
Juoksuselostus lauantai 17. 9. 2022 

1. Lähtö 

6 Complicated lähti hyvin matkaan ja painui heti kärkeen. Veti haluamaansa tahtia ja hallitsi vaivattomasti 
maaliin asti. 3 Southampton Sea juoksi johtavan kannassa. Oli kiritilaa saamatta toinen. 9 Esmeralda Bay 
matkasi 3. ulkona. Lähti 550 juostuna etenemään 3. rataa pitkin. Sai 250 metriä myöhemmin paikan 
kärkihevosen kupeelta. Tuli siitä rehdisti maaliin asti. 12 Sultan Maharajah juoksi 5.-4. ulkona. Lähti 700 
ennen maalia kiriin ja tuli asiallisesti maaliin asti. Viim. 700 m 16,0. 11 Next To Wheels matkasi 6. sisällä. 
Nousi 900 juostuna 5. ulos. Lähti 700 ennen maalia kiriin. Tuli ihan hyvin maaliin asti. 8 Dybala juoksi 4. 
sisällä. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Pääsi lopussa 3. sisälle ja tuli asiallisesti maaliin asti. 1 Amour Lover 
matkasi 3. sisällä. Nousi päätössatasella toiselle, mutta ei löytänyt kiritilaa. 5 Darya- ye Noor ajoi 3. rataa 
pitkin eteenpäin. Sai 450 juostuna paikan toisen radan vetojuhtana. Vetoapu kiertyi eteen 350 metriä 
myöhemmin. Oli jatkossa lähinnä tasainen. 10 EL Jackpot ei vain riittänyt 5. sisältä. 2 Braxton sai 400 
juostuna paikan toisesta ulkoa. Jäi 400 metriä myöhemmin 3. ulos. Laukkasi puolimatkassa yllättäen pahoin 
ja menetti pelinsä. 7 Mack Comeback otti 50 juostuna pahan laukan ja jäi selvästi. Sai toisessa kaarteessa 
paikan lauman hänniltä 6. sisältä. Laukkasi uudelleen 650 ennen maalia ja menetti pelinsä. 4 Snowflake 
juoksi 4.-3. ulkona. Taipui selvästi viimeisen takasuouran alussa ja oli heikko. 13 Laurila´s Johnny oli poissa. 

Väliajat: 18,0 / 6 - 17,0 / 6 - 15,0 / 6 - 18,0 / 6 

 

2. Lähtö 

3 Pro otti alun rauhassa. Eteni 300 juostuna kärkihevosen kupeelle ja piti tempon reippaana. Pudotti 750 
juostuna hetkeksi johtavan kantaan. Siirtyi päätösringin alkaessa taas kärkihevosen rinnalle. Lisäsi tempoa 
viimeisellä takasuoralla ja liukui päätössatasella eleettömään voittoon. 1 Fransson kiihdytti heti kärkeen. Sai 
300 juostuna painostajan rinnalleen. Kolmannella puolikkaalla tahti hieman tasaantui. Tahti kiihtyi taas 
viimeisen takasuoran lopulla. Tuli hyvin maaliin asti, vaikka jäikin toiseksi. 2 Vieskoff matkasi johtavan 
kannassa, vaikkakin tosin kaukana kovaa vetäneestä kärkiparista. Jäi 750 juostuna 3. sisälle. Sai päätösringin 
alkaessa taas paikan johtavan takaa. Seuraili lopussa tasaisesti. 5 Rallan Ruhtinas juoksi pienen lähdön 
hännillä. Nousi puolimatkassa toiseen ulos. Siirtyi 250 ennen maalia kiriin, mutta otti loppusuoran alussa 
laukan ja putosi tototaistosta. Olisi ollut ravilla ainakin kolmas. 4 V. G. Voitto oli poissa. 

Väliajat: 23,0 / 1 - 25,0 / 1 - 29,5 / 1 - 25,0 / 3 

 

3. Lähtö 

12 BWT Falcon ajoi 3. rataa pitkin voimalla eteenpäin ja painui ensimmäisen takasuoran lopussa kärkeen. 
Veti haluamaansa tahtia. Lisäsi tempoa loppukaarteessa ja oli varsin vakuuttava voittaja. Viim. 600 m 12,5. 
4 Queen It kiihdytti heti kärkeen. Jäi 550 juostuna johtavan kantaan. Oli lopussa hyvä kakkonen. 1 Gmail 
lähti tasaisesti. Nousi 250 juostuna 4. ulos. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Tuli kirinsä ihan juosten 
maaliin asti ja oli niukasti kolmas. Viim. 700 m 14,7. 8 Xet Diablo otti pahan lähtölaukan ja jäi selvästi. Sai 
kierros juostuna paikan 7. ulkoa. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Tuli hyvin maaliin asti. Viim. 1300 
m 14,4. 16 Elmino De La Fye matkasi 7. sisällä. Nousi 350 ennen maalia kiriin ja tuli lopun ihan juosten. Viim. 
400 m 15,4. 7 Figaro Brick matkasi 5. ulkona. Lähti 750 ennen maalia kiriin. Tuli kirinsä asiallisesti maaliin 
asti. 14 Fundover Match juoksi 6. sisällä. Nousi loppusuoran alussa kiriin ja tuli tasaisesti. 13 Feeling Classy 
juoksi 4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran lopussa toiseen ulos. Kirikaista pysyi kuitenkin kiinni. Löysi 
vapaan radan ihan lopussa ja jotain voimia varmasti jäi. 9 Caviar Creation juuttui alussa 3. radan kiertäjäksi. 
Pääsi 300 juostuna pudottamaan parijonoon. Matkasi jatkossa 6. ulkona. Siirtyi päätöspuolikkaan alussa 
kiriin. Tuli lopun asiallisesti. 2 Cankus Zorro matkasi 2.-3. ulkona. Lähti 800 ennen maalia kiriin. Eteni 



päätöspuolikkaan alussa 3. sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Puutui lopussa selvästi. 15 
Shadow Leader juoksi 5. sisällä. Sai loppukaarteessa paikan 4. sisältä. Kirikaista pysyi kuitenkin kiinni. Ei 
löytänyt koskaan vapaata rataa. 10 Irruta Boko otti 300 juostuna takajoukoissa toisella radalla hieman 
pitkän oloisen laukan. Matkasi jatkossa 8. sisällä. Tuli ihan juosten maaliin asti. Viim. 1600 m 15,3. 6 Amiral 
Ima matkasi johtavan kannassa. Jäi ensimmäisen takasuoran lopussa 3. sisälle. Taipui loppukaarteessa 
pahoin ja oli heikko. 3 Rick Rubin nousi 350 juostuna johtavan kannasta toisen radan vetojuhdaksi. Vetoapu 
kiertyi eteen 800 juostuna. Jäi toiseen ulos 700 ennen maalia pahoin vaille kiritilaa. Pudotti lauman hännillä 
350 ennen maalia sisäradalle, mutta ei juuri enää kirinyt. 5 Brave Scion matkasi toisessa ulkona. Kiertyi 800 
juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Taipui pahoin viimeisen takasuoran alussa ja oli heikko. 11 Quick Right 
otti reilu sata juostuna laukan ja jäi 8. ulos. Laukkasi uudelleen 850 juostuna ja jäi selvästi. Laukka jatkui 
hylkäykseen asti. Kulki jatkossa hylättynä asiallisesti. 

Väliajat: 18,0 / 4 - 16,5 / 12 - 16,0 / 12 - 12,5 / 12 

 

4. Lähtö 

9 Hissun Ryti juoksi 2.-3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Puristi lopussa varmaan voittoon. 
Viim. 700 m 26,3. 8 Niemen Iida eteni nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Sai puolikas juostuna vetoavun 
eteensä. Jäi 650 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Tuli siitä rehdisti maaliin asti. 1 Hissun Kalle 
kiihdytti heti kärkeen. Sai vetää pitkään sopuisasti. Tuli asiallisesti, mutta jäi lopussa kolmanneksi. 4 Siirin 
Elli juoksi 3. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiseen ulos. Seuraili lopussa tasaisesti. 12 Solisee 
juoksi 4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 4. radalle. Pudotti loppukaarteessa 3. radalle. Tuli 
ihan hyvin maaliin asti. 7 Zelena lähti hyvin matkaan ja sai 150 juostuna paikan johtavan kannasta. Nousi 
päätössatasella toiselle ja tuli tasaisesti. 5 Kankalon Sälli juoksi 4.-3. sisällä. Otti 250 ennen maalia lyhyen 
laukan, millä ei ollut merkitystä sijoitukseen. 3 Vilutonnari otti pahan lähtölaukan. Laukkasi ensimmäisen 
takasuoran lopulla uudelleen ja menetti pelinsä. 2 Onnen Mies laukkasi lähdössä pitkäksi. 6 Kihikiri laukkasi 
50 juostuna ja jäi hieman. Lähti ensimmäisen takasuoran alussa ajamaan 3. rataa pitkin eteenpäin. Laukkasi 
puolikas juostuna uudelleen. Laukkasi hylkäykseen 800 juostuna. 10 Rahamies lähti 3. ulkoa 350 juostuna 
ajamaan 3. rataa pitkin eteenpäin. Pääsi puolikas juostuna kärkihevosen kupeelle. Laukkasi siinä pahoin 
yllättäen 650 ennen maalia ja laukka jatkui pitkäksi. 11 Samin Kantama oli poissa. 

Väliajat: 32,0 / 1 - 31,5 / 1 - 32,0 / 1 - 26,5 / 9 

 

5. Lähtö 

7 Tähtisekki juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Runttasi lopussa eleettömään voittoon. Viim. 700 m 
23,7. 3 Wellek juoksi toisessa ulkona. Lähti loppusuoran puolivälissä kiriin ja tuli hyvin maaliin asti. 5 Wauhti 
kiihdytti kyselemättä kärkeen. Veti tasaista tahtia ja tuli ihan juosten maaliin asti, vaikka jäikin lopussa 
kolmanneksi. 1 Aatsi matkasi johtavan kannassa. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Löysi vapaan radan vasta 
ihan lopussa ja voimia varmasti jäi. 9 Haukeli Expressen lähti tasaisesti matkaan. Sai toisessa kaarteessa 
paikan 3. sisältä. Nousi päätöspuolikkaan alussa 3. ulos. Siirtyi 350 ennen maalia kiriin ulkoradoille ja tuli 
lopun ihan mukavasti. 8 Sipisee laukkasi lähdössä ja jäi selvästi. Nousi puolimatkassa 4. sisältä 4. ulos. Siirtyi 
600 ennen maalia kiriin. Pudotti loppusuoran alussa toiselle. Tuli asiallisesti maaliin asti. Viim. 1900 m 25,2. 
4 Karlo lähti oikein hitaasti matkaan ja juoksi jonkin verran pääjoukosta jääneenä sisäradalla. Säilytti 
tahtinsa ja suoritti lopussa ohituksia. Edessä on melko todennäköisesti oikein hyvä talvi. Viim. 1200 m 24,6. 
11 Vilkkeen Velmu matkasi 3. ulkona. Lähti 450 juostuna kiriin 3. radalle. Peruutti 300 metriä myöhemmin 
takaisin 3. ulos. Siirtyi 650 ennen maalia uudelleen 3. radan kiertäjäksi. Kirin terä taittui 300 ennen maalia ja 
tyytyi jatkossa seurailuun. 10 Koveri otti pahan lähtölaukan ja jäi selvästi. Suoritti jatkossa kulisseista 
asiallisesti. 2 Naputus ja 6 Vilivillis olivat poissa. 



Väliajat: 25,0 / 5 - 25,5 / 5 - 25,5 / 5 - 23,5 / 7 

 

6. Lähtö 

1 Bag´s Simoni kiihdytti heti kärkeen. Sai rauhoittaa tahtia merkittävästi toisella puolikkaalla. Hallitsi 
varmoin ottein maaliin asti. 2 Mandela Zon lähti hyvin ja sai 150 juostuna paikan johtavan kannasta. 
Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Pääsi 50 ennen maalia nousemaan toiselle ja tuli lopun terävästi. 9 Astrum 
juoksi 4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Siirtyi 250 ennen maalia 4. radalle ja tuli hienosti 
maaliin asti. Viim. 700 m 11,0. 3 Mask Off juoksi 3. ulkona. Siirtyi 700 ennen maalia kiriin 3. radalle. Tuli 
hyvin maaliin asti. 7 Prince Palema ajoi alussa voimalla eteenpäin. Sai 350 juostuna paikan toisen radan 
vetojuhtana. Tuli siitä ihan juosten maaliin asti, vaikka ihan lopussa matka hieman painoikin. 10 Gambino 
Degato seuraili 3. sisältä tasaisesti. 4 Lake´s Action lähti hyvin ja sai 250 juostuna paikan toisen radan 
vetojuhtana. Vetoapu kiertyi eteen sata metriä myöhemmin. Oli jatkossa toisessa ulkona pitkään vailla 
kiritilaa. Lähti sata ennen maalia kiriin ja tuli lopun ihan juosten. Jotain voimiakin varmasti jäi. 8 Sunbeam 
peruutti 250 juostuna 4. sisälle. Taipui loppukaarteessa selvästi ja oli vaisu. 5 Ronzon Face juoksi 5. ulkona. 
Taipui loppukaarteessa ja oli oikein vaisu. 11 Quick Vald juoksi 6. ulkona. Lähti 650 ennen maalia kiriin. 
Laukkasi loppusuoran alussa pitkäksi. 12 M. T. Master Don laukkasi 150 juostuna pahoin ja jäi ratkaisevasti. 
Keskeytti myöhemmin kulisseissa. 6 Amazing Warrior oli poissa. 

Väliajat: 10,0 / 1 - 13,5 / 1 - 11,5 / 1 

 

7. Lähtö 

5 Tarling eteni nopeasti kärkeen. Luopui paikastaan 650 juostuna ja jatkoi johtavan kannassa. Kirikaista 
pysyi pitkään kiinni. Löysi vapaan radan loppusuoran alussa ja nousi pian toiselle. Puristi lopussa niukkaan 
voittoon. Viim. 400 m 26,9. 12 Vastatuuli ajoi alussa 3. rataa pitkin voimalla eteenpäin. Painui lopulta 700 
juostuna kärkeen asti. Veti tasaista tahtia ja tuli hyvin maaliin asti, vaikka jäikin ihan lopussa niukasti 
toiseksi. 14 Lystilän Lento juoksi 7. ulkona. Lähti 1200 ennen maalia 3. radan letkaan. Koki viimeisen 
takasuoran alussa laukanneen takana pientä häiriötä ja menetti hieman asemiaan. Kulki jatkossa oikein 
vahvasti ulkoratoja pitkin. Viim. 700 m 25,4. 6 Passinto pudotti 350 juostuna 4. sisälle. Jäi 700 juostuna 5. 
sisälle. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle. Sai edetä sujuvasti ja tuli tasaisesti. Laukkamerkki 
on kyllä mysteeri. 2 Virittäjä haparoi lyhyesti lähdössä. Sai kuitenkin jo 250 juostuna paikan 3. sisältä. Jäi 
toisessa kaarteessa 4. sisälle. Nousi 550 ennen maalia kiriin. Tuli lopun asiallisesti. 10 Rankkari juoksi 3. 
ulkona. Pudotti loppukaarteessa sisäradalle ja tuli tasaisesti. 11 Tuulian Sälli ajoi 3. rataa pitkin eteenpäin. 
Sai 350 juostuna paikan toisen radan vetojuhtana. Puutui loppusuoralla hieman. 16 Lumettaja juoksi 6. 
ulkona. Lähti 1150 ennen maalia 3. radan letkaan. Otti viimeisen takasuoran alussa pahan laukan ja häiritsi 
samalla hieman takanaan juossutta. Tuli lopun vielä oikein hyvin. 13 Hipatsu juoksi 4. ulkona. Lähti kierros 
juostuna kiriin 3. radalle. Pudotti 350 ennen maalia toiselle ja oli lopussa vain tasainen. 8 Erehys laukkasi 
lähdössä ja jäi selvästi. Oli jatkossa ihan lauman hänniltä vain tasainen. 4 Tuliopaali matkasi johtavan 
kannassa. Jäi 700 juostuna 3. sisälle. Taipui selvästi viimeisellä takasuoralla ja oli vaisu. 9 Viksun Lilja otti 
150 juostuna pahan laukan ja jäi heti ratkaisevasti. 1 Ämpäri laukkasi 50 juostuna pitkäksi. 3 Säiheen Säväys 
laukkasi lähdössä pitkäksi. 7 Vauhti Teppo juoksi 3. ulkona. Lähti puolimatkassa 3. radan vetojuhdaksi. Otti 
viimeisen takasuoran alussa laukan ja jäi selvästi. Laukkaili jatkossa kulisseissa hylkäykseen asti. 15 Hotlinki 
juoksi 5. ulkona. Lähti 1150 ennen maalia kiriin. Eteni vahvasti 400 ennen maalia kärjen kupeelle 3. radalle. 
Otti 350 ennen maalia kesken kirinsä laukan, mikä jatkui pitkäksi. 

Väliajat: 28,0 / 5 - 27,0 / 12 - 26,5 / 12 - 26,5 / 5 

 



8. Lähtö 

4 Bond Eagle ajoi toista rataa pitkin eteenpäin ja painui 350 juostuna kärkeen. Sai vetää haluamaansa tahtia 
ja oli vakuuttava voittaja. 3 Zest Boy jäi 350 juostuna 3. sisälle. Nousi 400 ennen maalia toiseen ulos. Siirtyi 
300 ennen maalia kiriin 4. radalle ja ehti toiseksi. Viim. 600 m 11,0. 2 Mr Noon kiihdytti heti kärkeen. Jäi 300 
juostuna johtavan kantaan. Oli lopussa kiritilaa saamatta kolmas. 12 Full Picture sai 300 juostuna paikan 
toisesta ulkoa. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Eteni päätöspuolikkaan alussa kärkihevosen 
kupeelle ja tuli hyvin maaliin asti. Viim. 700 m 11,8. 6 Go West Young Man matkasi 3. ulkona. Lähti 700 
ennen maalia kiriin ja tuli mukavasti maaliin asti. 8 Umberto Croft pääsi 200 juostuna pudottamaan 
sisäradalle ja jatkoi pian 4. sisällä. Tuli sisäradan vetäessä asiallisesti maaliin asti. Laukkamerkki tuli varmaan 
1250 ennen maalia tulleesta parin askeleen haparoinnista. 13 Artful Deimos juoksi 5. sisällä. Kirikaista pysyi 
pitkään kiinni. Löysi vapaan radan loppusuoran puolivälissä ja tuli viime metrit oikein hyvin. 10 Noble Boy S 
laukkasi sata juostuna lyhyesti. Sai 400 juostuna paikan 4. ulkoa. Oli lopussa vain tasainen. 7 Alladin Bro otti 
pahan lähtölaukan ja jäi selvästi. Sai 800 juostuna rauhallisessa vauhdissa paikan 6. sisältä. Nousi 
puolimatkassa 5. ulos. Lähti 300 ennen maalia kiriin, mutta tyytyi seurailuun. 5 Speedy Scion otti pahan 
lähtölaukan ja jäi selvästi. Sai 800 juostuna paikan lauman hänniltä sisäradalta. Oli lopussa lähinnä tasainen. 
11 Bismarck Comery lähti hyvin, mutta jäi 300 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Taipui selvästi viimeisen 
takasuoran lopussa ja oli vailla suurempaa virtaa. 1 Inox River ja 9 Battle Jack olivat poissa. 

Väliajat: 16,5 / 4 - 19,0 / 4 - 15,5 / 4 - 12,0 / 4 

 

9. Lähtö 

5 Chasing Highs lähti hyvin matkaan ja painui 450 juostuna lopulta kärkeen asti. Sai jatkossa reippaan 
avauksen jälkeen hieman rauhoittaa. Tuli hyvin maaliin asti ja piti varmaan voittoon. 14 EL Indeed juoksi 4.-
5. ulkona. Lähti 850 ennen maalia kiriin. Tuli hienosti maaliin asti ja nousi lopussa toiseksi. Viim. 700 m 12,3. 
2 Celeritas Savage kiihdytti nopeasti kärkeen. Luopui paikastaan 400 juostuna. Ei saanut lopussa johtavan 
kannasta lainkaan kiritilaa. 12 Furiosa juoksi 5. ulkona. Lähti 1400 ennen maalia kiriin. Eteni kierros juostuna 
kärkihevosen kupeelle. Tuli siitä ryhdikkäästi maaliin asti. 6 Peachonthebeach juuttui alussa ihan 
ulkoratojen kiertäjäksi. Peruutti lopulta 600 juostua 6. sisälle. Nousi viimeisen takasuoran lopussa kiriin ja 
tuli lopun alku huomioiden hyvin. Viim. 600 m 13,9. 4 Ranch Rocky Road ajoi 3. rataa pitkin eteenpäin. Sai 
450 juostuna paikan toisen radan vetojuhtana. Vetoapu kiertyi eteen puolikas myöhemmin. Seuraili 
toisesta ulkoa jatkossa tasaisesti. 11 Very Gone Face juoksi 6. sisällä. Nousi 850 ennen maalia 4. ulos. 
Juuttui päätöspuolikkaan alussa vaille kiritilaa. Löysi vapaan radan loppusuoran alussa ja kiri lopun varsin 
pirteästi. 8 Lady Rock lähti puolikovaa. Peruutti 450 juostuna 7. ulos. Pudotti 600 ennen maalia sisäradalle. 
Kirikaista pysyi kuitenkin kiinni. Lähti loppusuoran alussa kiriin ihan ulkoradoille ja tuli lopun oikein hyvin. 
Tämä oli hevoselta hieno suoritus. 1 Grace Journey otti 3. sisältä ihan maksimit. 3 Angela Matter juoksi 2.-3. 
ulkona. Lähti päätöspuolikkaan alussa kiriin, mutta ei ohitellut. 15 Julienne Cane otti lopussa ihan maksimit 
juostuaan 5. sisällä. 7 Grande Dragon keikkui keskijoukoissa 3. radalla. Peruutti puolikas juostua 6. ulos. 
Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Oli lopussa vain tasainen. 13 Pitch Perfect juoksi 4. sisällä. Ei saanut 
lainkaan kiritilaa. 9 Perfect Lane juoksi 3.-4. ulkona. Lähti 800 ennen maalia kiriin, mikä suuntautui vain 
taaksepäin. 10 Arinie´s Emilie laukkasi 200 juostuna pitkäksi. Teki jatkossa hylättynä ihan hyvän esityksen. 
Viim. 1000 m 13,9. 

Väliajat: 09,5 / 5 - 14,0 / 5 - 15,0 / 5 - 16,0 / 5 

 

10. Lähtö 

1 Next Direction kiihdytti heti kärkeen. Veti haluamaansa tahtia ja otti helpon voiton. Viim. 700 m 11,1. 9 
Callela Ikaros juoksi johtavan kannassa. Oli lopussa varmasti toinen. Viim. 700 m 11,2. 5 Com Milton 



matkasi 2.-3. ulkona. Lähti päätöspuolikkaan alussa kiriin ja tuli lopun pirteästi. Viim. 700 m 10,7. 11 J. H. 
Mannerheim matkasi 3. sisällä. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Tuli lopussa ihan juosten ja jotain voimiakin 
varmasti jäi. 7 American Hero ajoi 3. rataa pitkin eteenpäin ja pääsi 550 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. 
Teki ihan hyvän esityksen, vaikka päätösmetreillä matka hieman painoikin. 2 Farzad Boko juoksi 3.-4. 
ulkona. Lähti päätöspuolikkaan alussa kiriin ja tuli lopun ihan juosten. Viim. 700 m 10,8. 12 Target Kronos 
matkasi 4. sisällä. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Nousi loppusuoran alussa kiriin ja tuli lopun ihan juosten. 6 
Thai Profit ajoi eteenpäin ja sai 300 juostuna paikan toisen radan vetojuhtana. Vetoapu kiertyi eteen 250 
metriä myöhemmin. Ei saanut lopussa toisesta ulkoa mahdollisuutta kirimiseen. 10 Justice Ås matkasi 5. 
sisällä. Nousi 450 ennen maalia toiselle. Tyytyi kirivaiheessa seurailuun. 3 Consalvo laukkasi 150 juostuna 
pitkäksi. Hiittaili jatkossa hieman pääjoukosta jääneenä maaliin asti. 4 Cash Maker juuttui 3. radan 
kiertäjäksi. Ajoi tasaisesti eteenpäin. Laukkasi 750 juostuna kärjen kupeelta 3. radalta pitkäksi. 8 Pajas Face 
oli poissa. 

Väliajat: 11,5 / 1 - 14,0 / 1 - 15,0 / 1 - 11,0 / 1 

 

11. Lähtö 

1 Suven Sametti pääsi 150 juostuna nousemaan johtavan kannasta toiselle. Painui ensimmäisen kaarteen 
lopulla kärkeen. Sai säätää vauhdin mieleisekseen ja oli vakuuttava voittaja. 3 Tutun Impi juoksi 3. ulkona. 
Lähti 850 ennen maalia kiriin. Puristi lopussa varmasti toiseksi. Viim. 1000 m 24,3. 5 Ciiran Tähti otti 200 
juostuna laukan ja jäi 5. ulos. Lähti 850 ennen maalia kiriin ja tuli vahvasti maaliin asti. Viim. 1700 m 25,1. 
Loppumatka sujui vielä selvästi kovempaa. Viim. 700 m 22,5. 8 Lakan Leija matkasi toisessa ulkona. Lähti 
850 ennen maalia kiriin. Kiertyi 650 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Tuli ihan juosten maaliin asti. 
11 Taksvenla juoksi 4. ulkona. Lähti 900 ennen maalia kiriin. Pudotti päätöspuolikkaan alussa toiseen ulos. 
Seuraili lopun tasaisesti. 6 Kelppe Spödå oli alussa selvästi nopein. Luopui paikastaan 300 juostuna ja jatkoi 
johtavan kannassa. Vetoköysi venyi loppusuoralla, mutta piti niukasti viimeisille rahoille. 2 Hulluduunari 
juoksi 3. sisällä. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Löysi vapaan radan loppusuoran puolivälissä ja tuli lopun ihan 
juosten. 9 Helun Kuva juoksi 5. sisällä. Nousi 850 ennen maalia toiseen ulos. Jäi pian vaille kiritilaa. Pudotti 
päätöspuolikkaan alussa takaisin 5. sisälle. Nousi pian toiselle ja tuli lopun ihan juosten. 12 Aparis juoksi 4. 
sisällä, mistä ei vain riittänyt. 4 Nompparilla laukkasi lähdössä ja jäi selvästi. Matkasi jatkossa lauman 
hännillä sisäradalla, missä otti 450 ennen maalia uuden laukan ja menetti pelinsä lopullisesti. Kilpailee kyllä 
mukavassa kunnossa. 7 Disain juuttui 300 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Taipui selvästi viimeisen 
takasuoran alussa. 10 Liisan Tulilintu oli poissa. 

Väliajat: 22,0 / 1 - 26,0 / 1 - 26,5 / 1 - 23,5 / 1 


