1. Lähtö
3 Harjan Huuma nousi johtavan kannasta 200 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Painui 450 juostuna
kärkeen. Otti sinä loppukaarteen alussa lyhyen laukan ja jäi kuolemanpaikalle. Painui loppusuoran
puolivälissä uudelleen kärkeen ja oli vakuuttava voittaja. 7 Tuikkiva matkasi 3.-2. ulkona. Lähti loppusuoran
alussa kiriin ja oli hyvä toinen. Viim. 700 m 33,9. 6 Veli Puolikuu eteni nopeasti kärkipaikalle. Jäi 400
juostuna johtavan kantaan. Sai 400 ennen maalia vastustajan laukan ansiosta kärkipaikan haltuunsa. Tuli
aivan juosten sisään asti, vaikka jäikin päätössatasella kolmanneksi. 4 Constaapeli juoksi alun viidentenä
pienessä lähdössä. Jäi ensimmäisen takasuoran puolivälissä toisen radan vetojuhdaksi. Otti kakkoskeulan
kupeelta viimeisen takasuoran alussa laukan ja jäi selvästi. Tuli lopun vahvasti ja ehti neljänneksi. Viim. 600
m 31,7. 1 Brandon juoksi 4. sisällä. Menetti kierros juostuna hieman asemiaan. Tuli loppua taas aivan
juosten. Viim. 700 m 35,7. 5 Kömin Poika pudotti toiselta radalta puolikas juostuna 3. sisälle. Seuraili sieltä
lopussa maksimaaliseen sijoitukseen. 8 Överbyn Kunkku matkasi taustalla sisäradalla. Otti siellä viimeisen
takasuoran puolivälissä laukan ja menetti samassa pelinsä. 2 Vimmerby otti useita pieniä laukkoja ja meni
hylkäykseen. Ei muutenkaan mitenkään vakuuttanut.
Väliajat: 44,0 / 3 - 41,5 / 3 - 33,5 / 3 - 36,0 / 3

2. Lähtö
6 Ever So Clever sai nopeasti paikan 3. ulkoa. Pudotti toisen kaarteen alussa 3. sisälle. Nousi viimeisen
takasuoran alussa toiseen ulos. Kiri sieltä lopussa tarkan juoksun jälkeen niukkaan voittoon. 1 Bwt Eden
kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai pitkään painetta osakseen, vaikka vauhti ei ollutkaan kauhean kovaa. Tuli
aivan juosten sisään asti, vaikka jäi aivan lopussa toiseksi. 5 Elegant Stride lähti haparoiden matkaan ja
ottikin 100 juostuna laukan. Jäi selvästi. Sai puolimatkassa paikan pääjoukon hänniltä. Nousi viimeisen
takasuoran puolivälissä 3. ulos. Lähti loppusuoralle tultaessa ulkoradoille ja tuli hyvin maaliin asti. Viim.
1900 m 19,9. 2 Midsummer Cubana vaati kuolemanpaikalla vauhtia. Koki varsinkin talliportin kohdalla
motivaatio- ongelmia. Lähti kuitenkin keskijoukoista 650 ennen maalia kiriin 3. radalle. Tuli aivan hyvin
sisään asti. 9 Faon De Sue otti 250 juostuna keskijoukoissa laukan ja jäi selvästi. Suoritti jatkossa taustalta
asiallisesti. Viim. 1000 m 20,2. 10 Heavens Taj sai nopeasti paikan johtavan kannasta. Nousi viimeisen
takasuoran puolivälissä toisen radan vetojuhdaksi. Antoi siitä loppusuoralla selvästi periksi. 7 Satah juoksi 3.
ulkona. Taipui viimeisen takasuoran lopulla ja oli aika vaisu. 11 Bella Bonita otti 100 juostuna pahan laukan
ja jäi heti ratkaisevasti. 8 Gitano Thieben otti viidenneltä sijalta ensimmäisen takasuoran puolivälissä pahan
laukan. Liikkui jatkossa aivan hyvin, mutta laukkasi taas 750 ennen maalia ja menetti pelinsä. 3 Rocky Dwarf
ja 4 Indigent Prayer olivat poissa.
Väliajat: 24,0 / 1 - 22,5 / 1 - 22,0 / 1 - 19,5 / 6

3. Lähtö
2 Hotlinki matkasi johtavan kannassa. Nousi sieltä 1350 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Löi toisella
ringillä painetta ja painui lopulta loppusuoran alussa kärkeen ja oli vakuuttava voittaja. Viim. 1000 m 29,1. 6
Vikkeer nousi sisäradan jonosta 800 juostuna 3. ulos. Jäi siitä kolmannessa kaarteessa 4. sisähevosen
rinnalle ilman vetoapua. Säilytti vauhtinsa ja ehti lopussa varmasti toiseksi. Viim. 1000 m 27,6. 1 Onnin
Tahti kiihdytti heti kärkipaikalle. Tahti kiihtyi toisessa kaarteessa. Jäi lopulta loppusuoran alussa hieman
alakynteen ja oli lopussa kolmas. 8 Voima- Simo matkasi takajoukoissa toisella radalla. Sai toisen kaarteen
lopulla paikan toisesta ulkoa. Laukkasi siellä toisen ringin alkaessa ja jäi selvästi. Tuli lopun vielä mukavasti
ja oli neljäs. Viim. 700 m 27,4. 7 Päivän Pokeri matkasi 3.-2. sisällä. Otti lopussa maksimit. 4 Buugi juoksi 4.3. sisällä, mistä seuraili maksimaaliseen sijoitukseen. 5 Warre laukkasi keskijoukoissa 250 juostuna ja jäi

hieman. Ei esittänyt jatkossa ihmeitä. 3 Alvaron otti pahan lähtölaukan. Laukkaili jatkossa nopeasti
hylkäykseen asti.
Väliajat: 35,0 / 1 - 32,5 / 1 - 29,0 / 1 - 30,0 / 2

4. Lähtö
2 Troopers matkasi toisessa ulkona. Lähti 1250 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Sai toisen
ringin paikan uudessa selässä toisessa ulkona. Lähti 600 ennen maalia kiriin 3. radalle ja puristi
loppusuoralla varmaan voittoon. Viim. 1000 m 16,4. 10 Black Maya juoksi keskijoukoissa toisella radalla.
Pudotti 700 juostuna sisäradalle. Nousi 900 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Painui 300 ennen maalia
kärkeen ja tuli mukavasti maaliin asti. 9 Gunvald matkasi takajoukoissa toisella radalla. Säilytti vauhtinsa ja
oli aivan hyvä kolmas. Viim. 1000 m 15,7. 4 Anni Sue eteni nopeasti kärkipaikalle, missä vauhti jäi todellakin
päälle. Jäi lopulta loppusuoran alussa alakynteen, mutta esitys oli suoraan pitkältä tauolta oikein hyvä. 5
Millcape´s Devil juuttui alussa 3. radan kiertäjäksi. Pääsi lopulta 750 juostuna pudottamaan 3. sisälle. Nousi
viimeisen takasuoran puolivälissä toiselle radalle ja seuraili lopun tasaisesti. 8 Jagger Zon matkasi
takajoukoissa sisäradalla. Koki toisen kaarteen alussa hieman häiriötä ja jäi hieman. Säilytti jatkossa
vauhtinsa ja oli tasainen. Viim. 1000 m 16,3. 1 Leopardi seuraili takajoukoista maksimaaliseen sijoitukseen.
7 Enjoy Pepper lähti voimalla eteenpäin ja pääsi lopulta 450 juostuna johtavan kantaan. Matkasi jatkossa
pitkään kakkoskeulana, mistä taipui hieman viimeisellä takasuoralla. 6 Last Finn juuttui nopeasti 3.
sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Aloitti jo kierros juostuna matkan kohden takajoukkoja ja
oli varsin vaisu. 3 Johnny English matkasi 2.-3. sisällä. Laukkasi siellä ensimmäisen takasuoran lopussa
pitkäksi. Kulki jatkossa hylättynä asiallisesti ja oli maalissa seitsemäntenä. Viim. 1300 m 15,8.
Väliajat: 10,5 / 4 - 12,0 / 4 - 16,0 / 4 - 19,0 / 2

5. Lähtö
4 Excalibur It juuttui nopeasti kuolemanpaikalle. Tyytyi siinä kärkihevosen kyytiin. Löi loppukaarteessa
painetta ja sai päätössatasella otteen. Kesti lopussa tauosta huolimatta niukkaan voittoon. Viim. 700 m
12,9. 1 Everest De Ginai matkasi johtavan kannassa. Oli siellä pitkään vailla kiritilaa. Vapaa rata aukeni
loppusuoran alussa, minkä jälkeen tuli lopun terävästi. Ehti lopussa lähes voittoon asti. 5 Sentry juoksi 3.
sisällä. Sai edetä sieltä sujuvasti ja oli lopussa tasainen kolmas. 8 Grainfield Ace sai 300 juostuna paikan
toisesta ulkoa. Ei pysynyt loppukaarteessa kunnolla selässään. Lähti kuitenkin loppusuoran alussa kiriin
ulommas ja tuli aivan juosten. 3 President Lindy kiihdytti nopeasti kärkipaikalle, missä sai vetää oikein
sopuisasti. Putosi loppusuoran puolivälissä kärkitaistosta ja oli tasainen. 7 Stay Alert kiersi alun 3. radalla,
mistä peruutti 350 juostuna 5. ulos. Sai viimeisen takasuoran alussa paikan 4. ulkoa. Lähti 300 ennen maalia
kiriin ulkoradoille ja tuli tasaisesti. Viim. 700 m 12,9. 2 Sahara Rouge lähti 3. ulkona. Lähti viimeisen
takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli lopun tasaisesti. 6 Still Loving You juoksi 4. ulkona.
Lähti viimeisen takasuoran alussa selkään 3. radalle. Oli 400 ennen maalia siirtymässä 4. radalle, mutta
laukkasi pian pitkäksi.
Väliajat: 15,5 / 3 - 15,5 / 3 - 13,5 / 4

6. Lähtö
5 Velhomies jäi 450 juostuna toisesta ulkoa kuolemanpaikalle. Painui siitä loppusuoran alussa kärkeen ja
nappasi lopussa varman voiton, kun pahin kanssakilpailija levisi hieman ennen maalia laukalle. 10 Tarmo Ite
juoksi 5.-4. ulkona. Lähti toisen ringin alkaessa selkään 3. radalle. Tuli kirinsä rehdisti sisään asti ja oli

lopussa toinen. Viim. 1000 m 32,4. 3 H. V. Tokka juoksi 3. ulkona. Pudotti kierros juostuna 4. sisälle. Nousi
950 ennen maalia 4. ulos. Lähti viimeisen takasuoran alussa selkään 3. radalle. Nousi loppukaarteessa
ulommas ja tuli positiivisesti sisään asti. 4 Boheemi laukkasi lähdössä ja jäi selvästi. Suoritti jatkossa
mukavasti. Viim. 2200 m 31,2. 2 Bohotti juoksi 2.-3. sisällä. Seuraili pitkältä tauolta lopussa tasaisesti. 9
Hiirotar juoksi 3. sisällä. Nousi puolikas juostuna toiseen ulos. Seuraili sieltä lopussa maksimaaliseen
sijoitukseen. 6 Ruiske eteni nopeasti kärkipaikalle. Jäi 350 juostuna johtavan kantaan. Ei saanut sieltä
lopussa kiritilaa. 8 Vilmai painui 350 juostuna kuolemanpaikalta kärkeen. Antoi loppusuoralle tultaessa
selvästi periksi. 1 Siiri Vei myöhästyi hieman lähdössä ja jäi 4. sisälle. Nousi 400 juostuna 3. ulos. Pudotti 800
juostuna takaisin 4. sisälle. Nousi viimeisen takasuoran lopulla toiselle radalle. Otti 350 ennen maalia laukan
ja menetti pelinsä. 7 Villin Viksu matkasi 4.-3. ulkona. Lähti sieltä 1250 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman
vetoapua. Eteni loppusuoran puolivälissä kärkihevosen kupeelle, mistä otti hieman ennen maalia
voittotaistosta laukan ja meni hylkäykseen.
Väliajat: 29,5 / 8 - 30,0 / 8 - 32,0 / 8 - 34,0 / 5

7. Lähtö
3 Madam´s Viggo Boy kiihdytti heti kärkipaikalle. Hallitsi kärkipaikalta varmoin ottein maaliin saakka. 10
Jackpot Aria juoksi 4. ulkona. Sai viimeisen takasuoran alussa paikan 3. ulkoa. Pudotti loppukaarteessa
sisäradalle ja pääsi jatkossa sujuvasti etenemään. Tuli juosten sisään asti. Viim. 400 m 14,0. 2 Hataar The
Brave matkasi johtavan kannassa. Nousi loppusuoran alussa toiselle radalle ja oli loppuun asti
kakkostaistossa. 12 Ove juoksi 6. ulkona. Lähti 900 ennen maalia kiriin 3. radalle. Siirtyi loppukaarteessa 4.
radalle ja tuli rehdisti sisään asti. Viim. 700 m 13,2. 11 Son´s Line juoksi 5. ulkona. Lähti 400 ennen maalia
kiriin ja tuli tasaisesti sisään. 8 Caldera Amour keikkui alun takajoukoissa 3. radalla. Peruutti lopulta puolikas
juostuna 4. sisälle. Otti sieltä lopussa maksimit. 9 Bwt Duracell juoksi 3. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran
alussa toiseen ulos. Oli siellä jatkossa pitkään vailla kiritilaa. Löysi vapaan radan loppusuoran puolivälissä ja
vähän jossiteltavaa jäi. 6 After Knight matkasi 3. ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa selkään 3.
radalle. Jäi sinne 350 ennen maalia vaille kiritilaa. Löysi vapaan väylän sata metriä myöhemmin, minkä
jälkeen tuli lopun tasaisesti. 4 Taj One juuttui nopeasti kuolemanpaikalle. Sai 300 juostuna vetoavun
eteensä. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Kirin terä katkesi 300 ennen
maalia, minkä jälkeen tyytyi seurailuun. 7 Feeling Classy juuttui alussa keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi.
Peruutti lopulta 600 juostuna 7. ulos. Oli sieltä kirivaiheessa vailla suurempaa virtaa. 5 Cao K. kiertyi 300
juostuna 3. radan kautta kuolemanpaikalle. Antoi siitä loppukaarteen puolivälissä pahoin periksi. 1 Forza
Sting laukkasi lähdössä pitkäksi.
Väliajat: 12,5 / 3 - 15,5 / 3 - 14,0 / 3

8. Lähtö
8 Boss Birdland matkasi pääosin toisessa ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman
vetoapua. Puristi rehellisesti ja eteni lopussa varmaan voittoon. Viim. 700 m 14,3. 5 Benon Safiro juoksi 3.2. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa toisen radan vetojuhdaksi. Puristi siitä lopussa varmasti
toiseksi. 7 Captain Cruise juoksi 4.-3. sisällä. Nousi 450 ennen maalia toiseen ulos. Oli lopussa tasainen
kolmas. 3 Benon Safiro matkasi alun kakkoskeulana. Sai 600 juostuna kärkipaikan vastustajan laukan
ansiosta. Antoi siitä loppusuoran puolivälissä hieman periksi. 6 Min Fina Ella seuraili 5.-4. ulkoa vain
tasaisesti. 1 Mountain Twinkle lähti rauhassa matkaan ja juoksi 3. ulkona. Oli sieltä lopussa tauon jäljiltä
vain tasainen. 4 Laser Jet juuttui nopeasti kakkoskeulan kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Sai 750
juostuna vetoavun eteensä. Jäi päätösringin alkaessa kuolemanpaikalle. Taipui viimeisen takasuoran lopulla

ja oli vailla virtaa. 2 She Will Be kiihdytti heti kärkipaikalle, missä veti erittäin kovaa. Otti 600 juostuna
laukan ja selvisi pian kuolemanpaikalle. Laukkaili siinä puolimatkassa hylkäykseen.
Väliajat: 10,0 / 2 - 16,5 / 3 - 19,5 / 3 - 15,0 / 8

9. Lähtö
3 Hallitseva sai 350 juostuna sekavien alkuvaiheiden jälkeen kärkipaikan haltuunsa. Veti prässättynä
tasaisen reippaasti ja karkasi loppusuoralla aivan maisemiin. 8 Ämpäri sai ensimmäisen takasuoran alussa
paikan johtavan kannasta. Oli sieltä lopussa varmasti toinen, vaikka ravi olikin lopussa melko hakevaa. 9
Vellatar juoksi 3. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiseen ulos. Lähti 450 ennen maalia kiriin 3.
radalle. Oli lopussa tasainen kolmas. 14 Jamas Vilmer matkasi takajoukoissa toisella radalla. Lähti sieltä
1300 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni välillä mukavasti, mutta koki jossain vaiheessa
hieman heikkoja hetkiä. Tuli kaiken kaikkiaan asiallisesti. Viim. 1400 m 28,5. 16 Härmän Suvituuli matkasi
taustalla, mistä lähti viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 4. radalle. Tuli asiallisesti maaliin saakka. 5
Salaliitto matkasi harvassa sisäradan jonossa viidentenä. Jäi viimeisen takasuoran puolivälissä vaille kiritilaa.
Löysi vapaan radan 300 ennen maalia, minkä jälkeen tuli lopun tasaisesti. 7 Carmenita juoksi 6. sisällä. Tuli
sieltä kohtalaisesti maaliin asti. 11 Satavarma lähti kovaa ja juuttui nopeasti kärjen rinnalle 3. radalle. Otti
lopulta 450 juostuna kärjen kupeelta laukan ja jäi 4. sisälle. Seuraili sieltä maksimaaliseen sijoitukseen. 6
Karisman Helmi seuraili takajoukoista toiselta radalta lähinnä tasaisesti. 2 Tripla Hoo juuttui nopeasti
kuolemanpaikalle, mistä antoi 350 ennen maalia pahoin periksi. 15 Marin Tase pysyi taustalla koko matkan
ajan. Tuli lopun oikein hiljaa. Viim. 400 m 46,4. 10 Liimatan Väiski otti 50 juostuna ratkaisevan laukan. 1
Jakkara laukkasi 250 juostuna pitkäksi. 4 Vuoran Suvetar laukkasi 300 juostuna kärkipaikalla pitkäksi. 12
Sorjan Taiga otti 50 juostuna pahan laukan. Keskeytti viimeisellä takasuoralla. 13 Virittäjä oli poissa.
Väliajat: 32,0 / 3 - 30,5 / 3 - 33,5 / 3 - 29,0 / 3

