1. Lähtö

2 Rannan Sipi otti kärkipaikalta 200 juostuna laukan ja jäi toisen radan vetojuhdaksi. Laukkasi siinä
uudelleen lyhyesti 550 juostuna. Ajoi eteenpäin ja painui 950 juostuna kärkeen. Dominoi loppumatkaa
varmasti ja vaikuttaa suurelta lupaukselta. 3 Trumppi matkasi kolmantena. Nousi 700 juostuna toiseen ulos.
Jäi puolimatkassa toisen radan vetojuhdaksi. Tuli hyvin maaliin asti ja oli mainio kakkonen. Viim. 700 m
30,8. 5 Kukkarosuon Aku juoksi 3. ulkona. Sai puolimatkassa paikan toisesta ulkoa. Tuli mukavasti maaliin
asti, eikä kuski uskaltanut lopussa suuremmin pyytää. Viim. 1000 m 32,9. 10 Sirpan Silver eteni taustalta
tasaisesti ja sai 850 ennen maalia paikan 3. ulkoa. Sai edetä sujuvasti ja oli tasainen neljäs. 9 Mette- Marit
otti takajoukoissa 250 juostuna pahan laukan ja mahdollisuudet menivät samassa. 7 Seelia otti 200
juostuna ratkaisevan laukan ja peli oli heti selvä. 1 Hyvityksen Pyry sai 200 juostuna kärkipaikan haltuunsa.
Haparoi lyhyesti 550 juostuna, mutta säilytti paikkansa. Jäi kierros juostuna johtavan kantaan. Menetti 850
ennen maalia hieman rytmiään ja jäi vähän. Hapuilu jatkui viimeisellä takasuoralla ja laukkaili viimeisen
takasuoran lopulla hylkäykseen asti. 4 Menetys laukkasi lähdössä pitkäksi. 6 Fiktus matkasi 3.-2. ulkona.
Laukkasi 550 juostuna. Laukkasi uudelleen 800 juostuna. Laukkasi päätösringin alkaessa kolmannen kerran.
8 Myterä juoksi 3.-2. sisällä. Jäi 800 ennen maalia vaille kiritilaa. Nousi vapaalle radalle jostain syystä vasta
sata ennen maalia. Otti samassa laukan ja meni hylkäykseen.

Väliajat: 41,0 / 1 - 39,5 / 2 - 35,0 / 2 - 31,0 / 2

2. Lähtö

3 Mescalin Shade eteni 150 juostuna kärkeen. Veti erittäin kovaa. Oli lopussa aivan ylivoimainen ja uran
avaus oli todella lupaava. 12 Shiny Beatrix ajoi alussa tasaisesti eteenpäin ja eteni 800 juostuna todella
harvaan laumaan kolmanneksi. Puristi lopussa tasaisesta kakkostaistosta toiseksi. 4 Love Cocktail matkasi
johtavan kannassa. Tahti oli erittäin reipasta. Putosi viimeisen takasuoran puolivälissä kärkihevosen
kyydistä, mutta oli silti loppuun asti taistossa toisista rahoista, vaikka tahti tasaantuikin merkittävästi
loppua kohden. 9 Callela Exclusive matkasi pitkään neljäntenä. Nousi 250 ennen maalia toiselle. Meni
samassa loppusuoran alussa hetkeksi peitsille ja menetti asemiaan. Tuli lopun lähinnä tasaisesti. 10 Hayhill
Princess otti vajaa sata juostuna pahan laukan ja menetti heti pelinsä. 11 Light All The Time eteni 300
juostuna harvaan laumaan kolmanneksi. Jäi kierros juostuna viidenneksi, eikä vain riittänyt jatkossa. 7 Local
Beauty pysyi taustalla koko ajan. 1 Mack Baron laukkasi sata juostuna pitkäksi. 2 Arvix All laukkasi 250
juostuna pitkäksi. 5 Konstantin Star, 6 Hip Hop Au Vent ja 8 River Mirch olivat poissa.

Väliajat: 16,5 / 3 - 15,5 / 3 - 16,0 / 3 - 18,0 / 3

3. Lähtö

7 Ville- Kalle ajoi taustalta tasaisesti eteenpäin ja sai toisessa kaarteessa paikan viidentenä. Ajoi toisen
ringin alkaessa eteenpäin toista rataa eteenpäin. Painui 450 ennen maalia kärkeen. Hallitsi helposti ja palasi
suoraan tauolta hyvässä iskussa. 6 Kleppe Spödå lähti hyvin ja eteni ensimmäisen takasuoran lopulla
kärkijoukon hännille sisäradalle. Nousi 4. sisältä viimeisen takasuoran alussa toiselle. Tuli hyvin maaliin asti
ja suoritti hienon avauksen uudessa kotimaassaan. Viim. 700 m 26,1. 4 Holter Oda eteni 250 juostuna
johtavan kantaan. Sai ensimmäisen takasuoran lopussa vastustajan laukan ansiosta haltuunsa. Jäi
päätöspuolikkaan alussa johtavan kantaan. Oli lopussa tasainen kolmas. 3 Meno- Wilho matkasi alun
neljäntenä. Nousi puolikas juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Pudotti päätösringin alkaessa johtavan
kantaan. Puutui hieman loppukaarteessa ja oli tasainen neljäs. 1 Meno- Wille kiihdytti heti kärkipaikalle.
Otti 550 juostuna laukan ja jäi lauman hännille. Laukkasi 850 juostuna uudelleen pahoin ja menetti pelinsä.
5 Jättipotti Pee lähti rauhassa ja putosi taustalle. Otti 900 ennen maalia pahan laukan ja menetti samassa
pelinsä lopullisesti. 2 Piitaikuri juoksi 2.-3. sisällä. Taipui viimeisen takasuoran lopulla selvästi ja oli vaisu.

Väliajat: 33,5 / 1 - 31,5 / 4 - 27,0 / 4 - 29,0 / 7

4. Lähtö

10 Vilberth juoksi 4. ulkona. Lähti puolimatkassa kiriin 3. radalle. Eteni vahvasti ja painui 600 ennen maalia
kärkeen. Oli lopussa vakuuttava voittaja. Viim. 1000 m 29,0. 6 Patulaine juuttui 3. radan kiertäjäksi. Ajoi
tasaisesti eteenpäin. Painui lopulta 550 juostuna kärkipaikalle asti. Jäi 600 ennen maalia johtavan kantaan.
Oli lopussa isojen marginaalien lähdössä varmasti toinen. 9 Vastavalo juoksi 3. sisällä. Nousi päätösringin
alkaessa 3. ulos. Lähti loppukaarteessa kiriin ja tuli asiallisesti. Viim. 700 m 29,6. 12 Isosalon Into matkasi 5.4. ulkona. Lähti 250 ennen maalia kiriin. Tuli lopun asiallisesti. 8 Liiseriina juuttui alussa 3. radan kiertäjäksi.
Pääsi ensimmäisen takasuoran alussa pudottamaan 3. ulos. Sai päätösringin alkaessa paikan toisesta ulkoa.
Jäi 400 ennen maalia vapaalle radalle. Tuli lopun lähinnä tasaisesti. 11 Eurobondi juoksi 4.-3. sisällä. Otti
lopussa maksimisijoituksen. 2 See Hoo Amuletti sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Pudotti päätösringin
alkaessa johtavan kantaan. Jäi viimeisen takasuoran puolivälissä 3. sisälle. Taipui hieman loppukaarteessa.
Haparoi lyhyesti loppusuoran alussa, minkä jälkeen tuli lopun vailla loistoa. 4 Yxbacka Bacill juuttui nopeasti
toisen radan vetojuhdaksi. Otti siinä 450 ennen maalia laukan ja menetti samassa pelinsä. 3 Harjan Halla
lähti rauhassa ja juoksi lauman hännillä toisella radalla. Pudotti toisen kaarteen alussa 5. sisälle. Otti 950
juostuna laukan ja jäi taustalle. Ei esittänyt jatkossa ihmeitä. 5 Weeti juuttui alussa takajoukkoihin 3.
radalle. Pääsi 700 juostuna pudottamaan 6. ulos. Taipui ajossa ja oli vaisu. Ravikin oli vähän kateissa. 7 Tuli

Rols laukkasi lähdössä. Sinetöi epäonnistumisensa ensimmäisen kaarteen lopun uudella pahalla laukallaan.
1 Rahamies sai alussa juuri pidettyä kärkipaikan hallussaan. Luopui paikastaan yllättäen 550 juostuna ja
jatkoi johtavan kannassa. Laukkasi siellä 900 juostuna yllättäen pitkäksi. Laukka johtui ilmeisesti kengän
irtoamisesta.

Väliajat: 31,0 / 1 - 32,5 / 6 - 31,5 / 6 - 28,5 / 10

5. Lähtö

5 Cheap Thirills lähti rauhassa ja matkasi 3. ulkona. Lähti 1350 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni 900
juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Painui 250 ennen maalia kärkeen ja oli vakuuttava voittaja. Viim. 700 m
13,3. 8 Hades juuttui 250 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Sai 900 juostuna vetoavun eteensä. Lähti
toisesta ulkoa 450 ennen maalia kiriin 3. radalle. Tuli rehdisti sisään asti. Viim. 400 m 13,3. 9 Graze Pezzo
juoksi 2.-3. ulkona. Lähti 450 ennen maalia kiriin ja tuli aivan hyvin maaliin asti. 7 Cankus Xport juoksi 6.
ulkona. Lähti 700 ennen maalia kiriin 3.-4. radalle. Tuli vahvasti perille saakka ja palasi pieneltä paussilta
vahvassa iskussa. Viim. 700 m 11,7. 3 Ove jäi 250 juostuna johtavan kantaan. Nousi 400 ennen maalia
toiseen ulos. Pudotti 150 ennen maalia sisäradalle ja tuli tasaisesti. 2 Mr Noon jäi 250 juostuna 3. sisälle.
Nousi 350 ennen maalia toiselle. Kirikaista ei lopussa rintaman takaa koskaan auennut ja varaa jäi. 6 Bastian
juoksi 6. sisällä. Nousi 750 juostuna 4. ulos. Oli sieltä kirivaiheessa lähinnä tasainen. 11 Herman Halm
matkasi pääosin 5. ulkona. Lähti 650 ennen maalia kiriin 3. radalle. Siirtyi loppukaarteessa 4. radalle. Tyytyi
lopussa seurailuun. 12 High Profile matkasi 6. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiselle.
Seuraili lopun lähinnä tasaisesti. 4 Taigo Blessed painui 250 juostuna kärkeen. Veti tasaista tahtia. Antoi 300
ennen maalia selvästi periksi ja tuli lopun vailla virtaa. 1 Madam´s Biggo Boy matkasi 4. sisällä. Jäi
loppusuoran alussa pahoin vaille kiritilaa. Laukkasi sata ennen maalia kiritilaa hakiessaan hylkäykseen. 10
Forza Sting juoksi 5. sisällä. Laukkasi siellä 350 ennen maalia yllättäen pitkäksi.

Väliajat: 11,5 / 4 - 16,5 / 4 - 15,5 / 4 - 12,5 / 5

6. Lähtö

5 Paris Håll juoksi 3. ulkona. Sai 550 juostuna paikan toisesta ulkoa. Lähti 450 ennen maalia kiriin 3. radalle.
Vastaili lopussa ulkopuolelleen kirineelle ja puristi tasaisesta rintamasta niukkaan voittoon. 6 North Sunny

eteni 200 juostuna kärkihevosen kupeelle. Painui 550 juostuna kärkeen ja veti tasaisen reipasta. Aivan
lopussa tahti vähän tasaantui ja jäi niukasti toiseksi. 7 Clover Meadow juoksi 4.-3. ulkona. Lähti 450 ennen
maalia kiriin ja ehti lopussa voittotaistoon. Matkavauhti oli loppua kohden hiljenevä. Viim. 400 m 19,9. 2
Joy Ring matkasi johtavan kannassa. Jäi 550 juostuna 3. sisälle. Seuraili lopussa tasaisesti. 4 Shelby Ray sai
nopeasti paikan toisesta ulkoa. Jäi 550 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Putosi siitä loppusuoran alussa
voittotaistosta, mutta säilytti oman tahtinsa. 1 Friday Miracle kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi puolikas
juostuna johtavan kantaan. Putosi loppukaarteessa kärjen kyydistä ja oli vain tasainen. 3 Madickens Lady
laukkasi lähdössä pitkäksi. 8 Stonelake Marilee oli poissa.

Väliajat: 19,0 / 1 - 17,5 / 6 - 16,5 / 6 - 22,0 / 5

7. Lähtö

2 Attention OP kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai vetää avausringin rauhassa. Lisäsi jatkossa tahtia ja piti
lopussa varmaan voittoon. Viim. 700 m 14,5. 11 Gunvald juoksi 3. ulkona. Kiertyi 850 juostuna toiseen ulos.
Lähti 350 ennen maalia kiriin 3. radalle. Haastoi lopussa voittaneen hyvin. 8 Mohikaner juoksi 4.-3. sisällä.
Oli pitkään vailla kiritilaa. Löysi vapaan radan loppusuoran alussa ja tuli lopun mukavasti. Oli nyt kuin eri
hevonen. 5 Cape´s Captain matkasi johtavan kannassa. Nousi kierros juostuna toisen radan vetojuhdaksi.
Tuli rehdisti maaliin asti. 1 Natasha Love juoksi 3. sisällä. Sai kierros juostuna paikan johtavan kannasta. Oli
lopussa tasainen viides. 16 Conny Sisu matkasi aivan lauman hännillä toisella radalla. Lähti 7. ulkoa kiriin 3.
radalle. Sai pian vetoavun eteensä. Siirtyi 450 ennen maalia 4. radalle. Tuli rehdisti maaliin asti. Viim. 1000
m 13,6. 3 Feeling Classy laukkasi lähdössä ja jäi keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Peruutti lopulta 600
juostuna aivan lauman hännille sisäradalle. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle. Kirikaista pysyi
pitkään kiinni. Löysi loppusuoralla vapaata ja tuli oikein hyvällä tyylillä maaliin. 14 The Swede juoksi 6.
ulkona. Lähti 800 ennen maalia selkään 3. radalle. Nousi 300 ennen maalia kiriin ulommas. Tuli rehdisti
sisään asti. 13 Troopers juoksi 6.-5. sisällä. Nousi 800 ennen maalia 5. ulos. Siirtyi 650 ennen maalia kiriin.
Nousi loppusuoralle tultaessa aivan ulkoradoille. Tuli asiallisesti maaliin. 15 Por Nie Rock juoksi 5.-4. ulkona.
Lähti 850 ennen maalia kiriin 3. radan vetojuhdaksi. Puutui hieman loppua kohden. 7 Chevy to the Levy otti
150 juostuna kärkihevosen kupeelta laukan ja jäi lauman hännille toiselle radalle. Kirikaista pysyi jatkossa
pitkään kiinni. Vapaa rata löytyi vasta sata ennen maalia, minkä jälkeen tuli lopun asiallisesti. 9 Make a
Dream H. C. matkasi alun 4. sisähevosen kupeella toisen radan vetojuhtana. Pudotti 800 juostuna 4. sisälle.
Oli jatkossa aika vaisu. 10 BWT Bayern matkasi 2.-3. ulkona. Otti 250 ennen maalia hieman ahtaan oloisessa
tilanteessa laukan, mikä jatkui pitkäksi. Hylkäys on tosin tullut loppusuoran laukasta. 12 Case Closed
laukkasi lähdössä pitkäksi. 4 King Journey ja 6 Nice My Sin olivat poissa.

Väliajat: 19,0 / 2 - 19,5 / 2 - 14,5 / 2 - 15,0 / 2

8. Lähtö

8 Asfalttisoturi juoksi 4. sisällä. Nousi 750 juostuna 3. ulos. Sai päätösringin alkaessa paikan toisesta ulkoa.
Lähti loppusuoran alussa kiriin 3. radalle. Puristi viime metreillä varmaan voittoon. Viim. 700 m 27,9. 1 Pete
Pointti kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai pitkään painetta. Tuli mukavasti maaliin asti, vaikka jäikin aivan
lopussa toiseksi. 3 Eräsmies juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Pudotti 850 ennen maalia hetkeksi
johtavan kantaan. Nousi viimeisen takasuoran alussa uudelleen toisen radan vetojuhdaksi ja löi painetta.
Puutui päätössatasella ymmärrettävästi hieman. 9 Aarian Hermanni juoksi 5. ulkona. Lähti viimeisen
takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Tuli kirinsä aivan juosten maaliin asti. Viim. 700 m 27,6. 13 Lumino
matkasi jonkin verran pääjoukosta jääneenä taustalla sisäradalla. Tuli toisen ringin mukavasti ja nousi
viidenneksi. 4 Larvan Lempi matkasi pääosin 3. sisällä. Seuraili tasaisesti maaliin asti. 11 Marin Tase matkasi
keskijoukoissa toisella radalla. Pudotti kierros juostuna sisäradalle. Nousi 850 ennen maalia 3. ulos. Sai
edetä sujuvasti. Puutui lopulta tarkan juoksun jälkeen päätössatasella selvästi. 15 H. V. Tokka matkasi
pääjoukon hännillä sisäradalla. Otti 450 ennen maalia lyhyen laukan, mistä selvittyään tuli lopun asiallisesti.
6 Tatriina juoksi noin 4. sisällä. Sai edetä sujuvasti ja otti maksimit. 14 Winsinnatti oli kulisseista sisäradalta
melko vaisu. 16 Uusi- Valtsu oli taustalta heikko. 10 Taajanvaltti laukkasi lähdössä ja jäi taustalle, missä
myös pysyi jatkossa. 2 Tripla Hoo otti sata juostuna kärkihevosen kupeelta laukan ja putosi 4. ulos. Taipui
viimeisen takasuoran alussa ja oli melko vaisu. 5 Virin Toivo juoksi johtavan kannassa. Otti 900 ennen
maalia jo väsyneen oloisena laukan. Laukkaili 650 ennen maalia hylkäykseen. 12 Aika- Valtti lähti rauhassa
ja jäi heti taustalle, missä laukkasi ensimmäisellä takasuoralla pitkäksi. 7 Harjan Huuma oli poissa.

Väliajat: 30,5 / 1 - 29,5 / 1 - 27,0 / 1 - 30,0 / 8

9. Lähtö

3 Madams Darkman sai 250 juostuna paikan johtavan kannasta. Nousi päätöspuolikkaan alussa toiseen
ulos. Lähti loppusuoran alussa kiriin ja puristi viime metreillä varmaan voittoon. Viim. 400 m 17,3. 9 Find
Out juoksi 3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Sai loppusuoran alussa otteen
kärkihevosesta ja oli loppuun asti voittotaistossa. 5 Super Ben ajoi alussa voimalla eteenpäin. Pääsi lopulta
350 juostuna pudottamaan 3. sisälle. Nousi 450 ennen maalia toiselle. Teki lähes samassa erikoisen pienen
mutkan ja ajautui 3. radalle. Tuli lopun vielä mukavasti ja ehti lopussa kolmanneksi. 8 Pretty Devil juoksi 5.
sisällä. Nousi 350 ennen maalia toiselle ja loppusuoralle tultaessa kiriin ulkoradoille. Tuli lopun aivan
juosten. Viim. 400 m 16,3. 6 Perry Breezer jäi ensimmäisen takasuoran alussa toisen radan vetojuhdaksi.
Eteni 350 ennen maalia kärkeen. Jäi pian alakynteen voittotaiston suhteen, mutta oli kuitenkin asiallinen
viides. 1 Magic Mickey kiihdytti heti kärkipaikalle. Putosi 300 ennen maalia voittotaistosta, mutta säilytti
kuitenkin tahtinsa asiallisesti. 10 Borderline Silver nousi 6. sisältä 5. ulos 850 juostuna. Sai edetä sopuisasti

ja tuli lopun kohtalaisesti. 2 Kandice Boko juoksi 4. sisällä. Sai edetä sujuvasti ja otti aivan maksimit. 12
Crossfire Of Life kiersi alun 3. rataa pitkin. Pääsi 400 juostuna pudottamaan toiseen ulos. Putosi
loppukaarteessa kärjen kyydistä ja otti lopussa aivan maksimit. 11 Queenix matkasi 4. ulkona. Ei vain
riittänyt lopussa lainkaan. 4 Divine Beyonce laukkasi 300 juostuna keskijoukoissa pitkäksi. 7 Vidi K. A.
myöhästyi hieman lähdössä. Juuttui jatkossa takajoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Otti taustalla 3. radalla 350
ennen maalia laukan, mikä jatkui pitkäksi.

Väliajat: 19,0 / 1 - 20,0 / 1 - 16,5 / 1 - 18,0 / 3

10. Lähtö

3 Lex Nicolas eteni nopeasti kärkipaikalle. Veti tasaisen reipasta ja otti lopussa helpon voiton. 2 Kwakiuti
Boko juoksi johtavan kannassa. Nousi loppusuoralle tultaessa kiriin 3. radalle ja oli lopussa hyvä kakkonen.
Viim. 400 m 13,0. 5 Speedy Scion eteni 200 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Tuli siitä ryhdikkäästi sisään
asti ja oli mainio kolmas. 1 Xantine Croft seuraili 3. sisältä tasaisesti maaliin asti. 6 Star Girl One juoksi 3.
ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Eteni nopeasti toiseen ulos. Oli lopussa tasainen viides. 7
Great Hurricane otti pahan lähtölaukan ja jäi selvästi. Suoritti jatkossa tasaisesti. 9 Make´s Holiday juoksi 4.
sisällä. Ei vain kovassa lähdössä aivan riittänyt. 4 Fianna juoksi toisessa ulkona. Jäi viimeisen takasuoran
puolivälissä 3. ulos. Otti 550 ennen maalia pahan laukan ja menetti samassa pelinsä. 8 Wallis, 10 Jumping
Jack Harmi ja 11 Sing Kronos olivat poissa.

Väliajat: 14,0 / 3 - 15,0 / 3 - 13,0 / 3

