Juoksuselostus tiistai- ravit 25. 1. 2022
1. Lähtö
8 Lolaelle matkasi johtavan kannassa. Nousi 550 ennen maalia toiseen ulos. Siirtyi 300 ennen maalia kiriin ja
otti lopussa selvän voiton. Viim. 600 m 17,9. 9 Amour Lover juoksi 3. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran
alussa toiseen ulos. Jäi 550 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Tuli lopun tasaisesti. 2 Prank painui 350
juostuna kärkeen. Jäi 550 ennen maalia johtavan kantaan. Ei saanut lopussa mahdollisuutta kirimiseen. 13
Spearhead juoksi 5. sisällä. Nousi loppukaarteen alussa toiselle. Siirtyi loppusuoran alussa kiriin ulkoradoille ja
tuli asiallisesti. 10 Summer Bride otti toisesta ulkoa 250 juostuna laukan ja jäi keskijoukkoihin sisäradalle. Sai
edetä jatkossa oikein sujuvasti sisärataa pitkin ja otti maksimisijoituksen. 6 Sultan Maharajah otti pahan
lähtölaukan ja putosi aivan taustalle. Lähti 5. ulkoa päätösringin alkaessa kiriin. Pääsi 650 ennen maalia
pudottamaan 3. ulos. Puutui loppusuoralla aika selvästi. 14 Black Woodbeacker otti vajaa sata juostuna
pahan laukan ja peli oli heti selvä. Suoritti jatkossa kohtalaisesti. 7 Markin Fiona otti 250 juostuna viidenneltä
sijalta laukan ja jäi selvästi. Nappasi jatkossa takajoukoista sisäradalta maksimisijoituksen. 11 Skype matkasi
4. ulkona. Lähti 850 ennen maalia kiriin. Kirin terä taittui selvästi loppua kohden. Viim. 700 m 19,8. 4 Nanana
otti pahan lähtölaukan ja menetti heti pelinsä. 16 Hayhill Princess matkasi 3. ulkona, mistä ei vain riittänyt. 15
Norman Peco lähti oikein hitaasti matkaan ja jäi heti ratkaisevasti. 1 Diamonds Sky kiihdytti heti kärkeen.
Laukkasi reilu 300 juostuna pahoin. Pudotti kuitenkin vajaa puolikas juostuna raville. Nousi 4. sisältä 850
juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Painui viimeisen takasuoran lopussa kärkeen ja piti lopussa toiseksi.
Jälkeenpäin tehty tarkastelu kuitenkin johti hylkäykseen. 12 Mildrid nousi 5. sisältä 900 juostuna toiseen ulos.
Puutui selvästi jo viimeisen takasuoran alussa ja laukkasi hieman myöhemmin pitkäksi. 3 Local Beauty ja 5
Catch My Wheels olivat poissa.
Väliajat: 19,5 / 2 - 22,5 / 2 - 20,0 / 2 - 19,0 / 8

2. Lähtö
2 Pilehile nousi 550 juostuna johtavan kannasta toiselle. Painui 150 metriä myöhemmin kärkeen. Sai
päätösringillä pientä painetta. Vastaili helposti ja otti hallitun voiton. 3 Tuikun Helmi otti sata juostuna laukan
ja jäi kuudenneksi. Eteni tasaisesti sisärataa pitkin. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä 3. ulos. Siirtyi 400
ennen maalia kiriin ja tuli mukavasti maaliin asti. Viim. 1000 m 34,4. 8 Liimanni otti 50 juostuna laukan ja jäi
selvästi. Teki jatkossa aivan hyvän esityksen ja nousi vielä kolmanneksi. Ravi oli koko ajan todella haparoivaa.
1 Tåga Tindra kiihdytti heti kärkeen. Jäi 700 juostuna johtavan kantaan. Nousi viimeisen takasuoran
puolivälissä toiseen ulos. Puutui loppusuoralla jonkin verran. 5 Vieskerin Kulta laukkasi sata juostuna ja jäi
selvästi. Otti kulisseissa 800 juostuna oikein pahan laukan ja menetti pelinsä lopullisesti. Sai kuitenkin
laukkojen värittämässä lähdössä vielä rahaakin. 4 R. R. Riki matkasi 3. sisällä. Laukkasi toisessa kaarteessa
pitkäksi. 6 Nuoralan Taneli matkasi 5.-3. sisällä. Otti puolimatkassa laukan ja jäi hieman. Lähti 300 ennen
maalia kiriin ulkoradoille ja tuli mukavasti. Otti kuitenkin 50 ennen maalia uuden laukan ja meni hylkäykseen.
7 Seekerin Lumo matkasi takajoukoissa sisäradalla. Eteni tasaisesti ja sai päätöspuolikkaan alkaessa paikan
johtavan kannasta. Laukkasi päätössatasella hylkäykseen. 9 Sixten nousi 4. sisältä 400 juostuna toiselle
radalle. Haparoi lyhyesti puolikas juostuna. Juuttui toisen kaarteen lopussa kärkihevosen kupeelle. Antoi siinä
pientä painetta. Laukkasi loppusuoran puolivälissä hylkäykseen.
Väliajat: 41,5 / 1 - 37,5 / 2 - 36,0 / 2 - 35,0 / 2

3. Lähtö
5 Hotlinki matkasi oikein harvassa muodostelmassa kolmantena. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä
toiselle. Jäi loppukaarteen puolivälissä kärkihevosen kupeelle, mistä otti lopussa hallitun voiton. Viim. 1000 m
29,2. 3 Kruunun Prinssi ajoi toista rataa pitkin eteenpäin ja painui reilu 300 juostuna hieman ahtaan oloisesti
kärkeen. Sai jatkossa erittäin kovaa painetta. Kesti hienosti ja jäi vasta aivan lopussa toiseksi. 7 Polara matkasi
oikein harvassa jonomuodostelmassa neljäntenä. Sai edetä koko ajan oikein sopuisasti. Nousi 450 ennen
maalia kiriin ja tuli asiallisesti. Viim. 1000 m 26,8. 8 Sjö Kongen matkasi lauman hännillä, mistä tuli toisen
lenkin asiallisesti ja nousi neljänneksi. 1 Dag Jo jäi 300 juostuna paineen alla johtavan kantaan. Nousi samassa
toiselle ja löi rajua painetta. Puutui 350 ennen maalia hieman, mutta ei kuitenkaan luovuttanut. 2 Rankkari
otti lähtölaukan ja jäi heti aivan viimeiseksi. Oli jatkossa varsin vaisu. 4 Vuvuzela ja 6 Lilin Jytky olivat poissa.
Väliajat: 25,5 / 3 - 25,5 / 3 - 31,0 / 3 - 30,0 / 5

4. Lähtö
10 Plastic Bag matkasi 3. ulkona. Lähti päätöspuolikkaan alussa kiriin. Puristi viime metreillä niukkaan
voittoon. Viim. 600 m 18,0. 1 Rim Bay WIllmore matkasi johtavan kannassa. Jäi 750 juostuna 3. sisälle.
Kirikaista pysyi jatkossa pitkään kiinni. Löysi vapaan radan loppusuoran alussa, minkä jälkeen tuli lopun oikein
terävästi. Ehti lopussa vielä lähes voittoon asti. 4 Laurila´s Haldir juuttui 700 juostuna toisen radan
vetojuhdaksi. Piti siinä tempon tasaisena. Liukui loppusuoran alussa kärkeen ja tuli hyvin maaliin asti, vaikka
jäikin lopussa kolmanneksi. 11 Taiga Caramell nousi 5. sisältä 600 juostuna toiseen ulos. Seuraili lopussa
tasaisesti. 2 Some Come kiihdytti heti kärkeen. Jäi 700 juostuna johtavan kantaan. Juuttui loppukaarteessa
vaille kiritilaa. Löysi vapaan radan loppusuoran puolivälissä ja tuli viime metrit terävästi. Voimia jäi selvästi
vielä jäljellekin. 6 Xantine Croft nousi 6. sisältä 1100 ennen maalia 4. ulos. Suoritti kirivaiheessa tasaisesti. 8
Lex Legacy lähti hyvin ja eteni nopeasti 3. sisälle. Nousi vajaa puolikas juostuna toiselle ja painui reilu 700
juostuna kärkeen. Sai vetää jatkossa sopuisasti. Taipui selvästi loppusuoralle tultaessa ja oli aika vaisu. 9
Cubus matkasi pääosin 5. sisällä, mistä ei vain riittänyt lopussa. 3 Benon Safiro matkasi 4. sisällä, mistä oli
aika vaisu. 5 Tajs Ambassador otti pahan lähtölaukan ja mahdollisuudet sulivat heti. 7 R. R. Sam´s Joy oli
poissa.
Väliajat: 19,5 / 2 - 19,0 / 8 - 18,5 / 8 - 19,0 / 10

5. Lähtö
2 Seekerin Sara matkasi 3. sisällä. Nousi 650 ennen maalia 3. ulos. Nousi loppusuoran alussa kiriin 4. radalle.
Puristi viime metreillä ylivauhdin avittamana varmaan voittoon. Viim. 400 m 37,0. 3 Meno- Wille matkasi
keskijoukoissa toisella radalla. Otti 950 ennen maalia laukan ja jäi hieman. Lähti 600 ennen maalia kiriin ja tuli
mukavasti maaliin asti, vaikka jäikin lopussa toiseksi. 8 Kömin Poika matkasi takajoukoissa toisella radalla.
Lähti 600 ennen maalia kiriin. Oli kirivaiheessa tasainen. 1 Jim Myrberg lähti rauhassa ja matkasi 4. sisällä.
Eteni viimeisen takasuoran lopussa johtavan kantaan. Juuttui loppukaarteessa vaille kiritilaa. Löysi vapaan
radan loppusuoran alussa ja nousi kiriin. Oli lopussa lähinnä tasainen. 5 Eurobondi matkasi johtavan
kannassa. Nousi 650 ennen maalia toiseen ulos. Oli loppukaarteessa vailla vapaata tilaa. Tyytyi kuitenkin
loppusuoralla seurailuun. 9 Tosi Innokas matkasi lauman hännillä hieman muista jääneenä. Nousi
loppusuoralle tultaessa kiriin ja otti lopussa maksimit. 7 Gladiaattori painui nopeasti kärkeen ja veti reipasta
tahtia. Vauhti tasaantui selvästi viimeisellä takasuoralla. Taipui lopussa selvästi. 4 Villan Kasmiri nousi 4.
sisältä 400 juostuna toiselle radalle. Eteni pian löylyn lyöjän paikalle. Puutui loppusuoralle tultaessa selvästi ja
laukkasi vielä hylkäykseen. 6 Larvan Lempi oli poissa.

Väliajat: 24,5 / 7 - 270 / 7 - 33,5 / 7 - 39,0 / 2

6. Lähtö
12 Tuulian Sälli matkasi 5. ulkona. Lähti 750 ennen maalia kiriin ja painui 200 metriä myöhemmin kärkeen.
Otti lopussa varman voiton, vaikka yksi vastustaja lopussa selvästi lähestyikin. Viim. 700 m 23,6. 10 Venlan
Vekkuli matkasi 3. sisällä. Jäi päätöspuolikkaan alussa 4. sisälle. Nousi 350 ennen maalia kiriin ja tuli lopun
oikein hyvin. Ehti vielä lähes voittoon asti. Viim. 400 m 20,9. 11 Marin Tase juoksi 4. sisällä. Lähti 250 ennen
maalia kiriin ja tuli lopun asiallisesti. 7 Vapun Muisto juuttui alussa 3. radan kiertäjäksi. Löysi 350 juostuna
paikan 6. ulkoa. Lähti 700 ennen maalia kiriin. Tuli kirinsä asiallisesti maaliin asti. 3 Boheemi peri 250
juostuna vastustajan laukattua kärkipaikan. Jäi 450 juostuna johtavan kantaan. Putosi loppukaarteen alussa
3. sisälle. Nousi 300 ennen maalia toiselle ja tuli tasaisesti. 6 Huima Hermanni lähti heti ajamaan 3. rataa
pitkin eteenpäin. Painui lopulta puolikas juostuna kärkeen asti. Jäi päätöspuolikkaan alussa johtavan kantaan.
Seuraili lopun tasaisesti. 4 H. V. Tokka juoksi toisessa ulkona. Jäi 800 juostuna lopulta 4. ulos. Siirtyi 600
ennen maalia kiriin. Oli jatkossa vain tasainen. 2 Helmi Kevätön juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi.
Sai 550 juostuna vetoavun eteensä. Jäi toisen kaarteen lopussa 3. ulos. Kirikaista jumittui viimeisellä
takasuoralla. Lähti 400 ennen maalia kiriin, mutta tyytyi seurailuun. 5 Helkan Urho juuttui heti 3. radan
kiertäjäksi. Eteni 550 juostuna lopulta toisen radan vetojuhdaksi. Sai 800 juostuna vetoavun eteensä. Jäi
viimeisen takasuoran lopussa toiseen ulos pahoin vaille kiritilaa. Löysi vapaan radan lauman hännillä 350
ennen maalia. Mahdollisuudet olivat jo menneet. 8 Tarmo Ite kiersi alun 4.-3. rataa pitkin eteenpäin. Sai
lopulta 800 juostuna paikan toisen radan vetojuhtana. Taipui siitä pahoin 550 ennen maalia ja oli vaisu. 1
Velhomies laukkasi sata juostuna pitkäksi. 9 Valeriana oli poissa.
Väliajat: 35,0 / 6 - 33,5 / 6 - 33,0 / 6 - 24,5 / 12

7. Lähtö
12 Nu Del lähti heti ajamaan voimalla eteenpäin ja oli jo 400 juostuna kärjessä. Sai jatkossa rauhoittaa ja otti
lopussa hallitun voiton. 7 Blue Cates lähti hyvin ja painui 250 juostuna kärkeen asti. Luopui paikastaan sata
metriä myöhemmin. Nousi johtavan kannasta loppusuoran puolivälissä toiselle ja ehti lopussa voittaneen
tuntumaan. Viim. 400 m 12,6. 2 Ofelia Mick jäi 200 juostuna johtavan kantaan ja ensimmäisen takasuoran
alussa 3. sisälle. Tuli sisäradan vetäessä tasaisesti. 9 Figaro Brick sai ensimmäisen takasuoran alussa paikan
toisesta ulkoa. Lähti 550 ennen maalia kiriin. Tuli kirinsä asiallisesti maaliin asti. Viim. 700 m 14,0. 1 Bugs
Bunny Buzz matkasi 3.-4. sisällä. Nousi 450 ennen maalia toiselle. Siirtyi loppusuoralle tultaessa kiriin ja tuli
lopun asiallisesti. 10 Masterpeace sai ensimmäisen takasuoran alussa paikan 3. ulkoa. Lähti päätöspuolikkaan
alussa kiriin ja tuli tasaisesti. 3 Mr Money Robber juuttui ensimmäisen takasuoran alussa toisen radan
vetojuhdaksi. Puutui hieman loppusuoralla, mutta ei kokonaan luovuttanut. 4 Hypnotique juuttui alussa 3.
radan kiertäjäksi. Peruutti 400 juostuna 5. ulos. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Tuli kirinsä
asiallisesti, vaikka ei taustalta suuremmin noussutkaan. Viim. 700 m 14,5. 5 Birthday Cloud juoksi 4. ulkona.
Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Suoritti aivan asiallisesti, vaikka ei reippaassa lopetuksessa juuri
parannellutkaan. 8 Caldera Amour juoksi 6. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle. Ei vain
lopussa riittänyt. 6 Irruta Boko matkasi pääosin 7. sisällä, mistä ei vain riittänyt lopussa. 11 BWT Duracell
juoksi 5. sisällä. Oli nousemassa taistoon rahasijoista, mutta otti päätössatasella laukan ja meni hylkäykseen.
Väliajat: 15,0 / 12 - 19,0 / 12 - 18,5 / 12 - 12,5 / 12

8. Lähtö
6 Troopers matkasi alun 3.-4. ulkona. Lähti 1400 ennen maalia kiriin. Painui päätösringin alkaessa kärkeen.
Tahti kiihtyi loppukaarteen alussa selvästi. Hallitsi helposti maaliin asti. 4 Nazareth lähti hyvin ja painui 200
juostuna kärkeen. Luopui paikastaan kierros ennen maalia. Nousi 350 ennen maalia toiseen ulos ja
loppusuoralle tultaessa kiriin. Tuli mukavasti maaliin asti. 1 Indyana Joness jäi 200 juostuna 3. sisälle. Nousi
850 ennen maalia toiseen ulos. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Eteni loppukaarteen alussa
kärkihevosen kupeelle, mistä tuli rehdisti maaliin asti. Viim. 700 m 12,0. 3 Invincible H. C. jäi 150 juostuna
johtavan kantaan. Putosi päätösringin alkaessa 3. sisälle. Tuli jatkossa sisäradan vetäessä tasaisesti. 9 Klena
Vito juoksi 4.-5. sisällä. Sai loppukaarteessa paikan 3. sisältä. Nousi loppusuoralla kiriin ja tuli mukavasti. Viim.
400 m 11,5. 7 The Swede matkasi 5.-4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Tuli asiallisesti, vaikka
ei reippaassa lopetuksessa juuri noussut. Viim. 700 m 13,1. 8 Sahara Rouge juuttui 3. radan kiertäjäksi. Ajoi
tasaisesti eteenpäin ja sai 550 juostuna paikan toisen radan vetojuhtana. Putosi päätöspuolikkaan alussa
kärjen kyydistä, mutta ei kokonaan luovuttanut. 2 Zoom Zoom matkasi 2.-3. ulkona. Puutui loppukaarteessa
ja otti maksimit. 10 Harley D oli 5. sisältä vaisu. 5 Brand New Key juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi.
Sai ensimmäisen takasuoran lopulla vetoavun eteensä. Taipui toisesta ulkoa jo päätösringin alkaessa ja
keskeytti lopulta.
Väliajat: 15,0 / 4 - 17,0 / 4 - 18,0 / 6 - 11,5 / 6

9. Lähtö
5 Ove oli alussa selvästi nopein. Luopui paikastaan 300 juostuna ja jatkoi johtavan kannassa. Putosi puolikas
juostuna 3. sisälle. Nousi puolimatkassa kakkoskeulan kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Eteni 400 ennen
maalia kärkihevosen rinnalle ja painui loppusuoran alussa kärkeen. Otti lopussa hallitun voiton. Viim. 1000 m
16,0. 7 Bean Dead Cert juuttui 350 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Ajoi eteenpäin ja oli jo 150 metriä
myöhemmin kärjessä. Veti jatkossa reippaalla sykkeellä ja etumatka oli pitkään iso. Tahti tasaantui
loppukaarteessa. Tuli kuitenkin mukavasti maaliin asti, vaikka jäikin loppusuoralla toiseksi. 10 Millcape´s Devil
matkasi 3.-4. ulkona. Suoritti kirivaiheessa aivan hyvin ja ehti lopussa kakkostaistoon. Viim. 700 m 15,5. 11
Mr Noon pääsi takarivistä hyvin läpi ja oli jo 350 juostuna kärjessä. Luopui paikastaan reilu sata metriä
myöhemmin. Matkasi pitkään oikeastaan kakkoskeulana. Nousi loppusuoran alussa toiselle ja tuli tasaisesti. 1
Jagger Zon lähti rauhassa ja jäi taustalle sisäradan jonoon. Matkasi 5.-6. sisällä. Nousi 650 ennen maalia
toiselle. Tuli lopun asiallisesti. Viim. 600 m 16,3. 2 Rim Bay Orchid lähti tasaisesti ja matkasi 4.-5. sisällä. Nousi
viimeisen takasuoran alussa toiselle ja pian kiriin 3. radalle. Oli tauon jälkeen vielä kovin tasainen. 8 High
Profile juuttui puolikas juostuna 4. sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Sai puolimatkassa
vetoavun eteensä. Pudotti viimeisen takasuoran lopussa 3. sisälle ja seuraili tasaisesti. 3 Oh Conny Lie Star
lähti oikein rauhassa ja matkasi lauman hännillä sisäradalla, missä tuli vailla kiritilaa maaliin. 4 Fundover
Match matkasi 3.-4. sisällä. Taipui selvästi jo viimeisen takasuoran alussa ja oli heikko. 9 Cankus Xport sai
puolikas juostuna paikan toisesta ulkoa. Taipui päätösringin alkaessa pahoin ja oli oikein heikko. 6 Grace
Pezzo oli poissa.
Väliajat: 13,0 / 7 - 15,0 / 7 - 14,5 / 7 - 19,0 / 5

10. Lähtö
2 Silica Bank matkasi johtavan kannassa. Nousi 650 juostuna kärkihevosen kupeelle. Painui 800 ennen maalia
kärkeen. Lisäsi tahtia tarpeen mukaan ja otti lopussa selvän voiton. 6 Lovely Girl matkasi 4.-3. ulkona. Lähti
650 ennen maalia kiriin. Tuli mukavasti maaliin asti ja oli varmasti toinen. Viim. 700 m 16,6. 8 Shackhills

Thunder juoksi 5.-4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin ja tuli aivan hyvin maaliin asti. 16
Zulamit sai ensimmäisellä takasuoralla paikan 5. sisältä. Tuli sieltä loppua asiallisesti. 7 Dreaming Artist
seuraili 3. ulkoa tasaisesti. 4 Amazing Cruise matkasi pääosin 3. sisällä ja seuraili lopussa tasaisesti. 1 Barefoot
Bimbo matkasi 3.-2. sisällä. Putosi loppukaarteessa kärjen tuntumasta ja otti maksimit. 13 Explosive Elvis
eteni ensimmäisen takasuoran lopussa toiseen ulos. Jäi viimeisen takasuoran alussa toisen radan
vetojuhdaksi. Puutui hieman loppua kohden. 15 Make a Dream H. C. ei esittänyt taustalta ihmeitä. 12 Smoky
Cloud oli 4. sisältä aika vaisu. 10 Billy Wanton otti 50 juostuna laukan ja menetti heti pelinsä. 3 Ego Hoss
laukkasi lähdössä lyhyesti. Laukkasi ensimmäisen kaarteen lopussa hylkäykseen. 5 Feeling Flash eteni
nopeasti kärkeen. Laukkasi 850 ennen maalia yllättäen pahoin ja käänsi tallialueen suuntaan. Keskeytti. 11
Mohikaner laukkasi alkumetreillä pitkäksi. 9 Forza Sting ja 14 Zeki Font olivat poissa.
Väliajat: 23,5 / 5 - 21,5 / 5 - 23,0 / 2 - 15,5 / 2

