hotlinki matkasi takajoukoissa, missä laukkasi puolimatkassa pitkäksi. 8 Volsuma oli poissa.

Väliajat: 25,0 / 1 - 25,0 / 1 - 26,0 / 7

4. Lähtö

5 Magical Princess lähti hyvin ja painui lopulta 450 juostuna kärkeen. Veti haluamaansa 
tahtia ja oli lopussa erittäin vakuuttava voittaja. 2 Ava Di Emelin lähti hyvin ja painui 200 
juostuna kärkeen. Luopui paikastaan 400 juostuna. Oli lopussa johtavan kannasta hyvä 
kakkonen. Viim. 400 m 12,0. 1 Stonecapes Tricky jäi 150 juostuna johtavan kantaan ja 
ensimmäisen takasuoran alussa 3. sisälle. Kirikaista aukeni vasta 50 ennen maalia, eikä enää 
ehtinyt parantamaan. 9 Fioriini juoksi 4. sisällä. Tuli sisäradan vetäessä aivan juosten maaliin 
asti. 3 MAS Evelyn juoksi 5. sisällä. Nousi 350 ennen maalia kiriin ja tuli lopun mukavasti. 
Viim. 400 m 10,7. 6 Artful Drop juoksi 7. sisällä. Nousi päätösringin alkaessa toiseen ulos. 
Lähti loppusuoran alussa kiriin ja tuli tasaisesti. 7 Broomhilda matkasi 8. sisällä. Nousi 
kierros juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Puutui siitä loppusuoralla hieman, mutta toki 
tehtäväkin oli kova. 4 Wera Winner juoksi 6. sisällä. Otti 850 ennen maalia laukan ja jäi 
selvästi. Tuli lopun vielä aivan asiallisesti. 8 Finest Aurum oli poissa.

Väliajat: 13,0 / 5 - 14,5 / 5 - 15,0 / 5 - 11,0 / 5

5. Lähtö

1 Langen´s Airborne jäi alussa johtavan kantaan. Nousi loppusuoran alussa toiselle radalle ja 
puristi viime metreillä varmaan voittoon. 5 Indyana Joness eteni nopeasti toisen radan 
vetojuhdaksi. Löi kovaa painetta kärkihevoselle ja liukui lopulta puolikas juostuna kärkeen. 
Veti tasaista reipasta ja tuli hyvin maaliin asti, vaikka jäikin lopussa toiseksi. 12 Nazareth 
matkasi alun takajoukoista. Pudotti päätösringin alkaessa 3. sisälle. Nousi 350 ennen maalia 
toiseen ulos. Kirikaista pysyi kuitenkin kiinni. Pudotti loppusuoran alussa sisälle ja tuli viime 
metrit oikein hyvin. 4 Ambriel matkasi 3.-2. ulkona. Lähti 350 ennen maalia kiriin ja tuli 
mukavasti maaliin saakka. 8 Santo Grial sai 250 juostuna paikan toisesta ulkoa. Jäi 550 
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juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Suoritti mukavasti, vaikka putosikin loppusuoralla aivan 
kärkitaistosta. 10 Poulter juoksi 3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. 
Tuli kirinsä asiallisesti. 7 Feeling Dream juuttui alussa 3. radan kiertäjäksi. Peruutti 650 
juostuna 5. ulos. Sai edetä jatkossa sujuvasti ja tuli asiallisesti. 11 Don Pescador matkasi 
pääjoukon hännillä sisäradalla. Tuli sieltä loppua mukavasti, vaikka ei ohitellutkaan. Viim. 
700 m 12,3. 6 Easy Vacation juuttui alussa keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Peruutti 
lopulta 450 juostuna aivan lauman hännille. Suoritti jatkossa tasaisesti. 3 Luna De Paris 
kiihdytti heti kärkipaikalle. Laukkasi 550 juostuna pitkäksi, kun oli luovuttamassa paikkaansa. 
9 Ridgehead Lorette juoksi 4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Otti 
450 ennen maalia yllättäen pitkän laukan. Ei näyttänyt siinä vaiheessa menestyjältä. 2 
Crystal Bay oli poissa.

Väliajat: 09,0 / 5 - 12,0 / 5 - 12,5 / 1

6. Lähtö

1 Free Me matkasi johtavan kannassa. Nousi 350 ennen maalia toiseen ulos. Siirtyi 
loppusuoralla kiriin ja puristi viime metreillä varmaan voittoon. 5 Selene Lune lähti 4. ulkoa 
1700 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni 650 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Löi siinä 
koko ajan painetta. Oli lopussa erittäin hyvä kakkonen. 2 Club Nord Elit kiihdytti heti 
kärkipaikalle. Sai toisessa kaarteessa painostajan rinnalleen ja tahti pysyi erittäin reippaana. 
Tuli mainiosti maaliin asti, vaikka jäikin päätössatasella kolmanneksi. 8 Ice Wine juoksi 4. 
sisällä. Nousi 400 ennen maalia toiselle ja lähti 250 ennen maalia kiriin ulkoradoille. Tuli 
mukavasti maaliin asti. Viim. 600 m 11,0. 7 Bosses Lady peruutti 300 juostuna 5. ulos. Lähti 
viimeisen takasuoran lopulla kiriin ulkoradoille ja tuli hienosti maaliin asti. Oli nyt erittäin 
hyvä. Viim. 600 m 10,1. 10 Matter Of Fact juoksi 4. ulkona. Lähti 650 ennen maalia kiriin 3. 
radalle. Tuli kirinsä asiallisesti maaliin asti. Viim. 700 m 12,2. 6 First Class Lady nousi 
sisäradan jonosta ensimmäisen takasuoran lopussa 5. ulos. Pudotti 350 ennen maalia 
sisäradalle. Oli jatkossa hetken vailla kiritilaa. Löysi vapaan radan päätössatasella ja jotain 
voimia saattoi jäädä jäljelle. 3 BWT Divine sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Kiertyi 550 
juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Vetoapu kiertyi eteen sata metriä myöhemmin. Putosi 
300 ennen maalia kärkitaistosta ja oli aika vaisu. 9 Arctic Elsa ei vain riittänyt 3. sisältä. 4 
Janis Joplin Boko juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Jarrutteli siinä hieman 
ensimmäisellä takasuoralla ja sai lopulta 650 juostuna paikan 3. ulkoa. Aloitti viimeisen 
takasuoran puolivälissä matkan kohden takajoukkoja, eikä vain riittänyt kovassa tehtävässä. 

Väliajat: 14,0 / 2 - 14,0 / 2 - 11,0 / 2 - 12,0 / 1

7. Lähtö

3 Nyland otti alun rauhassa ja jäi aivan lauman hännille 4. ulos. Lähti viimeisen takasuoran 
alussa kiriin. Eteni vahvasti ja runttasi lopussa eleettömään voittoon. Viim. 700 m 20,3. 7 
Ellin Sisu haparoi hieman alkumetreillä. Pääsi pian rytmiin ja painui 350 juostuna kärkeen. 
Veti tasaisen reipasta tahtia ja tuli vahvasti maaliin asti, vaikka aivan lopussa matka hieman 
painoikin. 5 Pyörylän Paroni kiihdytti heti kärkipaikalle. Luopui paikastaan 300 juostuna. Sai 
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johtavan kannasta vapaan radan vasta hieman ennen maalia ja voimat jäivät lähes kokonaan 
käyttämättä. 6 Jokivarren Kunkku sai nopeasti paikan johtavan kannasta. Jäi 350 juostuna 3. 
sisälle. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiseen ulos. Pudotti 350 ennen maalia takaisin 3. 
sisälle. Sai vapaan radan vasta aivan lopussa ja tämä oli oikein hieno pitkältä tauolta. Voimia 
näytti jäävän vielä jäljellekin. 8 Enon Vilppi juoksi toisessa ulkona. Aloitti viimeisen 
takasuoran alussa rauhallisen matkan kohden takajoukkoja. 1 Sjö Kongen matkasi 4. sisällä. 
Putosi loppukaarteessa kärjen kyydistä. 2 Polara juuttui 400 juostuna toisen radan 
vetojuhdaksi. Oli siitä vielä tototaistossa laukatessaan loppusuoran alussa pitkäksi. 4 
Koskelan Akseli laukkasi alkumetreillä pitkäksi. 9 Morison juoksi 3. ulkona. Lähti viimeisen 
takasuoran alussa kiriin 3. radalle, mutta laukkasi lähes samassa pitkäksi. 

Väliajat: 19,5 / 7 - 22,0 / 7 - 24,0 / 7 - 22,5 / 3

8. Lähtö

3 Main Stage jäi alussa toisen radan vetojuhdaksi. Ajoi eteenpäin ja painui 550 juostuna 
kärkeen. Veti reipasta tahtia. Lisäsi tahtia viimeisellä takasuoralla ja karkasi pintakaasulla 
ylivoimaiseen voittoon. Tämä oli erittäin kova suoritus. Viim. 700 m 11,7. 4 Redhot  Tap 
Dancer eteni heti kärkipaikalle. Jäi puolikas juostuna johtavan kantaan. Oli lopussa sisäradan 
vetäessä hyvä kakkonen. 5 Noble Boy S juoksi 3.-4. sisällä. Nousi päätösringin alkaessa 3. 
ulos. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3. radalle. Tuli vahvasti maaliin asti ja oli 
loppuun asti taistossa toisista rahoista. Viim. 700 m 11,8. 16 Don Williams matkasi 6. 
ulkona. Lähti päätösringin alkaessa selkään 3. radalle. Siirtyi 650 ennen maalia 4. radalle. Tuli 
vahvasti sisään asti. Viim. 1000 m 11,9. 10 Effronte Photo juoksi 6. sisällä. Sai päätösringin 
alkaessa paikan 4. sisältä. Pääsi 350 ennen maalia 3. sisäpariin, mutta kirikaista ei lopussa 
auennut. Voimia näytti jäävän runsaasti käyttämättä. 1 Way To Go matkasi johtavan 
kannassa. Jäi 550 juostuna 3. sisälle. Nousi 400 ennen maalia toiseen ulos. Pudotti 
loppusuoran alussa 4. sisälle ja tuli aivan asiallisesti maaliin asti. 12 Elliot Web juoksi 4. 
ulkona. Lähti 1650 ennen maalia kiriin 3. radalle. Pääsi 1250 ennen maalia pudottamaan 
toiseen ulos. Siirtyi 650 jäljellä kiriin 3. radalle. Eteni pian toisen radan vetojuhdaksi. Puutui 
hieman loppusuoralle tultaessa, mutta ei kokonaan luovuttanut. 7 New Life Wheels 
pummasi lähdön ja juuttui 3. radan kiertäjäksi. Peruutti 450 juostuna aivan lauman hännille 
6. sisälle. Nousi 1350 ennen maalia 6. ulos. Lähti reilu kierros ennen maalia kiriin 3.-4. 
radalle. Tuli kirinsä rehdisti maaliin asti. Viim. 1000 m 12,4. 14 Conny Sisu juoksi 5. ulkona. 
Lähti 1200 ennen maalia 3. radan vetojuhdaksi. Kirin terä taittui viimeisen takasuoran 
lopulla, mutta ei silti kokonaan luovuttanut. 9 One Memphis juoksi 3.-4. ulkona. Pudotti 900 
ennen maalia vetämättömästä selästä 5. sisälle. Sai edetä sujuvasti ja otti maksimit. 6 
Alladin Bro otti pahan lähtölaukan ja jäi selvästi. Suoritti jatkossa kulisseissa asiallisesti. 8 
Arctic Lover juoksi toisessa ulkona. Kiertyi 1450 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. 
Taipui selvästi viimeisen takasuoran puolivälissä, eikä ollut parhaimmillaan. 2 He Is Felix 
laukkasi 300 juostuna pitkäksi. 11 Pajas Face ajoi alussa eteenpäin ja juuttui ensimmäisen 
takasuoran lopulla toisen radan vetojuhdaksi. Puutui siitä pahoin jo 1200 ennen maalia ja 
keskeytti lopulta. 13 William Birdland laukkasi ensimmäisessä kaarteessa pitkäksi. 15 Tell 
Me a Story juoksi 5. sisällä. Nousi 950 ennen maalia 4. ulos. Oli kovin paineissaan ja osui 550 
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ennen maalia pahoin edellään juosseeseen ja laukkasi samassa pitkäksi. 

Väliajat: 15,5 / 4 - 16,0 / 3 - 14,5 / 3 - 11,5 / 3

9. Lähtö

8 Arcie´s Arsenal sai alussa paikan toisesta ulkoa. Jäi 400 juostuna toisen radan 
vetojuhdaksi. Löi samassa armottoman kovan paineen päälle ja painui 600 juostuna 
kärkeen. Sai kolmannella puolikkaalla hieman rauhoittaa. Vastaili lopussa varmaan voittoon 
ja esitys oli erittäin hyvä. Viim. 600 m 10,1. 2 Consalvo matkasi alun 3. ulkona. Jäi 
ensimmäisen takasuoran lopussa 3. sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Eteni 
900 ennen maalia kärkihevosen kupeelle. Tuli siitä erinomaisesti maaliin asti ja hävisi 
voitonkin vain aivan niukasti. Tämä oli todella hyvä kauden avaus. Viim. 700 m 10,3. 7 Quite 
a Lover matkasi alun lauman hännillä sisäradalla. Nousi 850 juostuna 3. ulos. Lähti 600 
ennen maalia kiriin. Pääsi 350 ennen maalia pudottamaan toiseen ulos. Tuli erittäin hyvin 
maaliin asti. Viim. 700 m 10,3. 6 Believer eteni nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Löi 
kärkihevoselle kovaa painetta ja painui lopulta 400 juostuna kärkeen. Sai samassa itse kovaa 
painetta ja jäi 550 juostuna johtavan kantaan. Oli jatkossa johtavan kannasta näillä rahoilla 
suorastaan jäätävän hyvä neljäs. Viim. 700 m 11,0. 4 Core Catcher kiihdytti heti kärkeen. Jäi 
350 juostuna johtavan kantaan ja 550 juostuna 3. sisälle. Tuli tasaisesti. 5 Star Town Kemp 
nousi sisäradan jonosta 550 juostuna toiseen ulos. Puutui viimeisen takasuoran lopulla 
kärjen kyydistä, mutta säilytti oman tahtinsa asiallisesti. 1 Mask Off juoksi alun johtavan 
kannassa. Ensimmäisen takasuoran lopussa juoksupaikaksi muodostui 4. sisäpari. Nousi 
viimeisen takasuoran alussa 4. ulos. Lähti loppukaarteen alussa kiriin ja tuli asiallisesti 
maaliin asti. Viim. 700 m 11,3. 3 Full Picture laukkasi pääjoukon hännillä toisella radalla 550 
juostuna pitkäksi. 

Väliajat: 10,5 / 6 - 13,0 / 8 - 15,0 / 8 - 10,5 / 8

10. Lähtö

13 Hetviina juoksi 5. ulkona. Lähti päätösringin alkaessa kiriin 3. radalle. Eteni 450 ennen 
maalia kärkihevosen kupeelle. Jyräsi lopussa varmaan voittoon. Viim. 700 m 20,3. 15 Liisan 
Tulilintu sai nopeasti paikan 4. ulkoa. Lähti 950 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni jo 750 
ennen maalia kärkeen ja tuli hienosti maaliin asti, vaikka jäikin lopussa toiseksi. Viim. 1000 
m 21,8. 6 Layla eteni 350 juostuna harvaan laumaan kolmanneksi. Nousi ensimmäisen 
takasuoran puolivälissä toisen radan vetojuhdaksi. Sai loppukaarteen alussa vetoavun 
eteensä. Oli lopussa oikein hyvä kolmas. 5 Elias Juonetar matkasi 3.-4. sisällä. Nousi 650 
ennen maalia vetämättömästä selästä toiselle radalle. Siirtyi 350 ennen maalia hieman 
ahtaan oloisesti kiriin 3. radalle, minkä jälkeen tuli lopun mukavasti. 2 Kleppe Spädå painui 
350 juostuna kärkeen. Jäi 650 ennen maalia johtavan kantaan. Säilytti oman tahtinsa 
mukavasti maaliin asti, vaikka jäikin lopussa viidenneksi. 12 R. R. Valssitar juoksi 4. sisällä. 
Nousi 900 ennen maalia 4. ulos. Lähti 750 ennen maalia kiriin 3. radalle. Pudotti 
loppukaarteessa toiselle ja tuli aivan juosten maaliin asti. Viim. 700 m 23,0. 8 Taksvenla sai 
ensimmäisen takasuoran puolivälissä paikan toisesta ulkoa. Seuraili asiallisesti maaliin asti. 

5



14 Sävel- Taika juoksi 5. sisällä. Nousi 900 ennen maalia 5. ulos. Pudotti loppukaarteen 
alussa sisäradalle ja seuraili tasaisesti. Palasi tähän starttiin pitkältä tauolta. Viim. 500 m 
23,9. 9 Vuvuzela juuttui alussa keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Peruutti lopulta 600 
juostuna 6. ulos. Lähti päätösringin alkaessa kiriin 3. radalle. Tuli pitkän kirinsä aivan hyvin 
maaliin asti, vaikka taustalta olikin mahdotonta nousta. Viim. 1000 m 24,0. 16 Naputus 
juoksi 6. ulkona. Lähti kierros ennen maalia kiriin 3. radalle. Tuli 350 ennen maalia vähän 
vastustajan häiritsemäksi ja laukkasi samassa. Jäi selvästi. Tuli lopun vielä mukavasti. 11 
Julianne Dahlia otti 50 juostuna pahan laukan ja jäi selvästi. Teki jatkossa aivan hyvän 
esityksen. 10 Tuulensuvi juuttui keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Otti 650 juostuna 
laukan ja juuttui taustalle 3. radan kiertäjäksi. Peruutti puolimatkassa 7. sisälle. Tuli lopun 
tasaisesti. 4 Siirin Hilla otti pahan lähtölaukan ja menetti heti pelinsä. 7 Marmardu juoksi 3. 
ulkona. Otti 450 ennen maalia yllättäen pahan laukan ja menetti samassa pelinsä. Laukkasi 
loppusuoran alussa vielä uudelleen. Tuli lopun vielä aivan juosten. 1 Holter Oda kiihdytti 
heti kärkipaikalle. Jäi 300 juostuna johtavan kantaan. Taipui selvästi viimeisen takasuoran 
alussa ja oli vaisu. 3 Liinan Liekki otti 250 juostuna kolmannelta tilalta laukan ja jäi selvästi. 
Matkasi jatkossa 6. sisällä. Sai päätösringin alkaessa paikan 4. sisältä. Nousi 550 ennen 
maalia toiselle. Laukkasi hieman myöhemmin paineissaan pahoin ja meni hylkäykseen. 

Väliajat: 28,0 / 2 - 28,0 / 2 - 24,0 / 15 - 22,0 / 13

11. Lähtö

6 Dear Friend lähti hyvin ja painui nopeasti kärkeen. Sai vetää aivan haluamaansa tahtia ja 
otti lopussa erittäin helpon voiton, kun pahimmat kilpakumppanit laukkailivat alussa. Varaa 
näytti jäävän vielä selvästi. 3 Ubertino Grif sai 250 juostuna paikan johtavan kannasta. Oli 
lopussa sisäradan vetäessä mainio kakkonen. Viim. 700 m 09,7. 8 Willow Pride juoksi 3. 
ulkona. Lähti 250 ennen maalia kiriin 4. radalle. Tuli lopun vahvasti ja ehti kolmanneksi. 
Viim. 700 m 09,3. 2 Stonecapes Queila sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Lähti 
loppusuoralle tultaessa kiriin 3. radalle ja oli lopussa oikein hyvä neljäs. 9 Generaal Bianco 
juoksi 3. sisällä. Seuraili sisäradan vetäessä tasaisesti. Viim. 700 m 10,2. 10 Peanuts juoksi 4. 
sisällä. Lähti 300 ennen maalia kiriin 5. radalle. Tuli hyvin, vaikka ei ohitellut. Viim. 400 m 
10,7. 7 Grainfield Aiden eteni 250 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Putosi loppusuoran 
puolivälissä kärkitaistosta, mutta ei kokonaan luovuttanut. 1 Heavy Sound jäi sata juostuna 
johtavan kantaan ja laukkasi samassa pitkäksi. 4 Vernissage Grif laukkasi pahoin jo selvästi 
ennen lähtölinjaa ja jäi heti ratkaisevasti. Keskeytti myöhemmin. Näytti jo ennen lähtöä 
erittäin epävarmalta ja otti pruuvatessaan useita laukkoja. 5 Hotshot Luca oli poissa.

Väliajat: 11,0 / 6 - 12,5 / 6 - 12,0 / 6 - 10,0 / 6

12. Lähtö

9 H. V. Tuuri matkasi pääjoukoissa toisessa ulkona. Lähti 900 ennen maalia kiriin 3. radalle. 
Eteni päätöspuolikkaan alussa toiseksi. Nousi loppusuoran alussa toiselle radalle ja puristi 
viime metreillä varmaan voittoon. Viim. 700 m 21,6. 11 Aatsi juoksi 3. ulkona. Sai 900 ennen 
maalia paikan toisesta ulkoa. Pudotti loppukaarteen alussa sisäradalle. Sai edetä sujuvasti ja 
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oli hyvä kakkonen. Viim. 400 m 22,9. 1 Veeran Poika juoksi 4. sisällä. Nousi 800 ennen 
maalia 3. ulos. Lähti 700 ennen maalia kiriin 3. radalle. Tuli kirinsä hienosti maaliin asti. Viim. 
700 m 21,2. 3 Pertturi matkasi 3. sisällä. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Nousi 
päätöspuolikkaan alkaessa kiriin ja tuli lopun hienosti ulkoratoja pitkin. Viim. 400 m 22,6. 7 
Tee Wee Paroni eteni nopeasti kakkoskeulaksi. Nousi loppukaarteessa toiselle radalle ja tuli 
asiallisesti maaliin asti. 5 Tuurin Toivo juuttui alussa 3. radan kiertäjäksi. Otti 200 juostuna 
pahan laukan ja jäi selvästi. Sai kierros juostuna paikan pääjoukon hänniltä. Eteni viimeisellä 
takasuoralla toista rataa pitkin. Pudotti loppukaarteessa sisäradalle. Ei saanut lopussa 
rintaman takaa kiritilaa ja oli suoraan tauolta todella hyvä. Tällä ei pitkään vältä voittoa. 
Viim. 1000 m 22,0. 2 Raggari kiihdytti heti kärkipaikalle, missä hevoselle jäi iso vaihde 
silmään. Meno tasaantui kolmannella puolikkaalla. Esitys oli oikein hyvä, vaikka loppusuoran 
puolivälissä matka painoikin. 6 Vennelmon Varma juuttui alussa keskijoukkoihin 3. radan 
kiertäjäksi. Pääsi 350 juostuna pudottamaan 4. ulos. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 
3. radalle. Kirin terä katkesi viimeisen takasuoran lopussa ja tyytyi lopussa seurailuun. 8 
Draken juuttui nopeasti kakkoskeulan kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Putosi siitä 
loppukaarteen alussa ja oli lähinnä tasainen. 4 Tutun Impi juoksi 5. ulkona. Lähti 
puolimatkassa kiriin 3. radalle. Otti 750 ennen maalia yllättäen pahan laukan ja jäi selvästi. 
Tuli lopun vielä asiallisesti. Viim. 700 m 23,7. 10 Ponnen Aatos juoksi 5. sisällä. Ei vain 
riittänyt lopussa. 12 Wauhti juoksi 6. ulkona. Otti 850 ennen maalia laukan ja jäi selvästi. 
Meni jatkossa hylkäykseen väärästä askellajista. 

Väliajat: 17,0 / 2 - 21,5 / 2 - 27,0 / 2 - 25,0 / 9
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