1. Lähtö

7 River´s Lastchance sai nopeasti paikan johtavan kannasta. Nousi 350 ennen maalia toisen radan
vetojuhdaksi, missä puristi loppusuoralla varmaan voittoon. 6 Fux otti alun rauhassa ja matkasi alun 6.
sisähevosena. Nousi sieltä ensimmäisen takasuoran lopulla toiseen ulos. Siirtyi 450 ennen maalia kiriin 3.
radalle ilman vetoapua. Puristi kirinsä mukavasti maaliin asti ja oli lopulta varmasti toinen. 4 Tauriel
kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai vetää melko rauhallista tahtia. Jäi loppusuoralla kolmanneksi. 3 Mr Classico
juuttui alussa keskijoukkoihin toisen radan vetojuhdaksi. Pudotti 250 juostuna 5. sisälle. Nousi sieltä 1600
ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Eteni toisessa kaarteessa kärkihevosen kupeelle. Putosi siitä 400
ennen maalia kärjen kyydistä ja oli lopussa tasainen neljäs. 8 Rain´s Banshee juoksi 3. sisällä. Putosi sieltä
viimeisen takasuoran puolivälissä kärjen kyydistä ja tuli lopun aika vaisusti. 1 Wallamister ei vain riittänyt 4.
sisältä lopussa lainkaan. 2 Celeena ja 5 Snobben Ås olivat poissa.

Väliajat: 17,0 / 4 - 20,0 /4 - 19,0 / 4 - 17,0 / 7

2. Lähtö

2 Gold Narva juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, missä antoi painetta kärkihevoselle. Painui puolikas
juostuna kovan avauksen jälkeen keulaan. Sai jatkossa rauhoittaa ja nappasi lopussa oikein helpon voiton,
vaikka palasi tauolta. 4 Atos Palmen matkasi toisessa ulkona, mistä jäi ensimmäisen takasuoran puolivälissä
toisen radan vetojuhdaksi. Puristi siitä mukavasti maaliin asti ja oli hyvä toinen. Viim. 700 m 16,1. 1 Lemon
Breezer kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä jäi 500 juostuna paineen alla johtavan kantaan. Oli sieltä lopussa
tasainen kolmas. 6 Kat´s Commander juoksi alun 4. ulkona. Sai puolikas juostuna paikan 3. ulkoa. Lähti sieltä
400 ennen maalia selkään 3. radalle. Siirtyi loppusuoralle tultaessa kiriin 4. radalle ilman vetoapua ja tuli
aivan mukavasti maaliin asti. Viim. 700 m 15,6. 5 Sunna Love sai puolikas juostuna paikan toisesta ulkoa.
Lähti sieltä 400 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Kirin terä katkesi loppusuoran puolivälissä ja
tyytyi lopussa säilyttämään asemansa. 3 Silent sai nopeasti paikan johtavan kannasta. Jäi puolikas juostuna
3. sisälle. Seuraili sieltä lopussa maksimisijoitukseen. 8 Castor U. M. matkasi 4. sisällä. Nousi kierros ennen
maalia 4. ulos. Oli sieltä kirivaiheessa vain tasainen. 7 Bewitch Boy oli poissa.

Väliajat: 12,0 / 2 - 17,5 / 2 - 18,0 / 2 - 15,0 / 2

3. Lähtö

2 Tuulian Sälli eteni 300 juostuna kuolemanpaikalta kärkeen. Sai vetää avausringin oikein rauhallista tahtia.
Kiihdytti vauhtia toisella kierroksella ja vastaili lopussa varmaan voittoon. 3 Pärttyl otti 150 juostuna kärjen
tuntumasta lyhyen laukan ja jäi hieman lisää. Eteni ensimmäisen takasuoran lopulla kuolemanpaikalle,
mistä puristi voittaneen tuntumassa maaliin asti. Viim. 1700 m 32,7. 7 Hotlinki matkasi 3. sisällä. Nousi
sieltä 800 ennen maalia 3. ulos. Siirtyi 650 ennen maalia selkään 3. radalle. Lähti 300 ennen maalia kiriin 4.
radalle ilman vetoapua ja tuli lopun aivan juosten. 1 Sorjan Taiga kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi siitä 250

juostuna johtavan kantaan. Haparoi siellä lyhyesti 550 ennen maalia menettämättä asemiaan. Tuli lopun
tasaisesti. 9 Siron Peli lähti taas oikein hitaasti matkaan ja jäi lähdössä selvästi lisää. Sai kierros juostuna
tuntuman pääjoukkoon. Lähti 3. ulkoa 800 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Kirin terä katkesi
loppusuoralle tultaessa, mutta säilytti kuitenkin oman vauhtinsa. Viim. 2000 m 30,0. 4 Taajaninto otti 200
juostuna keskijoukoissa laukan ja menetti asemiaan. Otti ensimmäisen takasuoran puolivälissä uuden
laukan. Kulki jatkossa asiallisesti. 5 Nirppis matkasi 3. sisällä, mistä nousi ensimmäisen takasuoran lopulla
toiseen ulos. Otti 250 ennen maalia hieman väsyneen oloisena pahan laukan ja menetti samassa pelinsä. 11
Katrin Ram laukkasi lähdössä ja jäi kaukaisuuteen. Pysyi jatkossa taustalla. 6 Liiseriina lähti rauhassa
matkaan ja juoksi takajoukoissa sisäradalla. Otti siellä ensimmäisellä takasuoralla laukan. Keskeytti
myöhemmin kulisseissa. 8 Marhotti laukkasi 200 juostuna keskijoukoissa pitkäksi. 10 Passinto eteni pitkältä
takamatkalta tasaisesti kohden kärkeä ja sai kierros juostuna paikan kärkijoukon hänniltä. Otti loppusuoran
alussa hieman lyödyn oloisena laukan ja meni hylkäykseen.

Väliajat: 39,0 / 2 - 37,0 / 2 - 32,0 / 2 - 32,0 / 2

4. Lähtö

4 High Profile eteni nopeasti kärkipaikalle, missä sai alussa kovaa painetta osakseen. Piti kiinni paikastaan.
Sai vetää jatkossa väliringin rauhassa. Kiristi tahtia uudelleen loppusuoralla ja piti lopussa vielä niukkaan
voittoon. 8 Rose´s Nella otti alun rauhassa ja matkasi 4. ulkona. Lähti sieltä 850 ennen maalia selkään 3.
radalle. Siirtyi loppusuoralle tultaessa kiriin 4. radalle ilman vetoapua ja ehti lopussa lähes voittoon asti.
Viim. 700 m 17,0. 5 Cheri Sane käynnistyi vauhdilla ja kävi alussa kyselemässä kärkipaikkaa. Joutui 350
juostuna tyytymään paikkaan johtavan kannassa. Nousi sieltä 850 ennen maalia toiseen ulos. Jäi siitä
viimeisen takasuoran alussa toisen radan vetojuhdaksi. Puristi siitä kova avaus huomioiden hyvin maaliin
asti, vaikka matka päätössatasella ymmärrettävästi hieman painoikin. 9 LIlla Robert juoksi 4. sisällä. Nousi
sieltä viimeisen takasuoran puolivälissä toiseen ulos. Nousi loppusuoran puolivälissä kiriin 4. radalle ja tuli
lopun asiallisesti. 10 Crossfire Bonfire sai ensimmäisen takasuoran alussa paikan 3. ulkoa. Lähti sieltä 900
ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Kirin terä taittui loppusuoran puolivälissä, mutta säilytti
kuitenkin oman vauhtinsa. Palasi tähän starttiin tauolta. 1 Every Reasons matkasi 3. sisällä. Sai 850 ennen
maalia paikan johtavan kannasta. Seuraili sieltä lopussa maksimaaliseen sijoitukseen. 6 Expanse´s Hope
löysi 250 juostuna paikan 5. sisältä. Sai 850 ennen maalia paikan 4. sisältä. Nousi 450 ennen maalia 3. ulos,
mistä oli lopussa vain tasainen. 2 Confidental Chip matkasi toisessa ulkona. Putosi sieltä viimeisen
takasuoran alussa kärjen kyydistä. Pudotti loppukaarteessa sisäradalle ja oli melko vaisu. 7 Nelle Kavat
peruutti 250 juostuna lauman hännille 6. sisään. Ei vain riittänyt sieltä lopussa. 11 Lucas Gran matkasi 5.
ulkona, mistä ei vain riittänyt lopussa lainkaan. 3 Gabriella La Renta matkasi alun toisen sisähevosen
rinnalla. Jäi 350 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Otti siinä viimeisen takasuoran alussa täysissä
voimissaan pahan laukan ja menetti pelinsä.

Väliajat: 12,0 / 4 - 17,5 / 4 - 19,0 / 4 - 17,0 / 4

5. Lähtö

8 Larry Bell lähti heti ajamaan voimalla eteenpäin. Painui 300 juostuna kärkipaikalle, kun kärkihevonen
levisi laukalle. Hallitsi jatkossa lähtöä helposti ja otti lopussa ylivoimaisen voiton. 12 Give Me Gold juoksi 5.
ulkona. Pudotti sieltä 900 ennen maalia 4. sisälle. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä 4. ulos. Lähti
loppukaarteen alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua ja puristi lopussa varmasti toiseksi. 10 Bugs Bunny
Buzz kiersi alun 3. rataa ilman vetoapua eteenpäin. Sai 400 juostuna kuolemanpaikan haltuunsa. Nastasha
Love kiertyi eteen toisen kaarteen alussa. Seuraili loppusuoralla toisesta ulkoa tasaisesti kolmanneksi. 6
Modena Meisels sai nopeasti paikan johtavan kannasta. Seuraili sieltä lopussa maksimisijoitukseen. 1
Ginelle juoksi 4. sisällä. Ei saanut sieltä lopussa mahdollisuutta kirimiseen. 9 Natasha Love matkasi
keskijoukoissa toisella radalla. Lähti sieltä 1600 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni 100
metriä myöhemmin kuolemanpaikalle. Putosi siitä loppukaarteen puolivälissä kärkihevosen kyydistä. Jäi
loppusuoralla viimeiselle rahasijalle. 2 Finosåfin sai ensimmäisen takasuoran alussa paikan toisesta ulkoa.
Jäi 600 juostuna 3. ulos. Ei vain riittänyt sieltä lopussa ja otti aivan maksimit. 4 Arctic Skipper juuttui alussa
takajoukkoihin 3. radalle. Peruutti ensimmäisen takasuoran puolivälissä lauman hännille sisäradalle, mistä
ei vain riittänyt jatkossa lainkaan. 5 Mountain Awesome otti alun rauhassa ja juoksi 4. ulkona. Lähti
viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Otti 550 ennen maalia pahan laukan ja menetti
samassa pelinsä. 3 Cobolt kiihdytti heti kärkipaikalle, missä laukkasi 250 juostuna yllättäen pitkäksi. 11 Red
Fox´s Girl matkasi lauman hännillä sisäradalla, missä väsyi selvästi kolmannessa kaarteessa. Keskeytti
myöhemmin. 7 Zulamit oli poissa.

Väliajat: 15,0 / 8 - 17,0 / 8 - 18,0 / 8 - 19,0 / 8

