1. Lähtö
6 Alws Laudatur eteni kärkeen. Sai vetää sopuisasti. Kiihdytti tahtia loppua kohden ja piti lopussa niukkaan voittoon.
9 Skyfall Sofie juoksi 4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa selkään 3. radalle. Sai nopeasti paikan 3. ulkoa.
Lähti sieltä 300 ennen maalia kiriin ulkoradoille ja ehti lopussa lähes voittoon asti. Viim. 700 m 16,0. 8 Maranello
Meisels juoksi 3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Siirtyi
loppusuoran alussa kiriin 3. radalle ja oli aivan hyvä kolmas. 3 Speedy Scion juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, mistä
tuli rehdisti sisään asti. 1 Maya Everwood ei saanut johtavan kannasta lainkaan kiritilaa. 5 Farnorth Chap lähti
hieman tahmeasti matkaan ja putosi ensimmäisen kaarteen lopulla 3. radalta aivan lauman hännille 5. sisälle. Nousi
päätösringin alkaessa 5. ulos. Antoi 300 ennen maalia hieman periksi ja otti aivan maksimit. 2 Bwt Feeniks juoksi 3.
sisällä. Taipui sieltä selvästi viimeisen takasuoran puolivälissä, eikä vain riittänyt lainkaan. 10 Side Star lähti hyvin,
mutta otti 150 juostuna 3. radalta laukan ja jäi aivan hännille. Ei esittänyt jatkossa ihmeitä. 7 Callmeyuppie taipui 4.
sisältä selvästi viimeisellä takasuoralla ja oli varsin vaisu. 4 Calista juoksi toisessa ulkona. Putosi sieltä viimeisen
takasuoran alussa kärjen kyydistä ja oli rehellisen heikko. Kaikki ei ollut varmaankaan kunnossa.
Väliajat: 19,0 / 6 - 18,5 / 6 - 20,0 / 6 - 17,0 / 6

2. Lähtö
1 Krios kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai toisessa kaarteessa painostajan rinnalleen. Vastaili tälle helposti ja otti lopussa
hallitun voiton. 10 Hallitseva juoksi 4.-3. ulkona. Lähti 300 ennen maalia kiriin ja puristi lopussa varmasti toiseksi.
Viim. 1000 m 27,8. 4 Hiekan Hohto juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Sai 750 juostuna vetoavun eteensä.
Putosi pian kärjen kyydistä ja pudotti 3. sisälle. Oli sieltä lopussa isojen tasoerojen ja yhden laukan ansiosta kolmas. 3
Liekillä matkasi johtavan kannassa. Taipui sieltä loppukaarteessa selvästi, mutta piti kuitenkin neljänneksi. 8 Apriia
matkasi 2.-3. ulkona. Pudotti 450 ennen maalia sisäradalle. Antoi 300 ennen maalia selvästi periksi ja seuraili lopun
tasaisesti. 5 Hissun Arita taipui 3. sisältä jo päätösringin alkaessa. 2 Johan Pomppas laukkasi lähdössä ja jäi taustalle,
missä oli jatkossa vaisu. 6 Huvigunnar ei päässyt missään vaiheessa oikein kunnolla vauhtiin ja keskeytti lopulta
kulisseissa. 7 Suvijussi juoksi 3. ulkona. Lähti sieltä 1600 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni 300
metriä myöhemmin toisen radan vetojuhdaksi. Löi samassa kärkihevoselle painetta. Oli vielä loppusuoralla tiukasti
voittotaistossa laukatessaan 50 metriä ennen maalia hylkäykseen. 9 Gladiaattori otti useita pieniä laukkoja ja meni
nopeasti hylkäykseen.
Väliajat: 42,5 / 1 - 375 / 1 - 29,0 / 1 - 29,0 / 1

3. Lähtö
1 Elli Fastback kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai pitkään painetta osakseen, mutta ei välittänyt ja otti lopulta
ylivoimaisen voiton. Esitys oli oikein hieno. 6 Ranch Rocky Road matkasi 4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran lopulla
vetämättömästä selästä toiselle radalle. Lähti pian kiriin 3. radalle ja ehti lopussa niukasti toiseksi. Viim. 700 m 16,8.
2 Astrum juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, missä piti yllä tasaista tahtia. Pudotti lopulta 250 ennen maalia johtavan
kantaan. Antoi lopussa hieman periksi, mutta esitys oli silti mainio. 7 Japp lähti oikein hitaasti matkaan ja juuttui
kulisseihin. Pääsi taustalla toisella ringillä paremmin vauhtiin ja oli lopulta neljäs. 10 Por Nie Pop juoksi 3. ulkona. Sai
850 ennen maalia paikan toisesta ulkoa. Pudotti pian 3. sisälle, mistä seuraili tasaisesti. 8 Fianna seuraili 4. ulkoa
maksimisijoitukseen. 5 Madickens Solman matkasi 4.-3. sisällä, mistä otti aivan maksimit. 9 Adentee lähti mukavasti
ja sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Oli 850 ennen maalia pudottamassa 3. sisälle, kun laukkasi samassa pahoin ja
menetti pelinsä. 3 Taqquer sai ensimmäisen takasuoran puolivälissä paikan johtavan kannasta. Laukkasi siellä 350
ennen maalia pitkäksi. Olisi ollut ravin maistuessa totossa. 4 Sundsvik Samurai oli poissa.
Väliajat: 18,0 / 1 - 17,5 / 1 - 15,5 / 1 - 17,5 / 1

4. Lähtö

2 Vastatuuli kiihdytti heti kärkipaikalle. Veti tasaisen kovaa tahtia ja oli vakuuttava voittaja. 4 Lumi- Oliver matkasi
alun 4. sisällä. Nousi ensimmäisen takasuoran puolivälissä toisen radan vetojuhdaksi. Pääsi 800 juostuna
pudottamaan johtavan kantaan. Oli sieltä lopussa hyvä toinen, vaikka voittaja olikin eri sarjaa. 1 Viritittäjä matkasi
alun johtavan kannassa. Jäi 800 juostuna 3. sisälle. Seuraili sieltä isojen tasoerojen lähdössä hyvin maaliin asti. Viim.
1000 m 30,5. 6 Aamos Hem juoksi 3.-4. sisällä. Seuraili tasaisesti sisään asti. 7 Rantaniemelän Savu matkasi pääosin
5. sisällä. Otti 550 ennen maalia laukan ja jäi selvästi. Tuli lopun vielä aivan juosten. 3 Stipori otti pahan lähtölaukan
ja jäi taustalle. Suoritti jatkossa asiallisesti. 8 Liimatan Väiski matkasi takajoukoissa, missä otti 800 juostuna pahan
laukan menettäen pelinsä. 10 Sillankorvan Uljas oli pitkältä pakilta mahdottoman tehtävän edessä. 5 Karisman Helmi
suoritti taustalla sisäradalla vain tasaisesti. 9 Ämpäri otti 250 juostuna 3. sisähevosen kupeelta pienen laukan.
Laukkasi 6. sisältä kierros juostuna uudelleen. Tuli lopun lähinnä tasaisesti.
Väliajat: 27,5 / 2 - 27,0 / 2 - 26,0 / 2 - 29,5 / 2

5. Lähtö
8 Cobolt käynnistyi aivan omaa vauhtiaan ja eteni kärkeen. Sai vetää aivan haluamaansa tahtia. Kiihdytti loppua
kohden ja oli reippaalla lopetuksellaan vakuuttava voittaja. 2 Fiona Norr juoksi 3. sisällä. Oli siellä pitkään vailla
kiritilaa. Vapaa rata löytyi loppusuoran alussa, minkä jälkeen tuli lopun hyvin ja ehti lopussa varmasti toiseksi. Viim.
400 m 11,0. 9 Let´s Go Legacy sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Lähti sieltä 600 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman
vetoapua. Eteni 400 ennen maalia kärkihevosen kupeelle. Tuli reippaassa lopetuksessa aivan juosten maaliin asti.
Viim. 700 m 13,0. 4 She Will Be juoksi 3. ulkoa. Lähti sieltä 350 ennen maalia kiriin 3. radalle ja tuli aivan hyvin. 5
Destiny Lime jäi 150 juostuna johtavan kantaan. Seuraili sieltä reippaassa lopetuksessa asiallisesti sisään asti. 10
Maize juoksi 4. sisällä. Seuraili sieltä tasaisesti sisään asti. 6 Harppyee juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi.
Putosi loppukaarteen puolivälissä kärjen kyydistä ja otti maksimit. 7 Will Daisy Beat laukkasi lähdössä ja jäi selvästi.
Sai 700 juostuna paikan 5. sisältä. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiselle. Oli kirivaiheessa tasainen. 1
Hazella laukkasi pahoin jo paljon ennen lähtölinjaa ja jäi heti ratkaisevasti. Keskeytti myöhemmin. 3 Moving On Up jäi
jo takasuoralle ja laukkasi lopulta puoli kierrosta muiden jäljessä hylkäykseen.
Väliajat: 16,0 / 8 - 19,0 / 8 - 19,0 / 8 - 11,0 / 8

6. Lähtö
9 Annan matkasi 4. ulkona, mistä pudotti päätösringin alkaessa vetämättömästä selästä sisäradalle. Sai pian paikan
3. ulkoa. Lähti sieltä 550 ennen maalia selkään 3. radalle. Lähti 300 ennen maalia 4. radalle. Puristi viime metreillä
niukkaan voittoon. Viim. 1000 m 28,6. 3 Aiheen Juhannus matkasi johtavan kannassa, mistä nousi nopeasti toisen
radan vetojuhdaksi. Painui 450 juostuna kärkeen. Sai jatkossa vetää haluamaansa tahtia ja piti lopussa lähes voittoon
asti. 7 Siirin Hilla eteni 150 juostuna kärkipaikalle. Jäi 300 metriä myöhemmin johtavan kantaan. Nousi loppusuoran
alussa toiselle radalle ja oli lopussa tasainen kolmas. 6 Vilmai nousi toisessa kaarteessa 4. sisältä toiseen ulos. Oli
siellä jatkossa pitkään vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi loppusuoran alussa, minkä jälkeen tuli lopun asiallisesti. 10
Amoriini juoksi 3. ulkona. Koki puolimatkassa hieman motivaatio- ongelmia. Pääsi viimeisen takasuoran alussa taas
vauhtiin ja lähti samassa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Puristi kirinsä asiallisesti maaliin asti. 8 Lumino otti 200
juostuna keskijoukoista 3. radalta pahan laukan ja jäi selvästi. Kulki jatkossa vahvasti ja jatkaa kunnossa. 5 Rehtorin
Salli haparoi lähdössä lyhyesti. Pääsi pian vauhtiin ja juoksi 3. sisällä. Nousi 700 juostuna toisen radan vetojuhdaksi.
Taipui siitä 350 ennen maalia ja tuli lopun rauhallisesti. 1 Tuurin Elli laukkasi kärkipaikalla sata juostuna. Otti pian
uuden laukan. Sinetöi hylkäyksensä kulisseissa kierros juostuna tulleella kolmannella laukallaan. 4 Ruiske laukkasi 5.
sisällä 550 juostuna pitkäksi. 2 Humetar oli poissa.
Väliajat: 32,0 / 3 - 30,0 / 3 - 28,0 / 3 - 32,0 / 3

7. Lähtö

3 Skyfall Shine painui 150 juostuna kuolemanpaikalta kärkeen. Veti haluamaansa tahtia. Kiihdytti tahtia viimeisellä
takasuoralla ja oli jäätävällä esityksellään aivan ylivoimainen. Viim. 600 m 11,7. 10 Twinquit nousi lauman hänniltä
sisäradalta kierros juostuna 3. ulos. Lähti 650 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli kirinsä rehdisti
sisään asti ja oli varmasti toinen. Viim. 700 m 12,7. 6 To The Beginning nousi 4. sisältä 750 juostuna toisen radan
vetojuhdaksi. Pudotti 250 ennen maalia johtavan kantaan, mistä oli lopussa hyvä kolmas. 9 Kickaboo Windcape kiersi
alun taustalla 3. rataa pitkin. Pääsi 400 juostuna pudottamaan toiselle radalle. Sai 350 metriä myöhemmin paikan
toisesta ulkoa. Pudotti päätöspuolikkaan alussa johtavan kantaan ja oli lopussa tasainen neljäs. 7 Glamour Arioso
matkasi 4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä 3. ulos. Siirtyi loppusuoralle tultaessa kiriin ulkoradoille ja
tuli asiallisesti maaliin asti. 2 Boss Birdland jäi 150 juostuna johtavan kantaan. Otti 200 juostuna pahan laukan ja jäi
paljon. Sai kierros juostuna paikan pääjoukon hänniltä. Tuli asiallisesti sisään asti. Viim. 1000 m 15,8. 5 Day Credit
matkasi 3. sisällä. Taipui sieltä loppukaarteessa selvästi ja oli aika vaisu. 4 Grapetsiinasine sai 200 juostuna paikan
johtavan kannasta. Taipui sieltä selvästi päätöspuolikkaan alussa ja oli vaisu. 8 Madam´s Viggo Boy otti pääjoukon
hännillä 350 juostuna paha laukan ja jäi selvästi. Sai kierros juostuna paikan pääjoukon hänniltä. Otti 250 ennen
maalia uuden laukan ja menetti loputkin mahdollisuutensa. 1 Rim Bay Orchid oli poissa.
Väliajat: 18,0 / 3 - 19,5 / 3 - 15,0 / 3 - 10,5 / 3

8. Lähtö
5 Malecon eteni 250 juostuna kuolemanpaikalle, mistä painui 450 juostuna kärkeen. Sai jatkossa rauhoittaa.
Painostaja eteni kupeelle loppukaarteessa. Vastaili helposti ja oli heti tauolta todella hyvä. 7 Diesel Degato matkasi
pääosin 3. ulkona, mistä lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni 450 ennen maalia
kärkihevosen kupeelle. Tuli erinomaisesti maaliin asti, vaikka jäikin toiseksi. Viim. 700 m 11,5. 8 Anni Sue otti alun
rauhassa ja matkasi 5. ulkona. Lähti sieltä 700 ennen maalia selkiin 3. radalle. Siirtyi 350 ennen maalia kiriin 4. radalle
ja tuli hienosti maaliin asti. Viim. 700 m 13,3. 9 Bluebird Nash juoksi 3.-4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa
selkään 3. radalle. Jäi 400 ennen maalia ilman vetoapua. Tuli kirinsä rehdisti sisään asti. 4 Duquesa painui 200
juostuna kärkeen. Luopui paikastaan 250 metriä myöhemmin. Putosi loppukaarteessa kärjen kyydistä ja seuraili
tasaisesti sisään asti. 1 Trouble Leader laukkasi pahoin jo ennen lähtölinjaa. Suoritti jatkossa kulisseista vahvasti. 10
M. T. Master Don juoksi 4. ulkona. Lähti 1350 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni nopeasti
kuolemanpaikalle. Taipui siitä loppukaarteessa kärkisijoitusten suhteen ja tuli lopun tasaisesti. 3 Lemon Breezer
juoksi 4. sisällä. Ei saanut koskaan mahdollisuutta kirimiseen. 6 Werner Ors jäi 450 juostuna toisen radan
vetojuhdaksi. Sai kierros juostuna paikan toisesta ulkoa. Ei pysynyt viimeisellä takasuoralla kärjen kyydistä. Jäi
kuitenkin loppusuoralla vielä tekniseen pussiin. 2 Quick Petrol johti ensimetrit. Jäi 200 juostuna johtavan kantaan ja
250 metriä myöhemmin 3. sisälle. Ei vain riittänyt sieltä lopussa.
Väliajat: 11,0 / 5 - 16,5 / 5 - 14,5 / 5 - 11,0 / 5

9. Lähtö
1 Le Gross Bill kiihdytti heti kärkipaikalle. Kiihdytti tahtia toisella ringillä ja oli taas erittäin hyvä. 4 Grand Ale juoksi
toisessa ulkona. Jäi siitä viimeisen takasuoran alussa toisen radan vetojuhdaksi. Pääsi 550 ennen maalia
pudottamaan kakkoskeulaksi, mistä oli lopussa varmasti toinen. Viim. 700 m 14,1. 10 Gambino Degato juoksi 4.
sisällä. Pääsi puolimatkassa nousemaan 3. ulos. Jäi päätöspuolikkaan alussa kakkoskeulan kupeelle toisen radan
vetojuhdaksi. Oli siitä loppuun asti kakkostaistossa. 8 Por Nie Rock juoksi 5.-4. sisällä. Oli pitkään vailla kiritilaa.
Vapaa rata löytyi lauman hänniltä 300 ennen maalia, minkä jälkeen tuli lopun oikein hyvin. 9 Finally Famous juoksi 3.
sisällä. Nousi 550 ennen maalia toiseen ulos. Tuli lopun tasaisesti. 7 Elliot Boko otti alun rauhassa ja juoksi lauman
hännillä sisäradalla 6.-5. sisällä. Seuraili sieltä vailla suurempaa virtaa. 6 Sunbird Chelsea juoksi 3.-4. ulkona, mistä ei
vain riittänyt lopussa lainkaan. 2 Ambriel juoksi johtavan kannassa. Taipui sieltä jo viimeisen takasuoran puolivälissä
selvästi. Tuli lopun aika rauhallisesti. 3 The Swede juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Laukkasi siinä 750
ennen maalia yllättäen pitkäksi. Oli tuossa vaiheessa vielä täysissä voimissa. 5 Lindy Poppins oli poissa.
Väliajat: 12,5 / 1 - 14,5 / 1 - 13,0 / 1 - 12,5 / 1

10. Lähtö
1 Kuutti kiihdytti heti kärkipaikalle. Vastaili koko ajan ohitseen yrittäneille ja nappasi lopussa niukan, mutta hallitun
voiton. 8 Puhti- Veikko juoksi 4. ulkona. Lähti 850 ennen maalia selkiin 3. radalle. Siirtyi 300 ennen maalia 4. radalle
ja tuli vahvasti maaliin asti. Ehti lopussa lähes voittoon asti. Viim. 1000 m 26,0. 6 Vinksahti nousi 300 juostuna 4.
sisältä toisen radan vetojuhdaksi. Tuli siitä vahvasti maaliin asti. 3 Layla laukkasi lähdössä lyhyesti. Lähti samassa
ajamaan 3. rataa ilman vetoapua eteenpäin. Pääsi 800 juostuna etenemään kärjen kupeelle 3. radalle. Puristi
umpirehellisesti maaliin asti. Viim. 2000 m 26,2. 5 Siinan Tahti juoksi 3. ulkona. Sai viimeisen takasuoran puolivälissä
paikan toisesta ulkoa. Seuraili sieltä tasaisesti maaliin asti. 9 Huuger juoksi 3. sisällä. Nousi 900 ennen maalia 4. ulos.
Pudotti päätöspuolikkaan alussa johtavan kantaan ja otti lopussa maksimit. 10 Jetsu seuraili taustalta tasaisesti. 7
Hipatsu matkasi alun 3. ulkona. Lähti sieltä 1700 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Otti 50 metriä
myöhemmin pahan laukan ja menetti samassa pelinsä. Suoritti jatkossa asiallisesti. Viim. 1000 m 27,1. 4 VernaIlluusia juoksi toisessa ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa selkään 3. radalle. Taipui selvästi
päätöspuolikkaan alussa. 2 Onnin Tahti juoksi johtavan kannassa. Taipui sieltä selvästi jo toisen kierroksen alkaessa ja
oli oikein vaisu.
Väliajat: 34,5 / 1 - 31,0 / 1 - 24,0 / 1 - 29,0 / 1

