
Juoksuselostus maanantai 5. 9. 2022 

1. Lähtö 

10 Janelle sai ensimmäisen takasuoran alussa paikan toisesta ulkoa. Lähti 650 ennen maalia kiriin. Painui 
kärkeen 300 ennen maalia ja oli ylivoimainen. Viim. 700 m 14,1. 6 Windheart lähti mukavasti matkaan ja 
painui 250 juostuna kärkeen. Sai vetää pitkään sopuisasti. Jäi 350 ennen maalia johtavan kantaan ja piti 
jatkossa varmasti toiseksi. 15 Xeven Leader otti keskijoukoissa vajaa 300 juostuna pahan laukan ja jäi 
selvästi. Sai puolimatkassa paikan 6. ulkoa. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Tuli hienosti maaliin 
asti. Viim. 1000 m 16,4. 2 Adrenaline Broline juuttui 350 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Putosi 300 
ennen maalia kärkitaistosta, mutta ei kokonaan luovuttanut. 9 So Hot sai 300 juostuna paikan 3. sisältä. 
Kirikaista pysyi jatkossa pitkään kiinni. Nousi loppusuoran alussa vapaalle radalle, mutta ei juuri kirinyt. 8 
Leemark´s Legend sai 250 juostuna paikan johtavan kannasta. Otti lopussa ihan maksimit. 13 Belmiska otti 
4. sisältä ihan maksimit. 4 Almighty pääsi 3. radalta 350 juostuna pudottamaan 3. ulos. Sai 650 ennen 
maalia paikan toisesta ulkoa. Ei vain riittänyt lopussa lainkaan. 11 Bel Sorriso matkasi keskijoukoissa 
sisäradalla, missä otti 350 juostuna pahan laukan ja jäi selvästi. Suoritti jatkossa pääjoukon hänniltä 
asiallisesti. 14 Eva otti 150 juostuna taustalla pahan laukan ja jäi selvästi. Eteni 850 juostuna 4. ulos. Lähti 
viimeisen takasuoran alussa kiriin. Kiri katkesi pahoin loppukaarteen alussa ja oli aika vaisu. 7 Thylane otti 
ratkaisevan lähtölaukan ja peli oli heti selvä. 1 Iosco Du Lys kiihdytti heti kärkeen. Otti 200 juostuna oikein 
pahan laukan ja mahdollisuudet sulivat samassa. 3 Campi Flegrei otti pahan lähtölaukan ja putosi lauman 
hännille. Sai 850 juostuna paikan 5. ulkoa. Laukkasi 250 ennen maalia pahoin uudelleen ja meni 
hylkäykseen. 5 Midnight Blues otti 150 juostuna pahan laukan ja jäi selvästi. Laukkasi ensimmäisen 
takasuoran lopulla uudelleen. Laukkaili jatkossa hylkäykseen asti. 12 Franz Star laukkasi lähdössä pitkäksi. 
16 Secret Guardian laukkasi takajoukoissa ensimmäisen takasuoran alussa ja jäi selvästi. Sai 800 juostuna 
paikan 5. sisältä. Nousi päätöspuolikkaan alussa toiselle. Lähti loppusuoran alussa kiriin. Laukkasi 
päätössatasella vielä hylkäykseen. 

Väliajat: 20,5 / 6 - 21,5 / 6 - 20,0 / 6 - 13,5 / 10 

 

2. Lähtö 

4 Villan Svengi kiihdytti heti kärkeen. Veti tasaista tahtia ja hallitsi varmoin ottein maaliin asti. 5 Aina- 
Valmis matkasi johtavan kannassa. Oli lopussa kiritilaa saamatta toinen. Viim. 700 m 33,5. 6 R. R. Riki nousi 
4. sisältä 850 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Tuli siitä ihan juosten maaliin asti. 12 Hotville juoksi 5.-4. 
sisällä. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiselle radalle. Tuli lopun asiallisesti. 15 Tuli Keila matkasi 
pääjoukon hännillä sisäradalla. Nousi 850 juostuna toiseen ulos. Lähti loppusuoralle tultaessa kiriin. Tuli 
lopun tasaisesti. 14 R. R. Passi otti pahan lähtölaukan ja jäi selvästi. Suoritti jatkossa ihan kulisseista 
asiallisesti. 1 Henkan Juulia juoksi 3. sisällä. Taipui loppukaarteessa pahoin ja oli aika vaisu. 16 Mairee otti 
kulisseissa ensimmäisellä takasuoralla laukan ja jäi selvästi. Oli jatkossa kovin vaisu. 2 Lasuleo laukkasi 150 
juostuna pahoin. Laukkasi puolikas juostuna pääjoukon hännillä uudelleen ja jäi selvästi lisää. Keskeytti 
myöhemmin kulisseissa. 3 Herra Hautamäki otti 200 juostuna toisessa ulkona lyhyen laukan. Laukkasi 750 
juostuna pahoin uudelleen ja meni hylkäykseen. 7 Nevan Vesseli laukkaili nopeasti hylkäykseen asti. 8 
Viliveli matkasi pääjoukon hännillä 4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa kiriin. Eteni tasaisesti, mutta 
otti 350 ennen maalia pahan laukan. Laukkasi taustalla loppusuoralla vielä hylkäykseen. 11 Tilolei laukkasi 
sata juostuna pitkäksi. Laukkaili jatkossa hylättynä useasti uudelleen. 13 Isosalon Ihaa lähti pääjoukon 
hänniltä 1550 ennen maalia kiriin 3. radalle. Pudotti 900 juostuna 3. ulos. Taipui viimeisen takasuoran 
alussa ja otti 650 ennen maalia väsyneenä laukankin. Keskeytti jatkossa. 9 Helmin Voitto ja 10 Kahisee 
olivat poissa. 

Väliajat: 35,0 / 4 - 34,5 / 4 - 35,5 / 4 - 33,5 / 4 

 



3. Lähtö 

1 Speecdy Scion matkasi kakkoskeulana. Sai viimeisen takasuoran lopussa tuntuman kärkihevoseen ja nousi 
550 ennen maalia kärkihevosen kupeelle. Painui sata metriä myöhemmin kärkeen ja otti selvän voiton. 
Viim. 1000 m 20,0. 6 Herman Halm lähti hyvin matkaan ja painui 250 juostuna kärkeen. Iso vaihde jäi 
silmään ja tahti oli avausringillä erittäin kova. Vauhti tasaantui kolmannella puolikkaalla. Jäi 450 ennen 
maalia johtavan kantaan ja oli varmasti toinen. 8 Shackhills Desiree matkasi takaryhmässä toisella radalla. 
Tuli toisen ringin asiallisesti ja nousi juuri linjalla kolmanneksi. 2 Like a Boeing juoksi 4. sisällä. Säilytti 
tahtinsa ja oli loppuun asti kolmostaistossa. 3 Smoky Cloud matkasi oikein harvassa laumassa kolmantena. 
Taipui selvästi loppua kohden. 9 Mr Noon ei esittänyt 5. sisältä ihmeitä. 7 Spitz Ha pysyi takajoukoissa koko 
matkan ajan. 4 Acorn Shell taustalla oikein vaisua menoa. 5 Shadow Pro McQueen oli kulisseissa vaisu. Taisi 
laukatakin jossain vaiheessa. 

Väliajat: 10,0 / 6 - 11,0 / 6 - 19,0 / 6 - 22,0 / 1 

 

4. Lähtö 

14 Xet Diablo lähti heti ajamaan 3. rataa pitkin eteenpäin. Painui lopulta 850 juostuna kärkipaikalle asti. 
Veti tasaisen reipasta ja oli vakuuttava voittaja. 13 Kyle Web matkasi 3. ulkona. Lähti 800 ennen maalia 
kiriin. Eteni 450 ennen maalia toiseen ulos. Siirtyi pian uudelleen kiriin ja tuli hienosti maaliin asti. Viim. 700 
m 11,7. 2 Cankus Zorro matkasi 3. ulkona. Sai 850 juostuna paikan toisesta ulkoa, vaikkakin vasta 5. 
sisähevosen kupeelta. Lähti 800 ennen maalia kiriin. Tuli hyvin maaliin asti. 10 Mr Charger ajoi 3. rataa 
pitkin eteenpäin. Sai 450 juostuna paikan kärkihevosen kupeelta. Painui keulaan 200 metriä myöhemmin. 
Jäi 200 metriä myöhemmin johtavan kantaan. Seuraili johtavan kannasta lopussa tasaisesti ja oli ihan hyvä 
neljäs. 15 Figaro Brick juoksi 6.-5. ulkona. Lähti 900 ennen maalia kiriin. Tuli ihan juosten maaliin asti, vaikka 
kärkihevoset jäivätkin kauas. Viim. 1000 m 14,9. 1 Rick Rubin matkasi alun johtavan kannassa. Jäi 900 
juostuna lopulta 5. sisälle. Nousi loppukaarteessa toiselle ja samassa kiriin 3. radalle. Tuli lopun asiallisesti. 
3 Cecilia Cheerful eteni nopeasti kärkeen. Jäi 400 juostuna johtavan kantaan. Putosi 900 juostuna lopulta 4. 
sisälle. Nousi 450 ennen maalia toiselle. Seuraili lopussa lähinnä tasaisesti. 9 Amiral Ima juoksi 3.-6. sisällä. 
Sai edetä koko ajan sujuvasti ja otti maksimit. 11 Favör Då juoksi 5.-7. sisällä. Sai edetä koko ajan sujuvasti 
ja otti maksimaalisen sijoituksen. 12 Conrads Explosiv matkasi pääjoukon hännillä sisäradalla. Nousi 
päätöspuolikkaan alussa kiriin. Oli lopussa vain tasainen. 6 Aurora´s Dream jäi paljon jo ennen lähtölinjaa. 
Suoritti jatkossa asiallisesti. 5 Welldone ajoi 3. rataa pitkin eteenpäin. Painui 450 juostuna kärkeen. Jäi 900 
juostuna lopulta 3. sisälle. Taipui selvästi viimeisen takasuoran lopussa ja oli heikko. 7 Jo Jo Gunne juoksi 4. 
ulkona. Juuttui päätöspuolikkaan alussa hetkeksi vaille kiritilaa. Pääsi 300 ennen maalia pudottamaan 
sisäradalle. Ei enää lopussa kirinyt. 4 Plastic Bag jäi toisesta ulkoa 850 juostuna 4. sisähevosen kupeelle 
toisen radan vetojuhdaksi. Taipui selvästi viimeisen takasuoran lopulla ja oli heikko. 8 Irruta Boko lähti 
puolikovaa ja juuttui alussa 4. radan kiertäjäksi. Peruutti 400 juostuna lauman hännille sisäradalle. Taipui 
selvästi viimeisen takasuoran alussa ja keskeytti jatkossa. 

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

 

5. Lähtö 

3 Sultan Maharajah kiihdytti heti kärkeen. Sai vetää haluamaansa tahtia. Lisäsi tempoa loppua kohden ja 
otti lopussa helpon voiton. 6 Spectre lähti mukavasti ja sai 250 juostuna paikan johtavan kannasta. Oli 
lopussa sisäradan vetäessä varmasti toinen. Viim. 700 m 14,2. 8 Mr Money Robber lähti heti ajamaan 3. 
rataa pitkin eteenpäin. Sai 450 juostuna paikan kärkihevosen kupeelta. Tuli siitä rehdisti maaliin asti. 13 
Hamlet Star juoksi 3. ulkona. Lähti 600 ennen maalia kiriin. Tuli asiallisesti maaliin asti. 14 Ranch Rocky 
Road matkasi 4. ulkona. Lähti 400 ennen maalia kiriin ja tuli tasaisesti. Viim. 700 m 13,8. 15 Laptop Alley 



juoksi 5. sisällä. Nousi 550 ennen maalia toiselle. Tuli lopun tasaisesti. 10 Goncourt Dairpet otti vajaa 200 
juostuna laukan ja jäi jonkin verran. Sai 800 juostuna paikan 5. ulkoa. Lähti viimeisen takasuoran 
puolivälissä kiriin. Tuli lopun asiallisesti. 7 Melody Heel eteni 250 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Sai 
200 metriä myöhemmin vetoavun eteensä. Puutui hieman 300 ennen maalia ja otti ihan maksimit. 2 Sorella 
Aggiornata otti 3. sisältä ihan maksimit. 5 Ivan Grain otti pahan lähtölaukan ja jäi paljon. Suoritti jatkossa 
asiallisesti. 9 M. T. On The Heels juoksi 4. sisällä. Ei vain riittänyt lopussa. 12 Caldera Amour juoksi 6. sisällä, 
mistä oli vaisu. 4 Nemea Harmony juuttui 3. radan kiertäjäksi. Taipui 900 ennen maalia ja oli jatkossa vaisu. 
1 Super Ben ja 11 Boulder Pearl olivat poissa. 

Väliajat: 16,0 / 3 - 16,5 / 3 - 15,0 / 3 - 14,0 / 3 

 

6. Lähtö 

5 Ava Di Alessia painui nopeasti kärkeen. Sai vetää pitkään oikein sopuisasti. Oli lopussa vakuuttava voittaja. 
11 Carla Combo juoksi 3. ulkona. Siirtyi 650 ennen maalia kiriin. Eteni 300 ennen maalia kärkihevosen 
kupeelle ja oli hyvä kakkonen. Viim. 700 m 12,4. 3 Unforgettable Kemp jäi 150 juostuna johtavan kantaan. 
Oli lopussa ihan vähän tasainen kolmas. 8 Esmeralda Bay juoksi 4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran 
puolivälissä kiriin. Tuli rehdisti maaliin asti. Viim. 700 m 12,2. 9 Jenny Flex matkasi 3. sisällä. Oli sisäradan 
vetäessä tasainen. 7 Stabbers Star juoksi 5. ulkona. Lähti 650 ennen maalia kiriin. Oli kirivaiheessa lähinnä 
tasainen. 1 Royal Duchess laukkasi lähdössä lyhyesti ja jäi 4. sisälle. Otti lopussa maksimit. 4 Chicka otti 
pahan lähtölaukan ja jäi selvästi. Kulki jatkossa lauman hännillä ihan mukavasti. Viim. 2000 m 14,9. 6 
Mighty Real ajoi 3. rataa pitkin eteenpäin ja sai 400 juostuna paikan toisen radan vetojuhtana. Vetoapu 
kiertyi eteen 200 metriä myöhemmin. Jäi päätöspuolikkaan alussa toiseen ulos pahoin vaille kiritilaa. Löysi 
vapaan radan 250 ennen maalia. Ei kuitenkaan enää juurikaan kirinyt. 10 Undaunted Stride matkasi toisessa 
ulkona. Kiertyi 650 juostuna kärkihevosen kupeelle. Puutui loppukaarteessa pahoin. 2 Lady Agostina oli 
poissa. 

Väliajat: 15,5 / 5 - 17,0 / 5 - 15,0 / 5 - 11,0 / 5 

 

7. Lähtö 

5 Isosalon Se juoksi 4.-3. ulkona. Nousi loppukaarteessa selkään 3. radalle. Siirtyi loppusuoran alussa kiriin 
ihan ulkoradoille. Puristi viime metreillä varmaan voittoon. Viim. 1000 m 28,2. 14 Ämpäri juoksi 5.-4. 
ulkona. Sai edetä sujuvasti toista rataa pitkin. Pudotti loppusuoran puolivälissä sisäradalle ja tuli ihan 
juosten maaliin asti. Viim. 700 m 27,0. 4 Kimman Repsikka juoksi 3.-2. ulkona. Lähti 650 ennen maalia kiriin. 
Tuli ihan hyvin maaliin asti. 7 Kultakillinki juuttui keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Peruutti 600 juostuna 
lauman hännille 5. sisälle. Sai päätösringin alkaessa paikan 4. sisältä. Nousi 650 ennen maalia toiselle. Sai 
edetä sujuvasti ja tuli mukavalla otteessa maaliin asti. 13 Huima Hermanni juoksi 6.-5. ulkona. Lähti 1200 
ennen maalia kiriin. Siirtyi 850 ennen maalia jo 4. radalle. Eteni pitkään hyvin ja ihan viime metrien lievä 
taipuminen oli ymmärrettävää. 12 Ajatustenlukija lähti tapansa mukaan oikein hitaasti ja jäi ihan lauman 
hännille sisäradalle. Pääsi toisella ringillä paremmin vauhtiin ja tuli mukavasti maaliin asti. 8 R. R. Jylhä 
juoksi 4. sisällä. Nousi vetämättömästä selästä 550 ennen maalia toiselle. Tuli lopun asiallisesti. 15 Virittäjä 
juuttui takajoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Pääsi 450 juostuna pudottamaan 7. ulos. Lähti päätösringin 
alkaessa kiriin. Tuli asiallisesti maaliin asti. 10 Vikken Tähti eteni nopeasti toiseen ulos. Jäi 850 juostuna 
toisen radan vetojuhdaksi. Puutui siitä jonkin verran loppusuoralla. 3 Larvan Lempi juuttui nopeasti toisen 
radan vetojuhdaksi. Otti siinä 800 juostuna laukan ja jäi selvästi. Suoritti jatkossa pääjoukon hänniltä 
asiallisesti. 2 Winetto kiihdytti heti kärkeen. Jäi loppusuoran alussa pahoin alakynteen ja tuli lopun vain 
tasaisesti. 1 Huvigunnar matkasi johtavan kannassa. Nousi puolimatkassa toisella ja laukkasi samassa 
pahoin. Jäi selvästi. Taipui loppukaarteessa pahoin. 11 Onnin Tahti juoksi 3. sisällä. Sai päätösringin alkaessa 
paikan johtavan kannasta. Taipui pahoin viimeisen takasuoran alussa ja oli vaisu. 6 Riksun Kingi haparoi 



alussa lyhyesti. Juuttui jatkossa keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Taipui selvästi viimeisellä takasuoralla 
ja oli vaisu. 9 Vaitter otti ratkaisevan lähtölaukan ja keskeytti myöhemmin kulisseissa. 16 Savon Sisu oli 
poissa. 

Väliajat: 29,5 / 2 - 28,0 / 2 - 29,5 / 2 - 29,0 / 5 

 

8. Lähtö 

2 Phantom Opera kiihdytti heti kärkeen. Sai rauhoittaa tahtia paljon toisella puolikkaalla. Lisäsi tempoa 
tarpeen mukaan ja otti helpon voiton. 12 Massimo Hoist juoksi 5. ulkona. Lähti päätösringin alkaessa kiriin. 
Siirtyi 550 ennen maalia 4. radalle. Tuli vahvasti maaliin asti ja ehti lopussa niukasti toiseksi. Viim. 1000 m 
12,1. 4 Cupido Combo ajoi toista rataa pitkin eteenpäin ja pääsi 450 juostuna pudottamaan johtavan 
kantaan. Oli loppuun asti kakkostaistossa. 5 Xenon Leader juuttui puolikas juostuna toisen radan 
vetojuhdaksi. Tuli ryhdikkäästi maaliin asti. 3 Wiliam Way matkasi johtavan kannassa. Jäi 450 juostuna 3. 
sisälle. Ei saanut lopussa lainkaan kiritilaa. 7 Sahara Dangerous sai puolikas juostuna paikan toisesta ulkoa. 
Lähti 850 ennen maalia kiriin. Tyytyi jatkossa säilyttämään asemansa. 1 Laxvikens Amiral lähti tasaisesti. 
Nousi ensimmäisen kaarteen lopussa 3. ulos. Siirtyi 900 ennen maalia kiriin. Tuli kirinsä asiallisesti maaliin 
asti. 9 Callela Vipdeal otti 4. sisältä maksimit. 10 Silent Starlight juoksi 5. sisällä. Nousi 650 ennen maalia 3. 
ulos. Seuraili lopun lähinnä tasaisesti. 11 MAS Grande juoksi 4. ulkona. Lähti 900 ennen maalia kiriin. Kirin 
terä taittui hieman aivan lopussa. Viim. 1000 m 13,8. 6 Careless Guy juoksi 6. sisällä. Nousi 450 ennen 
maalia kiriin. Oli reippaassa lopetuksessa mahdottoman tehtävän edessä. 8 Rock Vice laukkasi 200 juostuna 
ja jäi selvästi. Laukkasi uudelleen 800 juostuna ja menetti samassa pelinsä. 

Väliajat: 11,5 / 2 - 17,0 / 2 - 14,0 / 2 - 11,5 / 2 

 

9. Lähtö 

4 Night Sky Eagle matkasi johtavan kannassa. Nousi loppusuoran puolivälissä toiselle ja puristi viime 
metreillä varmaan voittoon. Viim. 700 m 13,2. 6 Archibald kiihdytti heti kärkeen. Sai vetää avausringin 
rauhassa. Tahti kiihtyi jatkossa. Tuli ihan hyvin maaliin asti, vaikka jäikin ihan lopussa toiseksi. 2 Aegir lähti 
hieman tasaisesti ja juuttui 4. sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Sai puolikas juostuna 
vetoavun eteensä. Lähti toisesta ulkoa viimeisen takasuoran alussa kiriin. Eteni 250 ennen maalia 
kolmanneksi ja säilytti jatkossa asemansa. Viim. 700 m 14,2. 3 Spearhead juoksi 4. sisällä. Nousi 650 ennen 
maalia toiseen ulos. Seuraili lopun asiallisesti. 5 Tsarina juoksi 2.-3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran 
puolivälissä kiriin. Tuli asiallisesti maaliin asti. 10 Queen It lähti 250 juostuna etenemään 3. rataa pitkin. Sai 
puolikas juostuna paikan kärkihevosen kupeelta. Putosi loppukaarteen alussa kärjen kyydistä, mutta ei 
kokonaan luovuttanut. 9 Caviarinho juoksi 6. sisällä. Nousi 450 ennen maalia toiselle. Seuraili lopussa 
maksimisijoitukseen. 7 Real Poppy veti voltin hieman erikoisesti ja koko takamatka myöhästyi lähdössä 
selvästi. Matkasi jatkossa 5. sisällä, mistä ei vain riittänyt. 14 Borderline Silver juoksi 7. sisällä, missä oli 
pitkään vailla kiritilaa ja tuli ainakin jonkin verran voimissaan maaliin. 15 Arvix All ei esittänyt 6. ulkoa 
kirivaiheessa ihmeitä. 16 Dior Addict juoksi 5. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Kirin terä 
taittui nopeasti ja oli aika vaisu. 8 Belluka matkasi 4. ulkona. Oli lopussa rehellisen riittämätön. 11 River 
Mitch otti 250 juostuna takajoukoissa pahan laukan ja menetti heti pelinsä. 1 Mythical Ray juoksi 3. sisällä. 
Laukkasi 850 ennen maalia yllättäen pitkäksi. 12 Joey Blackwillow ja 13 Wallamister olivat poissa. 

Väliajat: 21,5 / 6 - 20,0 / 6 - 14,5 / 6 - 14,0 / 4 

 

 



10. Lähtö 

3 Kalistaja Kalle kiihdytti heti kärkeen. Veti tasaisesti kiihtyvällä tahdilla ja oli lopussa vakuuttava voittaja. 
Viim. 700 m 30,0. 9 Steffe matkasi pääjoukon hännillä sisäradalla. Nousi 900 ennen maalia kiriin. Tuli 
rehdisti maaliin asti. Viim. 1000 m 29,8. 7 Solonen matkasi 3. sisällä. Sai puolimatkassa paikan johtavan 
kannasta. Seuraili lopussa tasaisesti. 4 Kokardi juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Tuli 250 ennen 
maalia nostetuksi ja laukkasikin tilanteen seurauksena. Tuli lopun vielä ihan juosten. 1 Valtaaja matkasi 
johtavan kannassa. Ei pitänyt kunnolla selkäänsä ja otti 600 juostuna laukan. Jäi selvästi. Suoritti jatkossa 
asiallisesti. 10 Senikki lähti mukavasti matkaan ja eteni nopeasti 3. ulkoa. Lähti 800 juostuna kiriin 3. radalle. 
Kirin terä taittui loppukaarteessa. Ei kuitenkaan kokonaan luovuttanut. 6 Luonnon Vauhti matkasi toisessa 
ulkona. Lähti 450 ennen maalia kiriin, mutta tyytyi seurailuun. 5 Elli Haloo juoksi 4. ulkona. Otti 800 
juostuna pahan laukan ja menetti samassa pelinsä. 2 Juoksija lähti oikein hitaasti matkaan ja putosi heti 
taustalle. Laukkasi pääjoukon hännillä 550 juostuna ja menetti pelinsä. Oli jatkossa vaisu. 8 Suvelan Salama 
otti 150 juostuna pahan laukan ja jäi selvästi. Sai päätösringin alkaessa paikan pääjoukon hänniltä 
sisäradalta. Nousi 250 ennen maalia 3. sisältä ahtaasti toiselle ja aiheutti samassa kanssakilpailijan laukan. 
Tuli hyvin maaliin asti, mutta meni hylkäykseen murtautumisesta. Viim. 1200 m 27,7. 

Väliajat: 35,0 / 3 - 32,5 / 3 - 29,5 / 3 - 30,0 / 3 


