
1. Lähtö 

15 Shackhills Desiree matkasi 5.-4. ulkona. Lähti 850 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni vahvasti ja painui viimeisen 
takasuoran lopussa kärkeen. Oli lopussa vakuuttava voittaja. Viim. 700 m 15,6. 4 Pretty Pricilla lähti tasaisesti ja jäi 3. 
ulos. Sai 550 juostuna paikan toisesta ulkoa. Lähti 600 ennen maalia kiriin. Eteni nopeasti toiseksi ja piti lopussa 
sijansa helposti. Viim. 600 m 15,2. 10 Bretagne nousi ensimmäisen takasuoran alussa 3. sisältä toisen radan 
vetojuhdaksi. Otti siinä 550 juostuna laukan ja jäi selvästi. Lähti kierros juostuna 7. ulkoa kiriin 3. radalle. Tuli pitkän 
kirinsä aivan juosten sisään asti. Viim. 1400 m 17,6. 14 Find Out juoksi 6. ulkona. Lähti 900 ennen maalia selkään 3. 
radalle. Kiersi loppukaarteessa jo 4. rataakin ja tuli aivan mukavasti maaliin asti. 16 Tootsie juoksi 5. ulkona. Kirikaista 
pysyi pitkään kiinni. Lähti lauman hänniltä 350 ennen maalia kiriin ulkoradoille ja tuli lopun sijoitustaan paremmin. 6 
Jolene Web sai nopeasti paikan johtavan kannasta. Nousi 350 ennen maalia toiselle radalle. Tuli tasaisesti ja otti 
maksimit. 7 Hayhill Princess kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai vetää sopuisasti. Jäi loppukaarteen alussa alakynteen ja 
seuraili lopussa maksimaaliseen sijoitukseen. 11 R. R. Nina´s Hope seuraili 3. sisältä maksimaaliseen sijoitukseen. 3 
Hollister otti pahan lähtölaukan ja jäi lauman hännille. Suoritti jatkossa 4. sisältä tasaisesti. 12 R. R. Cavatina matkasi 
3. ulkona. Sai edetä sujuvasti ja otti aivan maksimit. 8 Grande Dragon laukkasi 200 juostuna kolmannelta sijalta ja jäi 
selvästi. Laukkasi 450 juostuna uudelleen ja jäi selvästi. Teki jatkossa lauman hänniltä sisäradalta asiallisen esityksen. 
Jäi aivan lopussa vähintään tekniseen pussiin. 5 Mas Emotion laukkasi lähdössä ja jäi selvästi. Suoritti jatkossa 
asiallisesti. 13 Izzy Web juuttui ensimmäisen takasuoran lopussa toisen radan vetojuhdaksi. Puutui siitä pahoin 
viimeisen takasuoran lopulla ja oli vaisu. 2 Miragtion otti ratkaisevan lähtölaukan ja peli oli heti selvä. 1 Nette´s 
Osmo laukkasi lähdössä ja jäi selvästi. Taipui lauman hänniltä sisäradalta pahoin viimeisen takasuoran puolivälissä ja 
oli erittäin heikko. Viim. 600 m 34,8. 9 Mad Eye- Moody otti alkumatkan aikana pari laukkaa ja jäi paljon. Kulki 
taustalla erittäin vaisusti ja ravasikin pitkään heikosti. Oli vähintään lähes kilpailukunnoton.  

Väliajat: 22,5 / 7 - 21,5 / 7 - 19,0 / 7 - 16,0 / 15 

 

2. Lähtö 

4 Rahamies kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai vetää pitkään sopuisasti. Vastaili lopussa tarpeen mukaan ja aloitti uransa 
varmalla voitolla. 9 Kömin Poika otti sata juostuna laukan ja jäi jonkin verran. Sai ensimmäisen takasuoran alussa 
paikan pääjoukon hänniltä. Eteni pian 3. ulos. Pudotti 900 ennen maalia 3. sisälle. Nousi viimeisen takasuoran 
puolivälissä toisen radan vetojuhdaksi. Oli siitä lopussa hyvä kakkonen. Viim. 1700 m 34,1. 1 Sävel- Meri otti 200 
juostuna laukan ja jäi jonkin verran. Sai kuitenkin ensimmäisen takasuoran puolivälissä paikan toisesta ulkoa. 
Menetti 800 ennen maalia väsyneen vastustajan takana hieman asemiaan. Eteni pian uudelleen kärjen tuntumaan, 
mistä oli loppuun asti taistossa toisista rahoista. 6 Lampin Lintti matkasi johtavan kannassa. Ei saanut sieltä lopussa 
lainkaan kiritilaa. 8 See Hoo Amuletti sai edetä 4. sisältä koko ajan sopuisasti. Ravi oli pitkään aika hakevaa, mutta 
pysyi kuitenkin oikealla tyylillä sisään asti. Otti maksimit. 3 Pirtuli otti neljänneltä sijalta 350 juostuna lyhyen laukan. 
Teki jatkossa 4. ulkoa tasaisen esityksen. 5 Sulis otti 150 juostuna pahan laukan ja mahdollisuudet sulivat samassa. 7 
Sinkun Säde nousi 400 juostuna sisäradan jonosta toisen radan vetojuhdaksi. Taipui siitä selvästi jo viimeisen 
takasuoran alussa ja oli heikko. 2 Sireenin Sointu lähti haparoiden matkaan ja jäi 3. sisälle. Otti siellä puolimatkassa 
pahan laukan. Laukkaili jatkossa kulisseissa hylkäykseen asti.  

Väliajat: 38,5 / 5 - 39,0 / 5 - 34,5 / 5 - 34,0 / 5 

 

3. Lähtö 

4 Shackhills Flash juoksi 3. ulkona. Lähti 800 ennen maalia kiriin 3. radalle. Jäi loppukaarteen alussa vapaalle radalle. 
Puristi viime metreillä armaan voittoon. Viim. 700 m 13,0. 1 Por Nie Pop juoksi johtavan kannassa. Nousi 150 ennen 
maalia toiselle ja puristi varmasti toiseksi. 3 Chocolates For All kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai vetää pitkään 
sopuisasti. Tuli aivan juosten sisään asti, vaikka jäikin lopussa kolmanneksi. 7 Celeena sai nopeasti paikan toisesta 
ulkoa. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Eteni loppukaarteen alussa toisen radan vetojuhdaksi. Tuli 
tasaisesti sisään asti. 8 Tomorrow´s Hope juoksi 4. sisällä. Nousi loppusuoran alussa kiriin. Otti lopussa maksimit. 6 
Wipeout juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Putosi loppukaarteessa hieman, mutta ei kuitenkaan täysin 
luovuttanut. 9 High Sky Jet juoksi 5. sisällä. Sai edetä sujuvasti ja tuli lähinnä tasaisesti. Viim. 500 m 14,1. 10 Midnight 



Laudatur juoksi 3. sisällä. Otti aivan maksimit. 5 Calista otti pahan lähtölaukan ja jäi selvästi. Suoritti jatkossa 
asiallisesti. 12 Benon Safiro oli 4. ulkoa vailla virtaa. 11 Mac Light Prince otti 150 juostuna pahan laukan ja menetti 
pelinsä. Keskeytti kulisseissa myöhemmin. 2 Stoneisle Redbull oli poissa. 

Väliajat: 18,5 / 3 - 20,5 / 3 - 20,5 / 3 - 14,0 / 4 

 

4. Lähtö 

8 Tutun Impi lähti normaaliakin tahmeammin ja jäi todella runsaasti. Sai 850 ennen maalia tuntuman pääjoukkoon. 
Lähti 650 ennen maalia kiriin 3.-4. radalle. Jyräsi lopussa pitkän kirinsä päätteeksi vielä eleettömään voittoon. Viim. 
1200 m 24,7. 3 Eskel laukkasi toisessa ulkona 200 juostuna hylkäyksen rajamaille. Matkasi jatkossa 4.-3. ulkona. Lähti 
350 ennen maalia kiriin 3. radalle. Tuli hyvin sisään ja oli mainio kakkonen. Viim. 1000 m 26,8. 6 Ypäjä Jallu juoksi 3.-
2. ulkona. Lähti loppusuoran puolivälissä kiriin ja oli tasainen kolmas. 2 Tuulensuvi matkasi kärjen tuntumassa, mistä 
jäi kierros juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Tuli siitä ajettuna tauko huomioiden mukavasti sisään asti. 1 Helun 
Kuva jäi 150 juostuna johtavan kantaan. Nousi 450 juostuna toiselle ja kävi kysymässä kärkipaikkaa. Joutui 900 
juostuna tyytymään paikkaan johtavan kannasta. Jäi lopussa rintaman taakse täysissä voimissa vaille kiritilaa. 7 
Manionni lähti hyvin ja oli jo 150 juostuna kärkipaikalla. Sai toisella puolikkaalla painetta. Jäi lopulta loppusuoran 
puolivälissä pahoin alakynteen. Oli lähinnä tasainen. 9 Ponnen Aatos oli lauman hänniltä vailla suurempaa virtaa. 10 
Likser juoksi 4.-3. ulkona. Pudotti puolimatkassa 3. sisälle. Taipui pahoin loppukaarteen alussa ja oli rehellisen heikko. 
Olikohan kaikki edes kunnossa. Viim. 400 m 43,0. 4 Turon Linda juoksi 4. sisällä. Aloitti toisen ringin alkaessa matkan 
kohden takajoukkoja. Taipui viimeisellä takasuoralla pahoin ja keskeytti. 5 Hipatsu laukkasi lähdössä pitkäksi.  

Väliajat: 30,5 / 7 - 28,0 / 7 - 27,5 / 7 - 28,0 / 8 

 

5. Lähtö 

6 The Battle lähti hyvin ja pudotti 250 juostuna johtavan kantaan. Nousi 300 ennen maalia toiselle radalle. Puristi 
viime metreillä hallittuun voittoon. Viim. 700 m 14,8. 1 Makeadreamcometrue kiihdytti heti kärkipaikalle. Veti 
tasaisesti kiihtyvällä tahdilla ja tuli mainiosti sisään asti, vaikka jäikin lopussa toiseksi. 8 Ranch Rocky Road juoksi 5. 
ulkona. Lähti 350 ennen maalia kiriin ja tuli lopun aivan juosten. Viim. 700 m 15,0. 4 Zulamit matkasi 4. sisällä. Jäi 
viimeisellä takasuoralla vaille kiritilaa. Vapaa rata löytyi vasta loppusuoran alussa, minkä jälkeen tuli lopun oikein 
pirteästi. 3 Cute Valley juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Pudotti 450 ennen maalia 3. sisälle. Seuraili lopun 
tasaisesti. 10 Miss Vivacious juoksi 3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Tuli lopun lähinnä tasaisesti. 5 
She Will Be otti alun rauhassa ja matkasi 4. ulkona. Oli sieltä kirivaiheessa vain tasainen. 7 M. T. On The Heels oli 
toisesta ulkoa rehellisen riittämätön. 2 Cubus juoksi 3. sisällä. Taipui loppukaarteessa selvästi ja oli heikko. Viim. 400 
m 24,3. 11 Parisiodi oli lauman hänniltä sisäradalta rehellisen riittämätön. 9 Senator Case laukkasi 200 juostuna 
pitkäksi. 12 Eagle Owl oli poissa. 

Väliajat: 12,5 / 1 - 16,0 / 1 - 15,0 / 1 - 15,0 / 6 

 

6. Lähtö 

6 New Life Wheels matkasi 5. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Siirtyi loppusuoran alussa 
vapaille vesille. Jyräsi viime metreillä varmaan voittoon. Viim. 700 m 12,0. 10 Brand New Key matkasi 4. ulkona. Lähti 
viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Siirtyi loppusuoran alussa 4. radalle. Tuli hienosti sisään asti. Viim. 700 m 
12,6. 9 Troopers juoksi 3. ulkona. Lähti 800 ennen maalia kiriin 3. radan vetojuhdaksi. Tuli pitkän kirinsä oikein hyvin 
sisään asti. 4 Vixpress Li juoksi 3. sisällä. Pääsi loppukaarteessa nousemaan toiselle radalle. Ei saanut lopussa 
rintaman takaa mahdollisuutta kirimiseen. 1 Cheri Sane kiihdytti heti kärkipaikalle. Tahti pysyi tasaisen reippaana. 
Taipui lopulta kovassa ylisarjassa loppusuoralla jonkin verran. 3 Trouble Leader juuttui nopeasti toisen radan 
vetojuhdaksi. Tuli siitä aivan rehdisti sisään asti, vaikka päätössatasella matka hieman painoikin. 2 Insinvible H. C. 
matkasi johtavan kannassa. Jäi lopussa täysin vaille kiritilaa. 7 Sahara Foxylady matkasi pääosin 4.-3. sisällä. Oli 



lähinnä tasainen. 5 Cutthecrap sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Taipui loppukaarteessa selvästi ja oli vaisu. 8 
Ambriel ja 11 Filur Sisu olivat poissa. 

Väliajat: 13,0 / 1 - 15,5 / 1 - 15,0 / 1 - 14,0 / 6 

 

7. Lähtö 

2 Kilmisteri kiihdytti heti kärkipaikalle. Vastaili tarpeen mukaan ja otti hallitun voiton. 8 H. V. Tokka matkasi 3. 
ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Nousi 350 ennen maalia 4. radalle. Tuli hyvin sisään ja ehti 
lopussa toiseksi. Viim. 700 m 29,0. 4 Vuaran Viima juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Piti siinä pitkään 
tempoa yllä. Tuli mukavasti sisään asti, vaikka jäikin lopussa kolmanneksi. 12 Salaliitto juoksi 4. sisällä. Sai toisen 
ringin alkaessa paikan 3. sisältä. Ei löytänyt lopussa rintaman takaa lainkaan kiritilaa. 10 Elvirra matkasi toisessa 
ulkona. Lähti 150 ennen maalia kiriin ja tuli tasaisesti. 15 Rallan Salama juoksi 6. ulkona. Lähti päätösringin alkaessa 
kiriin 3. radalle. Tuli pitkän kirinsä aivan juosten sisään asti. Viim. 1000 m 28,9. 1 Taajaninto juoksi johtavan 
kannassa. Putosi päätössatasella kärjen kyydistä. 13 Buugi seuraili 5. sisältä maksimaaliseen sijoitukseen. 3 Virittäjä 
juoksi johtavan kannassa. Nousi toisen ringin alkaessa toiseen ulos. Siirtyi viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. 
radalle. Kirin terä katkesi selvästi loppusuoralle tultaessa ja tuli lopun tasaisesti. 9 Marhotti seuraili 4. ulkoa 
maksimisijoitukseen. 16 Vilmai oli 5. ulkoa vaisu. 6 Olaus Magnus laukkasi 300 juostuna kuudennelta sijalta pitkäksi. 
7 Bietro otti pahan lähtölaukan. Lähti lauman hänniltä 600 ennen maalia kiriin. Siirtyi loppusuoran alussa vapaalle 
radalle, mutta otti loppusuoran alussa pahan laukan ja meni hylkäykseen. Kunto olisi kiviaitaa, mutta ravia pitäisi 
mennä. 5 Tarmo Ite, 11 Hiirotar ja 14 Tvitteri olivat poissa. 

Väliajat: 32,5 / 2 - 31,0 / 2 - 27,5 / 2 - 30,5 / 2 

 

8. Lähtö 

6 Cheap Thirills juuttui alussa keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Ajoi ensimmäisellä takasuoralla eteenpäin. Sai 
lopulta 550 juostuna kuolemanpaikan haltuunsa, mistä painui 750 juostuna kärkeen asti. Rauhoitti jatkossa tahtia. 
Lisäsi tempoa 300 ennen maalia ja oli erittäin vakuuttava voittaja. Pärjää ilman muuta vastaavana lauantainkin 
lähdöissä. 5 Feeling Dream ajoi 3. rataa pitkin eteenpäin. Sai 350 juostuna kuolemanpaikan haltuunsa. Eteni 550 
juostuna kärkeen. Jäi 200 metriä myöhemmin johtavan kantaan. Nousi loppusuoran puolivälissä toiselle radalle. Oli 
lopussa pitkältä tauolta oikein hyvä kakkonen. Viim 600 m 12,7. 1 Oh Conny Lie Star juoksi 5. sisällä. Sai edetä 
sujuvasti sisärataa pitkin ja tuli mukavasti sisään asti. Viim. 700 m 12,8. 7 Indyana Joness matkasi 4. ulkona. Lähti 
viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.-4. radalle. Tuli umpirehdisti sisään asti. Viim. 700 m 12,6. 4 Curakao eteni 
nopeasti kärkipaikalle. Luopui puolikas juostuna paikastaan. Jäi 750 juostuna 3. sisäpariin. Nousi viimeisen 
takasuoran puolivälissä toiseen ulos. Siirtyi lähes samassa kiriin 3. radalle. Tuli kirinsä asiallisesti sisään asti. 2 
Makemake matkasi lopulta 4. sisällä. Nousi loppukaarteen alussa toiseen ulos. Kirikaista pysyi jatkossa kiinni. Pudotti 
loppusuoran alussa sisäradalle, missä tuli asiallisesti. Ainakin jonkin verran voimia jäi. 3 Birthday Cloud juuttui 
keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Ajoi ensimmäisellä takasuoralla eteenpäin. Pääsi lopulta 800 juostuna toisen 
radan vetojuhdaksi. Putosi 400 ennen maalia kärkitaistosta, mutta ei silti kokonaan luovuttanut. 9 Julianne Cane 
juoksi 3. ulkona. Oli sieltä kirivaiheessa tasainen. 11 Cankus Xport juoksi 5. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa 
selkään 3.-4. radalle. Menetti 300 ennen maalia vähän vauhtiaan, eikä enää pystynyt ohituksiin. 12 Elmo Exceptional 
juoksi 7. sisällä. Suoritti sieltä kirivaiheessa asiallisesti, mutta reippaassa lopetuksessa oli vain mahdotonta nousta. 
Viim. 700 m 14,7. 8 Mohikaner juoksi toisessa ulkona. Taipui sieltä viimeisen takasuoran puolivälissä ja oli varsin 
vaisu. 10 Greytail Eric juoksi 6. sisällä. Ravasi pitkään huonosti ja laukkasi loppusuoran alussa lyödyn oloisena 
hylkäykseen.  

Väliajat: 13,5 / 4 - 15,0 / 6 - 16,0 / 6 - 12,5 / 6 

 

 

 



9. Lähtö 

1 BWT Eden lähti tasaisesti. Nousi 3. sisältä 250 juostuna toiseen ulos. Lähti 550 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni 
nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Jyräsi siitä lopussa eleettömään voittoon. 2 Caramania kiihdytti heti 
kärkipaikalle. Tuli siitä rehdisti sisään asti, vaikka jäikin lopussa toiseksi. 8 Natasha Love juoksi 5. ulkona. Lähti 600 
ennen maalia kiriin 3.-4. radalle. Tuli pitkän kirinsä rehdisti sisään asti ja oli lopussa varmasti kolmas. Viim. 700 m 
15,7. 9 Fianna juoksi 3. sisällä. Nousi loppukaarteen alussa toiseen ulos. Sai edetä sujuvasti ja oli tasainen neljäs. 5 
The World Is Mine juuttui alussa 3. radan kiertäjäksi. Peruutti lopulta 850 juostuna lauman hännille. Lähti 
loppukaarteessa kiriin ja tuli hienosti sisään asti. Kilpailee oikein hyvässä kunnossa. Viim. 600 m 15,0. 11 Fair Boost 
juoksi 4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3. radalle. Otti 550 ennen maalia yllättäen pahan 
laukan. Tuli lopun laukasta selvittyään hyvin ja kilpailee kovassa iskussa. 7 Case By Case seuraili 6. ulkoa 
maksimaaliseen sijoitukseen. 12 Cecilia Cheerful seuraili 4. sisältä maksimisijoitukseen. 10 Star Girl One juoksi 3. 
ulkona. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3.-4. radalle. Kirin terä katkesi loppusuoran alussa ja tuli lopun 
vailla virtaa. 6 Ginelle juuttui alussa takajoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Peruutti lopulta 450 juostuna 5. sisälle. Oli 
lopussa vailla suurempaa virtaa. 4 Kwakiuti Boko juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Taipui siitä selvästi 
loppukaarteen alussa. Pudotti pian sisäradalle ja tuli lopun vaisusti. 3 La Donna Perfetta matkasi johtavan kannassa. 
Laukkasi siellä viimeisen takasuoran alussa yllättäen pitkäksi.  

Väliajat: 13,5 / 2 - 14,0 / 2 - 16,5 / 1 

 

10. Lähtö 

1 Winetto kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai vetää erittäin rauhallisesti. Kiihdytti tahtia loppua kohden ja oli vakuuttava 
voittaja. 13 Tosi Innokas juoksi 6.-5. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa 5. ulos. Sai edetä sujuvasti toista rataa 
pitkin ja oli lopussa selvästi voittajalle jääneenä toinen. Viim. 1000 m 33,2. 14 Hiekan Hohto juoksi takajoukoissa 
toisella radalla. Sai päätösringin alkaessa paikan 3. ulkoa. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Tuli 
kirinsä asiallisesti sisään asti ja oli varmasti kolmas. 15 Eurobondi lähti mukavasti matkaan. Otti kuitenkin 200 
juostuna lyhyen laukan. Pääsi pian vauhtiin ja ajoi samassa toista rataa pitkin eteenpäin. Kävi kysymässä 
kärkipaikkaa, mutta joutui 800 juostuna tyytymään paikkaan johtavan kannassa. Putosi loppusuoralle tultaessa 
kärkihevosen kyydistä ja oli tasainen neljäs. 12 Tomin Toivo matkasi taustalla sisäradalla. Nousi kierros ennen maalia 
4. ulos. Oli sieltä kirivaiheessa tasainen. 4 Miran Krister matkasi 2.-3. sisällä. Oli pitkään vailla kiritilaa. Vapaa rata 
löytyi loppusuoran alussa, minkä jälkeen ei enää juurikaan kirinyt. 3 Larvan Priimus otti 50 juostuna pahan laukan ja 
jäi taustalle. Oli jatkossa asiallinen. 16 Juhannuspeikko otti takajoukoissa 200 juostuna laukan ja menetti heti pelinsä. 
6 Teuvo otti 250 juostuna laukan ja jäi selvästi. Oli jatkossa lähinnä tasainen. 5 Lamppu juuttui alussa keskijoukkoihin 
3. radalle. Otti 300 juostuna laukan ja putosi hännille. Laukkasi 900 juostuna uudelleen ja menetti pelinsä lopullisesti. 
2 Tähti- Sävel juoksi 3.-4. sisällä. Taipui loppusuoralle tultaessa selvästi ja oli heikko. 7 Briima juoksi 5. sisällä. Nousi 
puolimatkassa toiseen ulos. Jäi 450 ennen maalia vastustajan laukan ansiosta toisen radan vetojuhdaksi. Pudotti 250 
ennen maalia johtavan kantaan. Laukkasi loppusuoran alussa jo hieman lyödyn oloisena hylkäykseen. 9 Hovilan Heta 
nousi 6. sisältä 900 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Laukkasi siinä viimeisen takasuoran lopussa jo hieman lyödyn 
oloisena pitkäksi. 10 Vektorin Valo matkasi keskijoukoissa. Otti 800 juostuna laukan ja jäi selvästi. Lähti pääjoukon 
hänniltä viimeisen takasuoran alussa kiriin 4. radalle. Eteni hyvin, mutta vahva kiri katkesi hetkeksi 550 ennen maalia 
tulleeseen laukkaan. Taipui jatkossa hieman, mutta laukkasi vielä loppumetreillä rahasijan. 11 Serenia otti useita 
pieniä laukkoja ja jotain ongelmia saattoi olla, sillä ravi oli pitkään hakevaa. 8 Pårs Samuraj oli poissa. 

Väliajat: 37,5 / 1 - 34,0 / 1 - 36,0 / 1 - 30,0 / 1 


