1. Lähtö
11 Riksu´s Sapphire matkasi 3. ulkona. Sai toisen kaarteen lopulla paikan toisesta ulkoa. Lähti viimeisen
takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni nopeasti kuolemanpaikalle, mistä runttasi lopussa
varmaan voittoon. Viim. 1000 m 17,2. 6 Cheerful Dream kiihdytti heti kärkipaikalle. Tuli siitä mukavasti
maaliin asti, vaikka jäikin aivan lopussa toiseksi. 9 Speedy Scion juoksi 4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran
alussa toiseen ulos ja 650 ennen maalia 3. radalle. Tuli aivan juosten maaliin asti. 8 Beada Von Bentz juoksi
3. sisällä. Sai viimeisen takasuoran puolivälissä paikan johtavan kannasta. Oli lopussa tasainen neljäs. 2
That´s a Lady juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Otti 800 juostuna laukan ja jäi 4. ulos. Oli sieltä
jatkossa lähinnä tasainen. 10 Extreme Survivor taipui loppukaarteessa selvästi juostuaan pääosin 4.-3.
ulkona. 4 Superieure lähti rauhassa ja jäi lauman hännille sisäradalle, missä ei vain riittänyt jatkossa. 5 Bwt
Eden otti ratkaisevan lähtölaukan ja peli oli heti selvä. 3 Sahara Nomorelies juoksi toisessa ulkona. Jäi siitä
toisen kaarteen lopussa toisen radan vetojuhdaksi. Taipui pahoin viimeisen takasuoran alussa ja oli
rehellisen heikko. 7 Elsa Von Bentz otti 200 juostuna kärjen tuntumasta laukan ja jäi selvästi. Sai 1300
juostuna paikan lauman hänniltä sisäradalta. Antoi viimeisen takasuoran lopulla selvästi periksi ja oli varsin
vaisu. 1 Lyckans Victoria juoksi johtavan kannassa. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiselle ja
laukkasi lähes samassa pitkäksi.
Väliajat: 21,0 / 6 - 19,0 / 6 - 21,0 / 6 - 16,0 / 11

2. Lähtö
7 Hallitseva eteni nopeasti kuudenneksi. Sai ensimmäisen takasuoran puolivälissä paikan toisesta ulkoa. Jäi
siitä toisen ringin alkaessa kuolemanpaikalle. Puristi siitä loppusuoralla eleettömään voittoon. Viim. 1000 m
31,4. 4 Metsärinteen Vilja juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Painui päätösringin alkaessa kärkeen
ja tuli hyvin maaliin asti, vaikka jäikin lopussa toiseksi. 5 Kankalon Sälli lähti hieman haparoiden matkaan ja
juoksi 4. sisällä. Nousi 900 juostuna 4. ulos. Pääsi viimeisen takasuoran alussa neljänneksi harvaan
kärkiryhmään. Oli lopussa varmasti kolmas. 6 Tripla Hoo matkasi 3. ulkona. Sai päätösringin alkaessa paikan
toisesta ulkoa. Pudotti pian sisäradalle ja oli tasainen neljäs. 8 Apriia otti ratkaisevan lähtölaukan ja peli oli
heti selvä. 11 Tuli Rols oli taustalla vaisu. 3 Nepali juoksi 3. sisällä. Aloitti toisen ringin alkaessa matkan
kohden takajoukkoja ja oli varsin vaisu. 1 Tähti- Kulkuri kiihdytti heti kärkipaikalle. Laukkasi puolimatkassa
pitkäksi. Otti jatkossa hylättynä mukavasti vauhtia. 2 Tomin Toivo matkasi johtavan kannassa. Laukkasi
siellä 650 juostuna pitkäksi. 9 Gladiaattori laukkasi lähdössä. Laukkaili kulisseissa jatkossa hylkäykseen asti.
10 Elmo Etiäinen laukkaili nopeasti hylkäykseen asti.
Väliajat: 39,5 / 1 - 37,0 / 1 - 32,5 / 4 - 30,0 / 7

3. Lähtö
3 Father Allan Lay eteni toista rataa pitkin tasaisesti. Nousi toisessa kaarteessa kärkihevosen tuntumaan.
Matkasi jatkossa johtavan kannassa. Siirtyi loppukaarteessa toiselle radalle. Painui pian kärkeen ja oli selvä
voittaja. Lähtö oli varsin arkinen. 7 Angel Of Nazareth eteni pakilta tasaisesti. Siirtyi ensimmäisen
takasuoran lopulla kiriin 3. radalle. Painui 900 juostuna kärkipaikalle asti. Jäi 350 ennen maalia johtavan
kantaan. Oli lopussa isojen tasoerojen lähdössä varmasti toinen. 6 Miss Vivacious juoksi viidentenä harvassa
laumassa. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle. Seuraili lopun lähinnä tasaisesti ja oli maalissa
kolmas. 5 Evi lähti mukavasti ja painui jo 250 juostuna kärkipaikalle asti. Jäi 900 juostuna johtavan kantaan
ja pian 3. sisälle. Oli sieltä lopussa tasainen neljäs. 2 Jenel In The Crown oli lauman hänniltä sisäradalta
vaisu. 4 Blue Pine Tenor oli kärjen tuntumasta sisäradalta rehellisen riittämätön. 1 Meri Font laukkasi
ensimmäisen kaarteen puolivälissä toiselta sijalta pitkäksi.
Väliajat: 25,0 / 5 - 22,5 / 7 - 17,0 / 7 - 21,5 / 3

4. Lähtö
7 Krios lähti taustalla ensimmäisen takasuoran puolivälissä kiriin 3. radalle. Eteni toisessa kaarteessa todella
harvaan laumaan viidenneksi. Sai 850 ennen maalia paikan 3. sisältä. Nousi loppukaarteen alussa toisen
radan vetojuhdaksi. Puristi siitä loppumetreillä varmaan voittoon. Viim. 1600 m 27,8. 2 Eräsmies juoksi
johtavan kannassa. Nousi viimeisen takasuoran alussa toisen radan vetojuhdaksi. Painui pian kärkeen ja
kesti lopussa lähes voittoon asti. Viim. 700 m 30,6. 6 Vieskerin Sävel matkasi harvassa muodostelmassa
pääosin neljäntenä. Nousi loppusuoran alussa kiriin 3. radalle ja tuli hyvin sisään asti, vaikka jäikin
kolmanneksi. 1 Meno- Wille kiihdytti heti kärkipaikalle. Veti tasaisesti kiihtyvällä tahdilla. Jäi viimeisen
takasuoran puolivälissä johtavan kantaan. Tuli mukavasti maaliin asti ja jäi vasta aivan linjalla niukasti toton
ulkopuolelle. 5 Vivakka suoritti taustalla sisäradalla tasollaan, vaikka ei kovassa tehtävässä riittänytkään.
Viim. 1000 m 32,1. 3 Walahus matkasi harvassa muodostelmassa 3. sisähevosena. Otti 900 juostuna laukan
ja jäi selvästi. Otti 750 ennen maalia uuden laukan. Tuli lopun asiallisesti. 4 Hästhagens Hilma laukkasi 100
juostuna ja jäi jonkin verran. Oli jatkossa kulisseissa rehellisen riittämätön.
Väliajat: 39,0 / 1 - 36,0 / 1 - 33,5 / 2 - 31,5 / 7

5. Lähtö
12 Moonlight Velvet matkasi lauman hännillä toisella radalla 5.-4. ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran
alussa selkään 3. radalle. Nousi viimeisen takasuoran lopulla kiriin 4. radalle. Eteni 250 ennen maalia
kärkihevosen kupeelle, mistä jyräsi lopussa niukkaan voittoon. Viim. 700 m 13,2. 2 Ice Queen Birdland
juuttui nopeasti kuolemanpaikalle. Painui siitä 600 juostuna kärkeen. Tuli hyvin sisään asti, vaikka jäikin
aivan lopussa niukasti toiseksi. 1 Ranch Rocky Road juoksi 2.-3. sisällä. Tuli sieltä mukavasti maaliin asti. 6
Case By Case kiihdytti heti kärkipaikalle. Luopui paikastaan 600 juostuna. Nousi johtavan kannasta
loppusuoran alussa toiseen ulos ja oli tasainen neljäs. 4 Tagquer pääsi 350 juostuna pudottamaan 3. radalta
3. ulos. Sai toisen kaarteen alussa paikan toisesta ulkoa. Lähti 350 ennen maalia kiriin ja tuli lopun
tasaisesti. 5 Destiny Lime pääsi 250 juostuna pudottamaan 3. sisälle. Nousi 850 juostuna 3. ulos. Kirikaista
pysyi jatkossa pitkään kiinni. Löysi vapaan radan loppusuoralle tultaessa ja tuli lopun asiallisesti. 3 Japp lähti
oikein hitaasti matkaan ja juoksi 5. ulkona. Lähti sieltä 1200 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua.
Puristi pitkän kirinsä asiallisesti sisään asti. 9 Matamixx juuttui toisen kaarteen alussa kuolemanpaikalle.
Putosi siinä 300 ennen maalia kärkitaistosta ja tuli lopun tasaisesti. 10 Devil´s Rock ei vain riittänyt 4. sisältä.
11 O- Ren Ishii pysyi 5. sisältä taustalla. 7 Fair Boost juoksi 4.-3. ulkona. Otti siellä 700 juostuna laukan ja jäi
lauman hännille. Oli sieltä kirivaiheessa vain tasainen. 8 Lisebet oli poissa.
Väliajat: 14,0 / 6 - 17,0 / 2 - 18,5 / 2 - 14,0 / 12

6. Lähtö
3 Seppele juuttui alussa kuolemanpaikalle. Painui lopulta 650 juostuna kärkipaikalle asti. Luovutti paikkansa
800 juostuna ja jatkoi johtavan kannassa. Löysi sieltä loppusuoralla kiritilaa ja nappasi lopussa hallitun
voiton. Viim. 400 m 27,0. 1 Lumi- Oliver kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi 600 juostuna johtavan kantaan.
Nousi samassa toiselle ja painui 200 metriä myöhemmin uudelleen keulaan. Sai vetää jatkossa haluamaansa
tahtia. Tuli asiallisesti sisään asti, vaikka jäikin lopussa toiseksi. 2 Hallan Poika juoksi 3. sisällä. Nousi
viimeisen takasuoran lopussa toiseen ulos. Jäi samassa vetämättömään selkään. Löysi vapaan radan vasta
loppusuoran puolivälissä ja tuli lopun mukavasti sisäkautta. Jossiteltavaa jäi. 8 Hallan Ruusu juuttui alussa 3.
radan kiertäjäksi. Pääsi 400 juostuna pudottamaan toiseen ulos. Jäi siitä 800 juostuna toisen radan
vetojuhdaksi. Tuli siitä aivan juosten maaliin asti. 7 Kilmisteri matkasi 3.-2. ulkona. Lähti viimeisen
takasuoran lopulla kiriin 3. radalle. Tuli asiallisesti maaliin asti. 12 Lainaks teki 4. ulkoa asiallisen 700 metrin
kirin 3.-4. rataa pitkin. 9 Karisman Helmi nousi sisäradan jonosta kierros juostuna 3. ulos. Suoritti jatkossa

tasaisesti. 10 Pelin Sälli matkasi alun keskijoukoissa toisella radalla. Pudotti kierros juostuna 3. sisälle. Antoi
siellä loppusuoran puolivälissä selvästi periksi. 5 Slovari laukkasi lähdössä ja jäi selvästi. Kulki jatkossa
kulisseissa asiallisesti. 4 Tilun Taru laukkasi lähdössä ja putosi lauman hännille. Lähti viimeisen takasuoran
puolivälissä selkään 3.-4. radalle. Otti loppusuoran alussa uuden laukan. 11 Vilmer Myrberg oli lauman
hänniltä sisäradalta aika vaisu. 6 Olaus Magnus otti 350 juostuna ratkaisevan laukan ja mahdollisuudet
menivät samassa.
Väliajat: 27,0 / 1 - 28,5 / 1 - 34,0 / 1 - 28,0 / 3

7. Lähtö
7 Exploding Belle juoksi 3. ulkona. Lähti sieltä 1650 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni 200
metriä myöhemmin kuolemanpaikalle. Painui 900 juostuna kärkeen. Vastaili lopussa reippaassa
lopetuksessa ja oli vakuuttava voittaja. 13 Charmike juoksi 4.-3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa
kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni 350 ennen maalia kärkihevosen kupeelle ja löi kovaa painetta. Oli
lopulta oikein hyvä kakkonen. Viim. 700 m 11,6. 4 Universe Leader painui 350 juostuna kuolemanpaikalta
kärkeen. Luopui paikastaan 850 juostuna. Oli lopussa johtavan kannasta aivan hyvä kolmas. 1 Just a Flirt
laukkasi lähdössä lyhyesti ja jäi 4. sisälle. Jäi lopulta 6. sisälle. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle
radalle. Kirikaista pysyi kuitenkin edelleen kiinni. Lähti loppukaarteen alussa kiriin aivan ulkoradoille ja tuli
erittäin hyvin maaliin asti. Viim. 400 m 12,7. 5 Marvel Neat pääsi 400 juostuna pudottamaan 3. radalta
kuolemanpaikalle. Jäi 400 ennen maalia toiseen ulos. Tuli aivan mukavasti sisään asti. 14 Jeppas Roulett
juoksi 5. ulkona. Oli sieltä kirivaiheessa lähinnä tasainen. 12 Kickapoo Windcape juoksi 6. ulkona. Lähti sieltä
800 ennen maalia kiriin 3.-4. radalle ilman vetoapua. Kirin terä hieman katkesi loppusuoralle tultaessa,
mutta säilytti kuitenkin vauhtinsa asiallisesti. 9 Redempion laukkasi pahoin jo ennen lähtölinjaa ja jäi todella
paljon. Suoritti jatkossa kulisseista vahvasti. 2 Juliana Comet juoksi 3.-4. sisällä. Nousi 650 ennen maalia
toiselle radalle. Pudotti pian takaisin sisäradalle ja otti lopussa aivan maksimit. 10 Explosive Elvis matkasi 5.
sisällä. Nousi viimeisellä takasuoralla hetkeksi toiselle. Seuraili jatkossa sisärataa pitkin maksimaaliseen
sijoitukseen. 6 Arctic Mystery juoksi 5.-4. ulkona. Oli sieltä kirivaiheessa vailla suurempaa virtaa. 15 He´s a
Keeper matkasi 7. sisällä. Lähti sieltä viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin ja tuli lopun vain tasaisesti. 8
Denna taipui toisesta ulkoa pahoin viimeisen takasuoran puolivälissä ja oli vaisu. 11 Nelle Kavat oli lauman
hänniltä rehellisen heikko. 3 Daiquiri Web jäi kärkipaikalta 350 juostuna johtavan kantaan ja toisen
kaarteen lopussa 3. sisälle. Taipui sieltä selvästi jo viimeisen takasuoran alussa ja oli rehellisen heikko. Viim.
600 m 25,9.
Väliajat: 14,0 / 4 - 16,0 / 7 - 18,5 / 7 - 11,0 / 7

8. Lähtö
6 Ruopas nousi 3. sisältä ensimmäisen takasuoran lopulla toisen radan vetojuhdaksi. Painui 800 juostuna
kärkeen. Veti jatkossa tasaisen reippaasti ja oli vakuuttava voittaja. 2 Tuulian Sälli painui 250 juostuna
kuolemanpaikalta kärkeen. Luopui paikastaan 750 juostuna. Oli jatkossa johtavan kannasta varmasti toinen.
5 Hotlinki nousi 5. sisältä ensimmäisen takasuoran lopulla toiseen ulos. Jäi siitä 800 juostuna toisen radan
vetojuhdaksi. Pudotti loppukaarteessa sisäradalle ja oli hyvä kolmas. 13 Masun Vilke juoksi lauman hännillä
toisella radalla 5.-4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Pääsi pian
pudottamaan toiselle radalle. Tuli aivan juosten maaliin asti. Viim. 1000 m 27,1. 9 Torpparin Sisu matkasi 4.
sisällä. Sai edetä sujuvasti ja tuli tasaisesti sisään asti. 11 Hurjaharja juoksi 6. sisällä. Nousi viimeisen
takasuoran alussa kiriin. Tuli asiallisesti sisään asti. Viim. 1000 m 27,6. 10 Buugi oli taustalta sisäradalta
rehellisen riittämätön. 14 Päivän Pokeri sai toisessa kaarteessa paikan 3. ulkoa. Menetti viimeisen
takasuoran alussa vetämättömissä selissä asemiaan. Löysi vapaan radan 450 ennen maalia, minkä jälkeen
tuli lopun vailla virtaa. 1 Täyspiirto matkasi 2.-3. sisällä. Taipui selvästi jo viimeisen takasuoran alussa ja oli

heikko. 8 Villiheili matkasi 3.-2. ulkona. Ei pitänyt enää kierros juostunakaan selkäänsä, eikä kaikki ollut
kunnossa. Viim. 700 m 54,2. 3 Vartilla otti alkumetreillä pahan laukan ja jäi heti ratkaisevasti. Keskeytti
myöhemmin kulisseissa. 12 Onnin Tahti laukkasi 150 juostuna keskijoukoissa pitkäksi. 4 Voima- Simo, 7
Taikapassi ja 15 Aparis olivat poissa.
Väliajat: 30,5 / 2 - 29,5 / 6 - 26,0 / 6 - 28,5 / 6

9. Lähtö
11 Don Williams matkasi lauman hännillä 4. ulkona. Lähti 1300 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman
vetoapua. Eteni 900 ennen maalia kärkihevosen kupeelle. Jyräsi siitä ajamatta eleettömään voittoon. 9
Surprise Leader nousi 7. sisältä puolikas juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Sai 900 ennen maalia vetoavun
eteensä. Oli toisesta ulkoa lopussa varmasti toinen. 14 Big Sky Hurricane matkasi 3.-4. ulkona. Lähti
viimeisen takasuoran lopulla kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni mukavasti kärjen kupeelle 3. radalle. Tuli
aivan juosten maaliin asti. Viim. 700 m 14,7. 1 Dalton Hoss jäi pian johtavan kantaan. Nousi puolikas
juostuna toiselle ja painui pian kärkeen. Sai vetää varsin sopuisasti. Putosi päätössatasella toton
ulkopuolelle. 7 Umberto Croft juoksi 4. sisällä. Nousi 400 ennen maalia 3. ulos. Oli jatkossa hetken kiinni,
mutta ei enää lopussa pysynyt selässään. 12 Rose´s Tara nousi sisäradan jonosta puolikas juostuna toiseen
ulos. Jäi 900 ennen maalia 3. ulos. Oli sieltä kirivaiheessa tasainen. 4 Cheri Sane kiihdytti heti kärkipaikalle.
Jäi 650 juostuna johtavan kantaan. Ei saanut lopussa johtavan kannasta lainkaan kiritilaa. 2 Crossfire
Bonfire juoksi 3. sisällä, mistä kirikaista ei koskaan auennut. 8 Staro Interstate juoksi 6. sisällä. Sai edetä
sujuvasti sisärataa pitkin ja seuraili tasaisesti sisään asti. 6 Don Pescador matkasi 5. sisällä. Nousi viimeisen
takasuoran lopulla toiselle radalle. Oli jatkossa vain tasainen. 5 Man In Black laukkasi lähdössä ja jäi 7.
sisälle. Ei vain riittänyt sieltä lopussa lainkaan. 3 Hataar The Brave jäi lähtölaukallaan 8. sisälle, mistä ei vain
riittänyt jatkossa lainkaan. 10 Sunbird Chelcea otti todella pahan lähtölaukan ja jäi heti ratkaisevan
oloisesti. Kulki jatkossa kohtalaisesti, mutta oli jo lopussa väsynyt. 13 The Swede oli poissa.
Väliajat: 19,5 / 4 - 19,0 / 1 - 17,0 / 1 - 15,5 / 11

10. Lähtö
8 Aatsi lähti oikein hyvin matkaan ja eteni jo 250 juostuna kärkipaikalle. Sai vetää avausringin erittäin
rauhallisesti. Kiihdytti tahtia viimeisellä takasuoralla ja oli vakuuttava voittaja. Viim. 700 m 22,9. 9 Lakuri
ajoi alussa eteenpäin ja pääsi 300 juostuna pudottamaan toiseen ulos. Lähti 900 ennen maalia kiriin 3.
radalle ilman vetoapua. Eteni viimeisen takasuoran lopulla kuolemanpaikalle, mistä oli lopussa varmasti
toinen. Viim. 700 m 23,1. 6 Pertturi laukkasi lähdössä lyhyesti ja jäi 4. ulos. Pääsi kolmannessa kaarteessa
etenemään toiseen ulos. Oli siellä jatkossa pitkään vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi 350 ennen maalia, minkä
jälkeen tuli lopun mukavasti. 13 A. T. Eka juoksi 5. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä 5. ulos.
Kirikaista aukeni 250 ennen maalia, minkä jälkeen kiri lopun aivan juosten. 10 Tuulensuvi otti 3. ulkoa 200
juostuna laukan ja jäi takajoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Peruutti 700 juostuna 7. sisälle. Nousi päätösringin
alkaessa 4. ulos. Seuraili tasaisesti sisään asti. Viim. 1700 m 26,9. 4 Enon Vilppi juoksi 3. sisällä. Oli siellä
pitkään vailla kiritilaa. Löysi vapaan radan vasta hieman ennen maalia ja jossiteltavaa jäi. Ei tosin enää aivan
lopussa mitenkään loistanut. 1 Kikan Velperi jäi 250 juostuna kärkipaikalta johtavan kantaan. Putosi
loppukaarteessa kärkihevosen kyydistä ja seuraili maksimisijoitukseen. 3 Eskel juuttui nopeasti
kuolemanpaikalle. Sai päätöspuolikkaan alussa vetoavun eteensä. Tuli asiallisesti sisään asti. 11 Huuger otti
4. sisältä aivan maksimit, vaikka jäikin viime metreillä tekniseen pussiin. 12 Rapin Aatos juoksi 5. ulkona.
Lähti päätösringin alkaessa selkiin 3. radalle. Oli kirissään vain tasainen. 7 Hymynkare laukkasi alussa pari
askelta. Laukkasi uudelleen 150 juostuna ja jäi lauman hännille. Lähti 7. ulkoa toisen ringin alkaessa selkiin
3. radalle. Ei pysynyt viimeisellä takasuoralla enää selässään ja tuli lopun vain tasaisesti. 5 Ypäjä Luotsi
juoksi 3. ulkona. Lähti kierros ennen maalia selkään 3. radalle. Kirin terä katkesi viimeisen takasuoran

lopulla ja tuli lopun oikein vaisusti. Viim. 400 m 34,8. 15 Sjö Vinn otti 50 juostuna laukan ja jäi selvästi lisää.
Sai 900 juostuna paikan lauman hänniltä sisäradalta. Laukkasi viimeisen takasuoran lopulla uudelleen. Tuli
lopun vailla suurempaa loistoa. 14 Tuli- Ritari lähti 6. ulkoa kierros ennen maalia selkiin 3. radalle. Taipui
loppukaarteen alussa ja tuli lopun vaisusti. 2 Vinksahti laukkasi lähdössä pitkäksi. Matkasi jatkossa 6. sisällä.
Tuli mukavasti sisään, eikä saanut lopussa aivan täyttä mahdollisuuttakaan.
Väliajat: 30,0 / 8 - 31,0 / 8 - 26,0 / 8 - 23,5 / 8

11. Lähtö
6 Ida´s Owen kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai vetää rauhallista tahtia. Kiristi tahtia loppukaarteessa ja otti
erittäin helpon voiton. 4 Excalibur It juuttui nopeasti kuolemanpaikalle. Tuli siitä rehdisti sisään asti ja oli
hyvä toinen. Viim. 700 m 12,3. 1 Por Nie Rock matkasi johtavan kannassa, mistä ei saanut lopussa kiritilaa. 5
Sahara Rouge matkasi toisessa ulkona. Seuraili sieltä tasaisesti. 3 Arctic Muscles juoksi 3. sisällä. Taipui
pahoin viimeisen takasuoran alussa, eikä oikeastaan ollut kilpailukunnossa. Viim. 600 m 37,8. 2 Sundsvik
Mayday oli poissa.
Väliajat: 15,5 / 6 - 16,5 / 6 - 16,0 / 6 - 11,5 / 6

