Sunnuntai 12. 9. 2021 juoksuselostus
1. Lähtö
7 Caviarinho kiihdytti heti kärkeen. Sai vetää avausringin rauhassa. Lisäsi tahtia loppua kohden ja oli vakuuttava
voittaja. 5 Callekustaa matkasi 3. sisähevosen kupeella toisen radan vetojuhtana. Eteni 400 ennen maalia toiseksi ja
piti helposti sijansa. Viim. 1000 m 17,9. 3 Amazing Hunter juoksi johtavan kannassa. Putosi viimeisen takasuoran
puolivälissä kärkihevosen kyydistä ja seuraili lopun lähinnä tasaisesti. 4 Expensive Everwood juoksi toisessa ulkona,
vaikkakin vasta 4. sisähevosen kupeella. Pudotti 900 ennen maalia 3. sisälle. Otti 450 ennen maalia yllättäen laukan
ja jäi hieman. Tuli lopun vielä asiallisesti. 12 Amazing May otti takajoukoissa laukan 200 juostuna ja jäi selvästi. Sai
kierros juostuna paikan pääjoukon hänniltä sisäradalta. Suoritti jatkossa tasaisesti. 11 Magicnight Rose seuraili 4.
sisältä maksimisijoitukseen. 2 Local Beauty taipui 3. sisältä ajoissa ja oli vaisu. 6 Bachelorette laukkasi lähdössä ja jäi
selvästi. Otti 300 juostuna uuden pahan laukan ja jäi lisää. Lähti lauman hänniltä kiriin 1200 ennen maalia. Puutui
selvästi viimeisen takasuoran alussa ja tuli lopun rauhallisesti. 8 River Mirch laukkasi lähdössä ja jäi selvästi. Sinetöi
epäonnistumisensa ensimmäisen takasuoran alun uudella laukallaan. 1 Off The Record, 9 Zander H, 10 Elsa Von
Bentz ja 13 Ditchback Dice olivat poissa.
Väliajat: 21,0 / 7 - 21,0 / 7 - 17,0 / 7 - 14,5 / 7

2. Lähtö
4 Hovilan Valpuri juuttui kärkihevosen kupeelle. Painui 650 ennen maalia kärkeen ja oli aivan ylivoimainen. Viim. 700
m 38,6. 6 Ehättävä otti 350 juostuna viidennellä sijalla laukan ja jäi jonkin verran. Eteni jatkossa asiallisesti, mutta otti
450 ennen maalia uuden laukan. Pudotti pian raville ja lopussa vielä varmasti toinen. 1 Lavjuu seuraili kakkoskeulana
tasaisesti ja oli lopulta useiden laukkojen avittamana kolmas. 7 Minimies seuraili taustalta sisäradalta suuremmin
vakuuttamatta neljänneksi. 2 Suiviska lähti rauhassa ja matkasi 3. sisällä. Otti 900 juostuna laukan ja jäi selvästi.
Laukkasi uudelleen 900 ennen maalia. Tuli lopun vain tasaisesti. 3 Sågarsin Sofi kiihdytti heti kärkeen. Hevosen ravi
heikkeni viimeisellä takasuoralla ja ottikin 650 ennen maalia pahan laukan. Laukkasi uudelleen pahoin 450 ennen
maalia ja meni hylkäykseen. 5 Kahisee laukkasi lähdössä. Matkasi jatkossa neljäntenä. Laukkasi 750 ennen maalia
uudelleen ja laukka jatkui hylkäykseen asti.
Väliajat: 46,0 / 3 - 43,5 / 3 - 37,5 / 3 - 37,5 / 3

3. Lähtö
4 Laurila´s Haldir matkasi toisessa ulkona. Jäi 350 ennen maalia kärkihevosen kupeelle. Jyräsi siitä lopussa selvään
voittoon. 1 Irwin Star lähti oikein hitaasti ja matkasi lauman hännillä sisäradalla. Nousi 850 ennen maalia 4. ulos.
Siirtyi 650 ennen maalia kiriin 3. radalle. Tuli lopun aivan juosten ja ehti lopussa varmasti toiseksi. Viim. 700 m 18,0. 5
Flying Sirius juoksi 3. ulkona. Lähti 950 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni lopulta 400 ennen maalia kärkeen asti. Jäi
loppusuoran alussa alakynteen ja oli lopussa tasainen kolmas. 3 Harppyee juoksi 4.-3. ulkona. Lähti 550 ennen maalia
kiriin. Oli lopussa ajettuna lähinnä tasainen. 6 Felippe Star taipui johtavan kannasta ajoissa ja oli aika vaisu. 7
Wallamister juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Painui päätöspuolikkaan alussa kärkeen. Taipui 350 ennen
maalia selvästi ja tuli lopun vaisusti. 2 Star Girl One kiihdytti heti kärkeen. Sai koko ajan pientä painetta. Jäi lopulta
550 ennen maalia alakynteen ja tuli lopun vaisusti. 8 Cecilia Cheerful laukkasi 250 juostuna pitkäksi.
Väliajat: 13,5 / 2 - 16,0 / 2 - 18,5 / 2 - 18,5 / 2
4. Lähtö
1 Marin Tase juoksi johtavan kannassa. Nousi loppusuoran alussa toiselle ja puristi lopussa varmaan voittoon. Viim.
400 m 26,8. 2 Aiheen Juhannus kiihdytti heti kärkeen. Veti tasaisesti kiihtyvällä tahdilla ja tuli hyvin maaliin asti. 9
Venlan Vekkuli juoksi 4. sisällä. Nousi 700 juostuna toiseen ulos. Jäi viimeisen takasuoran alussa pahoin vaille

kiritilaa. Pääsi nousemaan päätöspuolikkaan alussa vapaalle radalle. Kirikaista aukeni 250 ennen maalia, minkä
jälkeen tuli lopun pirteästi. Viim. 400 m 26,2. 3 H. V. Tokka seuraili 3. sisältä tasaisesti. 12 Jumiini eteni taustalta
tasaisesti. Lähti 850 ennen maalia kiriin 3. radalle. Kirin terä taittui selvästi loppusuoralla. 7 Passinto juoksi 3. ulkona.
Lähti 850 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni 600 ennen maalia kärkihevosen kupeelle. Taipui selvästi loppua
kohden. 11 Erehys laukkasi lähdössä pahoin ja menetti heti pelinsä. 10 Helun Kuva eteni taustalta tasaisesti. Lähti
viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.-4. radalle. Eteni hyvin, mutta otti 300 ennen maalia laukan ja jäi selvästi. Tuli
lopun vielä asiallisesti. 4 Onnin Tahti otti 250 juostuna lyhyen laukan, mutta löysi silti paikan 3. sisähevosen kupeella
toisen radan vetojuhtana. Taipui siinä selvästi viimeisen takasuoran alussa ja tuli lopun vaisusti. 8 Torpparin Sisu otti
ratkaisevan lähtölaukan ja peli oli heti selvä. 5 Velars laukkasi lähdössä. Laukkaili kulisseissa jatkossa hylkäykseen
asti. 6 Kotorinnan Topi laukkasi lähdössä pitkäksi.
Väliajat: 28,5 / 2 - 29,0 / 2 - 29,0 / 2 - 26,5 / 1

5. Lähtö
9 Hogan Star sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Lähti 700 ennen maalia kiriin. Eteni 550 ennen maalia kärkihevosen
kupeelle. Jyräsi lopussa varmaan voittoon. 7 Mac Light Prince juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Painui 550
ennen maalia kärkeen ja tuli hienosti maaliin asti, vaikka jäikin lopussa toiseksi. 10 Nemea Harmony juoksi 3. sisällä.
Nousi 800 ennen maalia 3. ulos. Oli jatkossa tasainen kolmas. 12 Mr Reddington otti pahan lähtölaukan ja jäi todella
paljon. Suoritti jatkossa mukavasti. 11 M. T. On The Heels juoksi 4.-3. sisällä. Oli loppukaarteessa vailla kiritilaa. Nousi
loppusuoralle tultaessa kiriin 4. radalle ja tuli lopun asiallisesti. 8 He´s a Horse juoksi 4. ulkona. Kirikaista pysyi
pitkään kiinni. Löysi vapaan radan 450 ennen maalia, minkä jälkeen tuli lopun asiallisesti. 1 Amazing Captor kiihdytti
heti kärkeen. Taipui selvästi viimeisen takasuoran lopussa ja oli vailla suurempaa virtaa. 5 Pious Donation oli 5.
sisältä aika vaisu. 4 Castor Troy oli 3. ulkoa vaisu. 6 Year Hall oli lauman hänniltä heikko. 3 Olly Jumper juoksi
johtavan kannassa. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiseen ulos. Taipui samassa selvästi ja oli oikein vaisu. 2
Macchiato oli poissa.
Väliajat: 13,5 / 2 - 16,5 / 2 - 17,5 / 2 - 16,0 / 9

6. Lähtö
4 Julienne Cane kiihdytti heti kärkeen. Veti tasaista tahtia ja hallitsi varmoin ottein maaliin asti. 9 The Swede juoksi 4.
ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Puristi lopussa varmasti toiseksi. 6 Dust Collector löysi 250
juostuna paikan toisesta ulkoa. Lähti 550 ennen maalia kiriin 3. radalle. Tuli asiallisesti maaliin asti. 10 Masterstoke
Aria teki 5. ulkoa aivan hyvän 700 metrin kirin. 12 Don Pescador juoksi 6. ulkona. Teki asiallisen 650 metrin kirin. 5
Noble Boy S juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Pudotti 300 ennen maalia johtavan kantaan. Seuraili lopun
tasaisesti. 3 Zelante C. R. seuraili 3. ulkoa maksimisijoitukseen. 11 Jagger Zon juoksi 4. sisällä. Kirikaista pysyi pitkään
kiinni. Vapaa rata löytyi vasta loppusuoran alussa, minkä jälkeen tuli lopun tasaisesti. 2 CutTheCrap matkasi johtavan
kannasta, mistä ei vain lopussa riittänyt. 1 Caldera Amour juoksi 3. sisällä. Otti 550 ennen maalia pahan laukan ja
menetti samassa pelinsä. 7 Like a Boeing juuttui alussa 3. radan kiertäjäksi. Peruutti puolikas juostuna lauman
hännille sisäradalle. Taipui ajoissa ja oli oikein vaisu. 8 Gene Touch oli poissa.
Väliajat: 13,0 / 4 - 14,0 / 4 - 15,0 / 4

7. Lähtö
11 Shadow Leader juoksi 5. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Puristi lopussa niukkaan voittoon. Viim.
400 m 16,2. 3 Zulamit matkasi 4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 4. radalle. Tuli rehdisti maaliin asti. 5
Birthday Cloud juuttui alussa keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Eteni 550 juostuna toiselle radalle ja jäi sata metriä
myöhemmin toisen radan vetojuhdaksi. Vetoapu kiertyi eteen 950 ennen maalia. Oli toisesta ulkoa lopussa
asiallinen. 2 Blue Cates nousi johtavan kannasta 250 juostuna toiselle ja painui sata metriä myöhemmin kärkeen. Sai
koko ajan pientä painetta. Jäi päätössatasella niukasti toton ulkopuolelle. 12 Conrads Explosiv oli 6. ulkoa

kirivaiheessa asiallinen. 4 Keystone Bullseye oli 2.-3. ulkoa kirivaiheessa tasainen. 9 Makeadreamcometrue matkasi
3. sisällä. Sai edetä pitkään sujuvasti. Jäi kuitenkin aivan lopussa tekniseen pussiin. 8 Allyhills Dream eteni nopeasti
kärkeen. Jäi 350 juostuna johtavan kantaan. Seuraili lopussa tasaisesti. 7 Man In Black ei vain aivan riittänyt lopussa
4. sisältä. 6 Baron Box otti puolikas juostuna laukan kärkihevosen kupeelta. Eteni uudestaan kärkihevosen kupeelle,
missä laukkasi hieman myöhemmin uudelleen. Taipui viimeisen takasuoran lopulla selvästi ja keskeytti lopulta. 10
Elmino De La Fye juoksi 3. ulkona. Lähti 1200 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni toisen ringin alkaessa kärkihevosen
kupeelle. Laukkasi siinä loppusuoran alussa pitkäksi. 1 Elmo Exceptional oli poissa.
Väliajat: 13,0 / 2 - 16,0 / 2 - 15,5 / 2 - 17,5 / 2

8. Lähtö
5 Maxxio juoksi toisessa ulkona. Lähti 950 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni 450 ennen maalia kärkihevosen
kupeelle. Jyräsi siitä lopussa varmaan voittoon. Viim. 1000 m 17,5. 10 Zen Fondant juoksi 3. ulkona. Lähti 900 ennen
maalia kiriin 3. radalle. Pääsi 450 ennen maalia pudottamaan toiseen ulos. Sai edetä sujuvasti ja puristi lopussa
toiseksi. 4 Voluptuous juoksi johtavan kannassa. Sai edetä sujuvasti ja oli loppuun asti taistossa toisista rahoista. 9
Arctic Euphoria teki 5. ulkoa asiallisen 1050 metrin kirin. 11 Gladiator Sisu juoksi 3. sisällä. Nousi 850 ennen maalia
toiseen ulos. Jäi viimeisen takasuoran lopussa vaille kiritilaa. Nousi 450 ennen maalia vapaalle. Oli lopussa lähinnä
tasainen. 6 Laurila´s Jonny juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Putosi loppukaarteen alussa kärjen kyydistä. Ei
kuitenkaan kokonaan luovuttanut. 7 Lachence S juoksi 4. ulkona. Otti 450 juostuna laukan ja jäi hieman. Otti jatkossa
4. sisältä aivan maksimit. 13 Flying Diamond oli 4. ulkoa vailla suurempaa virtaa. 3 True Once kiihdytti heti kärkeen.
Taipui 350 ennen maalia selvästi ja tuli lopun vailla virtaa. 12 Norman Peco oli lauman hänniltä sisäradalta vaisu. 1
Brixen lähti oikein hiljaa. Laukkasi vielä 150 juostuna pitkäksi. 2 Izzy Web laukkasi lähdössä pitkäksi. 8 Louis Sånna
laukkasi lauman hännillä sisäradalla puolimatkassa pitkäksi.
Väliajat: 19,0 / 3 - 20,5 / 3 - 18,0 / 3 - 17,0 / 5

9. Lähtö
2 Liimanni kiihdytti heti kärkeen. Sai vetää pitkään sopuisasti. Piti lopussa niukkaan voittoon. 12 Eurobondi eteni
taustalta sisäradalta toisen kaarteen lopussa 3. sisälle. Nousi 450 ennen maalia kärkihevosen kupeelle. Kiritti siitä
voittanutta mukavasti maaliin asti. 3 Proviisio seuraili johtavan kannasta tasaisesti. 14 Tomin Toivo juoksi 4.-3.
ulkona. Lähti 1250 ennen maalia kiriin 3. radalle. Pääsi 900 ennen maalia pudottamaan toiseen ulos. Lähti 700 ennen
maalia uudelleen kiriin 3. radalle. Tuli asiallisesti maaliin asti. 13 Briima seuraili pääjoukon hänniltä
maksimisijoitukseen. 15 Carmenita seuraili pääjoukon hänniltä toiselta radalta maksimisijoitukseen. 9 Törmän
Pamaus juoksi 3.-4. ulkona. Otti 650 ennen maalia yllättäen laukan ja jäi selvästi. Tuli lopun tasaisesti. 5 Tilun Muisto
juoksi 2.-3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3. radalle. Kiri katkesi loppusuoran alun laukkaan. 11
Seekerin Lumo otti 200 juostuna laukan ja menetti heti pelinsä. 10 Liisii otti ratkaisevan lähtölaukan ja peli oli heti
selvä. 8 Teuvo laukkasi 150 juostuna pahoin ja menetti heti mahdollisuutensa. 1 Nuoralan Taneli nousi 3. sisältä 850
juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Laukkasi siinä 650 ennen maalia pitkäksi. Suoritti jatkossa hylättynä asiallisesti. 4
Seelia laukkasi 150 juostuna ja jäi selvästi. Laukkaili kulisseissa jatkossa hylkäykseen asti. 6 Jylhän Taisto otti 150
juostuna laukan ja jäi lauman hännille. Lähti 6. ulkoa kiriin 850 ennen maalia kiriin 3. radalle. Laukkaili viimeisen
takasuoran puolivälissä hylkäykseen asti. 7 Lamppu laukkasi keskijoukoissa pitkäksi ensimmäisen takasuoran
puolivälissä.
Väliajat: 37,5 / 2 - 37,5 / 2 - 31,0 / 2 - 33,5 / 2

10. Lähtö
1 Huvigunnar kiihdytti heti kärkeen. Veti tasaisen reipasta tahtia ja oli vakuuttava voittaja. 7 Kimman Repsikka juuttui
heti keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Tuli loppusuoran puolivälissä hieman edessään laukanneen häiritsemäksi ja
menetti vähän asemiaan. Puristi lopussa niukasti toiseksi. 9 Ani- Aimo matkasi johtavan kannassa. Seuraili tasaisesti

ja oli loppuun asti taistossa toisista rahoista. 4 Helmi Kevätön ajoi alussa 3. rataa pitkin eteenpäin. Sai 400 juostuna
paikan kärkihevosen kupeelta. Tuli siitä aivan asiallisesti maaliin asti. 11 Korsu- Tuisku juoksi 3. sisällä. Nousi 400
ennen maalia toiselle ja tuli lopun asiallisesti. 6 Vaitter otti pääjoukon hännillä 4. ulkona 400 juostuna laukan ja jäi
selvästi. Suoritti jatkossa asiallisesti. 2 Tuulan Vilitär juoksi toisessa ulkona. Taipui selvästi loppukaarteessa ja oli aika
vaisu. 8 Solisee otti 150 juostuna pahan laukan ja mahdollisuudet sulivat samassa. 3 Kultakillinki juoksi 3. ulkona.
Lähti viimeisen takasuoran lopulla kiriin 3. radalle. Oli etenemässä kohden tototaistoa, mutta otti 50 ennen maalia
laukan ja meni hylkäykseen. 5 Tarok juuttui 3. radan kiertäjäksi. Painoi pitkään sisäänpäin ja aiheutti loppusuoran
alussa sisäpuolellaan juosseelle pienen tilanteen. Laukkasi pian pitkäksi ja häiritsi samalla hieman paria
vastustajaansa. Sai startista kaksi erillistä ajokieltoa. 10 Pirttilän Painari laukkasi 250 juostuna. Pudotti lennosta alas
ja sai paikan 4. sisältä. Laukkasi uudelleen 700 juostuna ja menetti pelinsä. Keskeytti myöhemmin.'
Väliajat: 29,0 / 1 - 28,0 / 1 - 29,5 / 1

