1. Lähtö

4 Pikku- Irene matkasi alun kolmantena. Nousi 450 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Painui 800 juostuna
kärkipaikalle, missä veti jatkossa tasaisen reippaasti ja otti lopussa selvän voiton. Viim. 1000 m 33,3. 5 Metti
matkasi alun 3. sisähevosen rinnalle toisen radan vetojuhtana. Sai toisessa kaarteessa paikan toisesta ulkoa.
Jäi 900 juostuna taas toisen radan veturiksi. Eteni 550 ennen maalia kakkoskeulaksi, mistä oli lopussa
varmasti toinen. Viim. 700 m 35,6. 8 Vilholan Vilma matkasi pääosin 3. sisällä, mistä seuraili tasaisesti
kolmanneksi. 10 Sorjan Taiga matkasi alun takajoukoissa, mistä eteni ensimmäisen takasuoran lopulla 4.
sisälle. Seuraili sieltä lopussa tasaisesti maaliin asti. 2 Takstoivo sai 100 juostuna kärkipaikan haltuunsa. Jäi
ensimmäisen takasuoran alussa johtavan kantaan. Peri taas 100 metriä myöhemmin kärkipaikan. Jäi 800
juostuna johtavan kantaan. Taipui sieltä viimeisen takasuoran puolivälissä ja seuraili lopussa
maksimaaliseen sijoitukseen. Viim. 700 m 43,6. 9 Gladiaattori otti 250 juostuna pahan laukan ja jäi selvästi.
Kulki jatkossa hetken mukavasti, mutta vauhti laski loppua kohden. 1 Elmo Etiäinen otti 50 juostuna
kärkipaikalta laukan. Eteni pian uudelleen kärkihevosen tuntumaan ja painui 350 taas keulaan. Laukkasi
hieman myöhemmin ja menetti hieman asemiaan. Meni 900 juostuna tulleella kolmannella laukallaan
hylkäykseen. 3 Sähkömies otti 200 juostuna johtavan kannasta laukan ja putosi taustalle. Laukkaili
kulisseissa jatkossa hylkäykseen asti. 6 Tosi Innokas otti 150 juostuna laukan ja jäi lauman hännille 6. sisälle.
Ei pysynyt enää toisessa kaarteessa kärkijoukon kyydissä ja aloitti matkan kohden takajoukkoja. Keskeytti
loppukaarteessa. 7 Tutun Tuomas laukkasi keskijoukoissa ensimmäisen takasuoran puolivälissä pitkäksi. 11
Valon Pirsta otti ensimmäisen takasuoran puolivälissä lauman hännillä pahan laukan. Otti taustalla jatkossa
useita laukkoja ja meni hylkäykseen.

Väliajat: 43,0 / 2 - 37,5 / 4 - 32,5 / 4 - 33,5 / 4

2. Lähtö

2 Can Cash sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Jäi siitä kierros juostuna 3. ulos. Siirtyi viimeisen takasuoran
alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Sai loppukaarteen alussa kuolemanpaikan haltuunsa. Pudotti 350
ennen maalia johtavan kantaan, mistä puristi lopussa varmaan voittoon. Viim. 700 m 19,1. 9 Bothnic Blitz
juoksi 3. ulkona. Lähti sieltä 1300 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni 200 metriä
myöhemmin kuolemanpaikalle. Painui siitä loppukaarteen alussa kärkipaikalle ja tuli mukavasti maaliin asti,
vaikka jäikin lopussa toiseksi. 4 Natasha Love lähti hieman haparoiden matkaan ja jäi 4. ulos. Lähti sieltä
viimeisen takasuoran alussa selkään 3. radalle. Jäi loppukaarteen alussa 3. radalle ilman vetoapua. Tuli
pitkän kirinsä aivan juosten maaliin asti. Viim. 1000 m 18,7. 6 MAS Diva lähti mukavasti matkaan ja painui
250 juostuna kärkipaikalle. Jäi siitä 600 juostuna johtavan kantaan. Nousi loppukaarteen alussa toiselle
radalle ja seuraili jatkossa ajettuna tasaisesti neljänneksi. 11 Sundsvik Samurai matkasi 5. ulkona. Lähti
sieltä loppukaarteen alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua ja tuli lopun tasaisesti. 1 Westcoast Millie jäi 250
juostuna johtavan kantaan ja 350 metriä myöhemmin 3. sisälle. Nousi loppukaarteen alussa toiseen ulos,
mistä seuraili lopussa maksimaaliseen sijoitukseen. 8 Luna Lovegood matkasi 3.-4. sisällä. Oli sieltä lopussa
vain tasainen. 7 Adentee pummasi hieman lähdön ja juuttui alussa keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Ajoi
voimalla eteenpäin ja painui 600 juostuna kärkipaikalle asti. Taipui siitä kierrosta myöhemmin ja tuli lopun
aika vaisusti. 12 Filip Star pysyi taustalla koko matkan ajan. 5 Allison April juuttui nopeasti
kuolemanpaikalle. Sai sinne kierros juostuna vetoavun eteensä. Taipui toisesta ulkoa selvästi viimeisen

takasuoran alussa ja tuli lopun varsin vaisusti. 10 Oscar Caballero oli taustalla sisäradalla koko ajan
vaikeuksissa. Olisikohan ollut pitovaikeuksia, vai mitä. Joka tapauksessa hevonen oli erittäin vaisu. 3
Toystella oli poissa.

Väliajat: 21,5 / 6 - 20,0 / 7 - 16,0 / 7 - 21,0 / 2

3. Lähtö

4 Senator Case juoksi 3. ulkona. Lähti sieltä loppukaarteen alussa kiriin 4. radalle ilman vetoapua. Pudotti
loppusuoran alussa hieman ahtaan oloisesti kolmannelle radalle ja jatkoi lopussa varmaan voittoon. Viim.
700 m 15,3. 1 Real Arch kiihdytti heti kärkipaikalle. Ajautui siinä loppusuoran alussa hieman toiselle radalle.
Palasi pian sisäradalle ja piti lopussa niukasti toiseksi. 7 Moon Eagle juoksi 4. ulkona. Lähti sieltä
loppukaarteen alussa selkiin 3.-4. radalle. Tuli aivan juosten maaliin asti. Viim. 400 m 15,0. 8 Jeppas Roulett
peruutti 300 juostuna 4. ulos. Nousi loppukaarteen alussa selkiin 3.-4. radalle. Siirtyi loppusuoran alussa 5.
radalle ilman vetoapua ja tuli lopun aivan hyvin. 9 Ernie Bell juoksi johtavan kannassa. Nousi sieltä
loppusuoran puolivälissä toiselle radalle. Tuli lopun tasaisesti, mutta vastustajien ajolinjat olivat kirimisen
kannata hieman vaikeita. 6 Leader Aria juuttui heti keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Pääsi 450 juostuna
pudottamaan toiseen ulos. Lähti sieltä 550 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Vastustaja sulki
loppusuoran alussa kirikaistan ja jotain voimia saattoi jäädä jäljelle. 5 Nickelback matkasi 4. sisällä. Nousi
viimeisen takasuoran lopulla toiseen ulos. Seuraili sieltä tasaisesti sisään asti. 2 Laser Jet juuttui alussa
kuolemanpaikalle. Pudotti ensimmäisen takasuoran alussa 3. sisälle, mistä otti lopussa maksimit. 3
Inflammable Jam matkasi alun toisessa ulkona, mistä jäi ensimmäisen takasuoran alussa toisen radan
vetojuhdaksi. Putosi siitä loppusuoran alussa kärkikamppailusta ja laukkasi päätössatasella väsyneenä
hylkäykseen.

Väliajat: 15,5 / 1 - 18,0 / 1 - 18,0 / 1 - 16,0 / 4

4. Lähtö

2 Floyd Kenwood kiihdytti heti kärkipaikalle, missä sai vetää rauhallista tahtia. Kiihdytti vauhtia loppua
kohden ja piti lopussa niukkaan voittoon. 3 Birthday Cloud matkasi johtavan kannassa. Nousi 900 juostuna
kuolemanpaikalle. Laittoi siinä loppukaarteessa painetta ja haastoi voittaneen lopussa tiukasti. Viim. 700 m
15,5. 5 Deal Chap matkasi alun 3. sisällä. Sai sieltä 900 juostuna paikan johtavan kannasta. Oli sieltä lopussa
selvästi kärkiparille jääneenä tasainen kolmas. 1 Ellen Ray juoksi 3. sisällä. Nousi sieltä 900 juostuna toiseen
ulos. Putosi sitä loppusuoran alussa kärkiparin kyydistä ja tyytyi lopussa säilyttämään asemansa. Viim. 400
m 17,4. 9 Red Fox´s Girl juoksi 5. sisällä, mistä sai 950 juostuna paikan 3. sisältä. Ei vain riittänyt sieltä
lopussa lainkaan. 4 Gracelyn laukkasi lähdössä pitkäksi. 6 Azorit Lloyd, 7 Every Reasons ja 8 Amazing Spring
olivat poissa.

Väliajat: 18,0 / 2 - 21,5 / 2 - 19,0 / 2 - 14,0 / 2

5. Lähtö

2 Eeti kiihdytti nopeasti kärkipaikalle, missä veti tasaisesti kiihtyvällä tahdilla ja otti lopussa oikein
vakuuttavan voiton. 3 Loikkaus lähti hyvin ja sai jo 200 juostuna paikan johtavan kannasta. Pysyi sieltä
kovan kärkihevosen tuntumassa maaliin asti. Viim. 400 m 24,3. 8 Likser matkasi alun 5. sisällä. Eteni sieltä
ensimmäisen takasuoran lopulla 4. sisälle. Oli siellä loppukaarteessa vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi
loppusuoran alussa ja oli lopussa varmasti kolmas. Pussituksella ei ollut vaikutusta sijoitukseen. Viim. 700 m
26,9. 6 Turon Linda eteni nopeasti 3. sisälle. Seuraili sieltä lopussa tasaisesti maaliin asti ja oli lopulta neljäs,
kun yksi edellä juossut kanssakilpailija levisi loppusuoralla laukalle. Viim. 400 m 28,8. 7 Volsuritar laukkasi
lähdössä pahoin ja jäi selvästi. Kulki jatkossa ensimmäisen kierroksen vauhdikkaasti. Vauhti tasaantui
loppua kohden, mutta tuli kuitenkin aivan asiallisesti maaliin. Viim. 2000 m 26,7. 5 Almus matkasi alun 4.-5.
sisällä. Nousi sieltä 700 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Menovesi väheni viimeisen takasuoran
puolivälissä ja matka kohden takajoukkoja alkoi. Otti 550 ennen maalia väsyneenä lyhyen laukankin. Tuli
lopun varsin vaisusti. 1 Corinna otti 50 juostuna pahan laukan ja putosi taustalle. Sinetöi epäonnistumisensa
450 juostuna tulleella uudella pahalla laukallaan. Keskeytti kulisseissa myöhemmin. 4 Tutun Impi lähti
totutun rauhallisesti ja matkasi pääjoukon hännillä toisella radalla. Sai toisessa kaarteessa paikan toisesta
ulkoa. Kiertyi viimeisen takasuoran lopulla 3. radan kautta 3. sisähevosen rinnalle toisen radan
vetojuhdaksi. Laukkasi siinä loppusuoran puolivälissä hylkäykseen taistossa kolmansista rahoista.

Väliajat: 31,0 / 2 - 31,0 / 1 - 27,0 / 1 - 24,0 / 1

6. Lähtö

2 Madam´s Viggo Boy sai ensimmäisen takasuoran alussa paikan toisesta ulkoa. Lähti sieltä 650 ennen
maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni nopeasti kuolemanpaikalle. Painui loppusuoran alussa kärkeen
ja nappasi lopussa varman voiton. Viim. 1000 m 16,8. 1 Omega Leader juoksi 4. sisällä. Nousi sieltä 350
ennen maalia 3. ulos. Löysi sieltä loppusuoran puolivälissä vapaan radan ja kiri lopun selvästi lähdön parasta
vauhtia ehtien voittaneen tuntumaan. 12 Lucky Tempest matkasi 5. ulkona. Lähti sieltä 800 ennen maalia
kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Sai 150 metriä myöhemmin vetoavun eteensä. Pudotti loppukaarteen
alussa toiseen ulos, mistä oli lopussa asiallinen kolmas. Viim. 1000 m 16,3. 5 Lilla Robert juuttui heti 3.
radan kiertäjäksi, missä ajoi eteenpäin ja painuikin 550 juostuna kärkipaikalle asti. Sai kovan avauksen
jälkeen rauhoittaa. Loppukaarteessa vauhti kiihtyi uudelleen. Putosi loppusuoran puolivälissä
voittotaistossa, mutta ei silti luovuttanut. 7 High Profile käynnistyi hyvin ja painui 300 juostuna
kärkipaikalle. Luopui paikastaan 250 metriä myöhemmin. Ei saanut lopussa johtavan kannasta
mahdollisuutta kirimiseen. 4 Dear Josie eteni 200 juostuna kärkipaikalle. Jäi pian johtavan kantaan ja 550
juostuna 3. sisäpariin. Oli siellä pitkään vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi vasta 100 ennen maalia, minkä
jälkeen tuli lopun tasaisesti. 8 Denna peruutti ensimmäisen kaarteen lopulla 6. sisälle. Lähti sieltä viimeisen
takasuoran alussa selkiin 3. radalle. Siirtyi 300 ennen maalia kiriin 4. radalle ilman vetoapua, missä tuli
lopun asiallisesti. Viim. 700 m 16,5. 11 Silent juoksi 4. ulkona. Oli siellä viimeisen takasuoran lopulla vailla
kiritilaa. Nousi loppukaarteen alussa kiriin 3.-4. radalle ja tuli lopun kohtalaisesti. 6 Viva Adriana lähti
asiallisesti, mutta juuttui keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Otti ensimmäisen takasuoran alussa kiinni ja
peruutti puolikas juostuna 6. ulos. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa selkään 3. radalle. Jäi

päätöspuolikkaan alussa 3. radalle ilman vetoapua, missä tyytyi lopussa seurailuun. 3 Nelle Kavat juuttui
ensimmäisen kaarteen lopulla toisen radan vetojuhdaksi. Ajoi siinä samassa eteenpäin kärkipaikka
tavoitteena. Jäi kuitenkin kuolemanpaikalle, mistä taipui viimeisen takasuoran puolivälissä selvästi ja otti
aivan maksimit. 10 Bail Out Kemp oli lopussa rehellisen riittämätön juostuaan pääosin 5. sisällä. 9 Six One
matkasi 3. ulkona. Jäi sinne viimeisen takasuoran puolivälissä pahoin pakettiin. Vapaa rata löytyi 250 ennen
maalia, minkä jälkeen ei suorittanut yhtään ohitusta ja oli varsin vaisu.

Väliajat: 13,5 / 7 - 17,0 / 5 - 18,0 / 5 - 16,5 / 2

7. Lähtö

2 Wicasa Sioux kiihdytti heti kärkipaikalle, missä sai rauhoittaa avauksen jälkeen. Kiristi tahtia toisella
kierroksella ja oli lopulta oikein ylivoimainen. Viim. 700 m 13,4. 12 Moonlight Storm matkasi alun aivan
taustalla toisella radalla. Lähti 5. ulkoa 1450 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni siitä 850
juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Pudotti 400 ennen maalia johtavan kantaan, mistä oli lopussa varmasti
toinen. Viim. 1000 m 14,5. 3 Lemon Breezer juoksi 3. sisällä. Nousi sieltä loppusuoralle tultaessa toiselle
radalle ja puristi lopussa niukasti kolmanneksi. 4 Winehouse juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, minne sai
550 juostuna vetoavun eteensä. Jäi loppukaarteen alussa 3. sisähevosen rinnalle toisen radan vetojuhdaksi.
Oli siitä loppuun asti taistossa kolmansista rahoista. 6 Atos Palmen juuttui alussa takajoukkoihin 3. radalle.
Peruutti ensimmäisen takasuoran puolivälissä 5. sisälle. Nousi sieltä viimeisen takasuoran alussa 4. ulos.
Lähti 300 ennen maalia kiriin ulkoradoille ja tuli lopun aivan juosten. Viim. 700 m 15,1. 11 Titan As matkasi
5. ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Puristi kirinsä asiallisesti
sisään asti, vaikka loppusuoralla kirin terä hieman hiipuikin. 1 Ramona Win sai heti paikan johtavan
kannasta. Jäi päätöspuolikkaan alussa 3. sisälle ja otti lopussa aivan maksimit. 9 Capo The Eemil sai nopeasti
paikan toisesta ulkoa. Jäi toisessa kaarteessa 3. ulos. Seuraili sieltä lopussa vaisusti maksimisijoitukseen. 5
Sunna Love kiersi alussa takajoukoissa 3. radalla. Löysi ensimmäisen takasuoran lopulla paikan 6. ulkoa. Oli
sieltä kirivaiheessa vain tasainen. 10 Crystal Bay ei vain riittänyt lopussa 4. ulkoa lainkaan. 8 Bewitch Boy
lähti heti ajamaan 3. rataa ilman vetoapua eteenpäin. Sai 550 juostuna kuolemanpaikan haltuunsa. Pudotti
sieltä 800 juostuna 4. sisälle. Oli sieltä lopussa rehellisen riittämätön. 7 Star To Be Loved keikkui alkumatkan
keskijoukoissa 3. radalla. Peruutti lopulta toisen kaarteen alussa lauman hännille, missä oli jatkossa oikein
vaisu.

Väliajat: 13,0 / 2 - 17,0 / 2 - 14,5 / 2 - 13,0 / 2

8. Lähtö

6 Buugi eteni nopeasti kuolemanpaikalle. Laittoi siinä toisen kierroksen alkaessa pientä painetta
kärkihevoselle. Puristi loppusuoran puolivälissä kärkeen ja otti vakuuttavan voiton. Viim. 700 m 28,8. 7
Masun Vilke kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä jäi 100 ennen maalia paineen alla toiseksi ja piti jatkossa
sijansa. 4 Herra Hurmuri matkasi johtavan kannassa. Nousi loppusuoran alussa toiseen ulos, mistä oli
lopussa varmasti kolmas. 1 Kalevatar juoksi 3. sisällä. Nousi sieltä viimeisen takasuoran puolivälissä 3. ulos

ja samassa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Pudotti 350 ennen maalia hetkeksi 3. ulos. Siirtyi pian uudelleen
kiriin 3. radalle ja tuli lopun asiallisesti. 9 Kotorinnan Topi nousi 250 juostuna toiseen ulos. Seuraili sieltä
lopussa maksimaaliseen sijoitukseen. 5 Helkan Terttu laukkasi lähdössä ja jäi lauman hännille. Sai toisessa
kaarteessa paikan 4. ulkoa. Otti siellä viimeisen takasuoran puolivälissä uuden laukan ja jäi selvästi lisää.
Tuli lopun kulisseista vielä aivan juosten. 3 Nokeva juoksi 3. ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa
kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Kiri katkesi 600 ennen maalia tulleeseen pahaan laukkaan ja
mahdollisuudet menivät samassa. 2 Taajanvaltti otti 100 juostuna kärjen tuntumasta laukan ja jäi selvästi.
Kulki jatkossa mukavasti ja sai kierros juostuna paikan 4. sisältä. Otti siellä 550 ennen maalia uuden pahan
laukan menettäen mahdollisuutensa. 8 Seppo Tuisku laukkasi lähdössä pitkäksi.

Väliajat: 29,5 / 7 - 31,0 / 7 - 29,5 / 7 - 27,5 / 6

9. Lähtö

4 Cobolt kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä hallitsi erittäin helposti maaliin asti ja oli tauosta huolimatta
varsin vakuuttava. Viim. 700 m 15,1. 6 Belmeri sai heti paikan toisesta ulkoa. Jäi puolikas juostuna 3. ulos.
Lähti 850 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni 200 metriä myöhemmin kuolemanpaikalle.
Putosi siitä päätössatasella kärkihevosen kyydistä, mutta oli silti varmasti toinen. Viim. 700 m 15,2. 2
Zulamit juoksi 3.-4. ulkona. Pudotti viimeisen takasuoran alussa 3. sisälle. Oli siellä jatkossa pitkään vailla
kiritilaa. Nousi loppusuoran alussa toiselle radalle ja pian kiriin 3. radalle. Tuli loppumetrit varsin hyvin. 8
Capo The Angel lähti heti ajamaan voimalla eteenpäin ja eteni 250 juostuna kuolemanpaikalle. Sai puolikas
juostuna vetoavun eteensä. Pudotti toisesta ulkoa 900 ennen maalia johtavan kantaan. Oli sieltä lopussa
tasainen neljäs. 9 Charmike juoksi 5. ulkona. Lähti sieltä 900 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua.
Eteni viimeisen takasuoran lopulla toiseen ulos. Seuraili sieltä lopun tasaisesti. Viim. 1000 m 16,9. 5 Give
Me Gold juoksi 3. sisällä. Jäi sinne toisen kierroksen alkaessa väsyneen vastustajan taakse kiinni. Löysi
vapaan väylän loppukaarteen alussa, minkä jälkeen tuli lopun sijoitustaan paremmin. Viim. 500 m 14,3. 1
Winetta Julia juoksi 4. sisällä. Nousi sieltä 900 ennen maalia 5. ulos. Pudotti viimeisen takasuoran
puolivälissä sisäradalle ja seuraili lopussa maksimisijoitukseen. 11 Revolver matkasi 5. sisällä. Nousi 800
ennen maalia toiselle radalle. Seuraili lopussa aika vaisusti. 12 Quartam De Victor oli 6. ulkoa oikein vaisu.
10 Estelle It juuttui heti keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Eteni puolikas juostuna kuolemanpaikalle.
Taipui siitä viimeisen takasuoran alussa selvästi ja tuli lopun oikein tahmeasti. 8 Wild Wendy sai nopeasti
paikan johtavan kannasta. Aloitti siitä kierros juostuna matkan kohden takajoukkoja ja keskeytti lopulta
loppukaarteessa. 3 Feeling Glory oli poissa.

Väliajat: 17,5 / 4 - 19,5 / 4 - 17,5 / 4 - 15,5 / 4

