1. Lähtö
3 Vikun Toivo sai 350 juostuna paikan 3. sisältä. Nousi 900 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Löi
loppukaarteessa hieman painetta. Puristi viime metreillä niukkaan voittoon. Viim. 700 m 31,2. 4 Heinälikka
kiihdytti nopeasti kärkipaikalle. Sai vetää alun rauhallisesti. Kiristi tahtia loppua kohden ja tuli aivan juosten
maaliin asti, vaikka jäikin lopussa niukasti toiseksi. 5 Vildelli otti 300 juostuna 3. sisältä laukan ja jäi
viidenneksi. Sai kierros juostuna paikan 3. sisältä. Nousi loppusuoran alussa kiriin 3. radalle ja tuli asiallisesti
sisään asti. Viim. 700 m 31,7. 7 Miran Krister matkasi alun keskijoukoissa. Sai 900 juostuna paikan toisesta
ulkoa. Seuraili sieltä tasaisesti maaliin asti. 8 Moimoi matkasi keskijoukoissa sisäradalla. Nousi päätösringin
alkaessa 3. ulos. Oli sieltä jatkossa tasainen. 9 Kimman Repsikka matkasi hieman pääjoukosta jääneenä
sisäradalla, missä säilytti oman vauhtinsa maaliin asti. Viim. 1000 m 32,7. 10 Överbyn Kunkku suoritti
pitkältä pakilta lähinnä tasaisesti. 1 Lennolla matkasi johtavan kannassa. Nousi sata ennen maalia vapaalle
radalle. Laukkasi hieman ennen maalia ja menetti kolmannet rahat. 2 Jepreeti laukkasi 5. sisällä 250
juostuna hitaan alun jälkeen pitkäksi. 6 Jesman Jeti laukkaili nopeasti hylkäykseen asti.
Väliajat: 41,0 / 4 - 40,5 / 4 - 34,0 / 4 - 30,5 / 4

2. Lähtö
7 Satah lähti tasaisesti. Pudotti 300 juostuna 5. sisälle. Sai toisessa kaarteessa paikan 3. sisältä. Nousi
viimeisen takasuoran puolivälissä toiselle radalle. Pudotti 450 ennen maalia johtavan kantaan. Nousi
loppusuoran alussa toiselle ja puristi varmaan voittoon. Viim. 700 m 15,0. 4 Brave Scion matkasi alun
viidentenä harvassa muodostelmassa. Sai toisen kaarteen alussa pakan 3. ulkoa. Sai viimeisen takasuoran
puolivälissä paikan toisesta ulkoa. Siirtyi 350 ennen maalia kiriin 3. radalle. Tuli hyvin ja ehti lopussa lähes
voittoon asti. Viim. 700 m 15,1. 6 Garriet nousi kolmannelta sijalta toisen kaarteen alussa kuolemanpaikalle.
Pudotti 650 ennen maalia johtavan kantaan. Säilytti vauhtinsa ja oli lopussa selvästi kärkiparille jääneenä
kolmas. Nousi noin sata ennen maalia hetkeksi vähän ulospäin ja aiheutti yhden kanssakilpailijan laukan. 9
Pretty Devil juoksi 4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3. radalle. Tuli asiallisesti maaliin
asti. 12 French Candy sai toisen kaarteen lopussa paikan pääjoukon hänniltä sisäradalta, mistä oli lopussa
tasainen. 13 Thats a Lady otti takajoukoissa 350 juostuna pahan laukan ja jäi selvästi. Laukkasi 250 ennen
maalia uudelleen, minkä jälkeen tuli tasaisesti. 15 Gladiator Sisu otti pahan lähtölaukan ja peli oli heti selvä.
8 Light All The Time laukkasi lähdössä ja jäi taustalle, missä myös pysyi jatkossa. 10 Perry Breezer matkasi
pääjoukon hännillä 5. ulkona. Otti siellä 700 juostuna pahan laukan ja menetti samassa pelinsä. 1 Tootsie
laukkasi lähdössä pitkäksi. 2 Joona Star kiihdytti heti kärkipaikalle. Veti tasaisen reipasta tahtia ja näytti
pitkään voittajalta. Meno tasaantui hieman loppua kohden ja laukkasi lopulta kärkipaikalta loppusuoran
alussa pitkäksi. Olisi ollut vähintään kolmas. 3 Dream Fly juoksi johtavan kannassa, missä laukkasi viimeisen
takasuoran alussa jo hieman väsyneen oloisena pitkäksi. 5 Intelligent Stride matkasi alun harvassa laumassa
neljäntenä. Nousi 650 juostuna toiseen ulos. Jäi viimeisen takasuoran alussa toisen radan vetojuhdaksi. Oli
siitä vielä kärkitaistossa laukatessaan 250 ennen maalia pitkäksi. 14 Gitano Thieben juuttui heti
takajoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Peruutti lopulta 750 juostuna 5. ulos. Sai edetä jatkossa sujuvasti. Otti
loppusuoran puolivälissä häiriöstä laukan ja meni hylkäykseen. Olisi ollut luultavasti kolmas ilman
laukkaansa. 11 Vintage Leader oli poissa.
Väliajat: 18,5 / 2 - 19,0 / 2 - 17,0 / 2 - 15,0 / 7

3. Lähtö
6 Vieskoff eteni nopeasti johtavan kantaan. Nousi 1350 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Painui
kierros juostuna kärkeen. Veti toisen ringin erittäin reippaasti ja oli totaalisen ylivoimainen. Viim. 700 m
30,6. 3 Aaton Yllätys otti sata juostuna laukan ja jäi hieman. Otti viidenneltä sijalta puolikas juostuna
asemiaan menettämättä lyhyen laukan. Jäi puolimatkassa toisen radan vetojuhdaksi. Eteni 650 ennen
maalia kakkoskeulaksi, mistä tuli mukavasti maaliin asti. Viim. 1400 m 32,9. 7 Fransson otti sata juostuna
laukan ja jäi hieman. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle. Tuli mukavasti maaliin asti. Viim.
1900 m 34,1. 8 Tatuari eteni nopeasti kolmanneksi. Nousi 750 juostuna toiseen ulos. Otti puolimatkassa
laukan ja jäi jonkin verran. Eteni viimeisellä takasuoralla mukavasti, mutta otti 550 ennen maalia uuden
laukan ja jäi selvästi. Tuli lopun vielä vahvasti ja teki heti laukkojen lomassa hienon esityksen. 1 Onnen
Häivä otti sata juostuna kärkipaikalta laukan ja jäi keskijoukkoihin sisäradalle. Nousi viimeisen takasuoran
alussa toiselle. Otti 650 ennen maalia kakkoskeulan kupeelta pahan laukan ja jäi selvästi. Tuli lopun
taustalta tasaisesti. 4 Verner Ljung lähti rauhassa ja matkasi pienen lauman hännillä. Otti 950 ennen maalia
pahan laukan ja menetti pelinsä. 2 Aamulento eteni 150 juostuna kärkeen. Jäi kierros juostuna johtavan
kantaan. Putosi viimeisen takasuoran alussa 3. sisälle. Otti 250 ennen maalia lyhyen laukan. Laukkasi
loppusuoralla vielä hylkäykseen. 5 Siirin Valtsu oli poissa.
Väliajat: 42,0 / 2 - 39,5 / 6 - 30,5 / 6 - 31,0 / 6

4. Lähtö
4 Outfield Olga painui 400 juostuna kuolemanpaikalta kärkeen. Sai vetää jatkossa varsin sopuisasti. Piti
reippaassa lopetuksessa niukkaan voittoon. 3 Hillbilly Pete kiihdytti heti kärkipaikalle. Luopui 350 juostuna
paikastaan. Nousi 150 ennen maalia johtavan kannasta toiselle radalle ja haastoi voittaneen tiukasti. Viim.
400 m 11,3. 2 Taiga Caramell jäi 400 juostuna 3. sisälle. Oli siellä pitkään vailla kiritilaa. Sai 150 ennen
maalia tyhjän sisäradan eteensä. Tuli hyvin, eikä saanut aivan lopussa edes kiritilaa. 11 Tagquer nousi
ensimmäisen takasuoran puolivälissä sisäradan jonosta toiseen ulos. Jäi kierros juostuna 3. ulos. Lähti
viimeisen takasuoran lopulla kiriin 3. radalle ilman vetoapua ja tuli rehdisti maaliin asti. Viim. 700 m 11,9. 9
Spectre matkasi 3.-4. sisällä. Nousi 300 ennen maalia toiselle radalle. Tuli lopun mukavasti. Viim. 400 m
11,2. 8 Rainbow Giant juuttui ensimmäisen takasuoran alussa 4. sisähevosen kupeelle toisen radan
vetojuhdaksi. Sai kierros juostuna vetoavun eteensä. Lähti toisesta ulkoa 300 ennen maalia selkään 3.
radalle. Tuli lopun lähinnä tasaisesti. 6 BWT Eden laukkasi lähdössä ja jäi paljon. Sai puolimatkassa paikan 5.
ulkoa. Tuli sieltä mukavasti sisään asti. Viim. 1000 m 14,4. 12 Por Nie Pop juoksi 6. sisällä. Otti sieltä lopussa
aivan maksimit. 10 Flying Sirius matkasi 5. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran lopussa toiselle radalle. Otti
350 ennen maalia laukan ja menetti pelinsä. 5 Davy Treasure lähti tasaisesti ja matkasi 3.-4. ulkona. Otti
siellä 300 ennen maalia pahan laukan ja menetti mahdollisuutensa. 7 Goncourt Dairpet otti alun rauhassa ja
matkasi 4. ulkona. Lähti sieltä 1350 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni puolimatkassa kärkihevosen
kupeelle. Putosi siitä loppusuoran alussa aivan kärkitaistosta. Laukkasi päätössatasella hylkäykseen, mihin
paloi rahasija. 1 Step Brave oli poissa.
Väliajat: 13,0 / 4 - 17,5 / 4 - 16,5 / 4 - 11,5 / 4

5. Lähtö
4 Perfect Lane matkasi johtavan kannassa. Jäi puolikas juostuna 3. sisälle. Nousi 1200 ennen maalia toisen
radan vetojuhdaksi. Painui siitä 350 ennen maalia kärkeen ja vastaili lopussa vakuuttavaan voittoon. Viim.
700 m 14,1. 3 Zulamit haparoi hieman lähdössä ja jäi 5. ulos. Sai päätösringin alkaessa paikan 4. ulkoa. Lähti

loppukaarteen alussa kiriin 3.-4. radalle ja tuli rehellisesti maaliin asti. Viim. 700 m 13,5. 5 Ranch Rocky
Road eteni nopeasti kärkipaikalle. Jäi 550 juostuna johtavan kantaan. Juoksupaikaksi muodostui 900
juostuna 3. sisäpari. Nousi viimeisen takasuoran lopussa toiseen ulos. Sai jatkossa edetä sujuvasti ja tuli
tasaisesti kolmanneksi. 10 Maize juoksi 4.-3. ulkona. Lähti 600 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni 350
ennen maalia kärkihevosen kupeelle. Oli lopussa tasainen neljäs. 12 Laura Express pääsi takarivistä sujuvasti
läpi ja juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Ajoi eteenpäin ja painui 550 juostuna kärkeen. Jäi 300
metriä myöhemmin johtavan kantaan. Oli siellä jatkossa pitkään vailla kiritilaa. Nousi 300 ennen maalia
toiselle ja tuli lopun tasaisesti. 1 Pious Donation matkasi 4. sisällä, mistä otti lopussa aivan maksimit. 11
Leemarks Celica juoksi 5. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Koki viimeisen
takasuoran lopussa hieman häiriötä, mistä selvittyään tuli lopun taustalla asiallisesti. 8 Mountain Twinkle
otti alun rauhassa ja matkasi aivan lauman hännillä 6.-7. ulkona. Oli sieltä kirivaiheessa lähinnä tasainen.
Viim. 700 m 15,9. 9 Felippe Star matkasi alun 3. ulkona. Pudotti 800 juostuna 5. sisälle, mistä oli vaisu. 7 She
Will Be pääsi pudottamaan 3. radalta 350 juostuna toiseen ulos. Jäi ensimmäisen takasuoran lopussa toisen
radan vetojuhdaksi. Painui siitä lopulta 850 juostuna kärkipaikalle asti. Taipui loppukaarteen puolivälissä
selvästi ja tuli lopun vailla virtaa. 6 Moon Eagle lähti kovaa, mutta otti 250 juostuna kärkihevosen kupeelta
laukan ja peruutti puolikas juostuna aivan lauman hännille sisäradalle. Matkasi jatkossa 6. sisällä, missä
meni loppumatkalla erittäin sekavalla ravilla ja tuli lopun vaisusti. Otti loppusuoran alussa vielä lopulta
uuden laukankin. 2 Clay Brick matkasi alun 3. sisällä. Nousi toisessa kaarteessa toiseen ulos. Laukkasi siellä
600 ennen maalia yllättäen pitkäksi. Häiritsi 550 ennen maalia laukatessaan hieman yhtä
kanssakilpailijaansa.
Väliajat: 15,0 / 5 - 14,5 / 7 - 21,0 / 7 - 13,0 / 4

6. Lähtö
6 Javeri lähti tasaisesti ja matkasi harvassa muodostelmassa viidentenä. Juoksi pitkään 4. sisähevosen
kupeella toisen radan vetojuhtana. Sai viimeisellä takasuoralla paikan toisesta ulkoa. Lähti loppusuoralle
tultaessa kiriin ja puristi viime metreillä varmaan voittoon. Viim. 1000 m 28,4. 4 Jokelan Tuuli juuttui alussa
toisen radan vetojuhdaksi. Peruutti ensimmäisen takasuoran alussa johtavan kantaan. Nousi viimeisen
takasuoran puolivälissä toisen radan vetojuhdaksi. Painui loppusuoran alussa kärkeen ja tuli mukavasti
maaliin asti. 11 Sanahelinä matkasi pitkään keskijoukoissa. Eteni sieltä toista rataa pitkin. Nousi
loppusuoran alussa kiriin 3. radalle ja tuli aivan hyvin sisään asti. 8 Viksun Lilja laukkasi lähdössä ja otti 150
juostuna uuden laukan. Jäi paljon. Teki jatkossa hyvän esityksen ja nousi lopussa vielä neljänneksi. Viim.
1700 m 27,3. 10 Lyyti matkasi takajoukoissa sisäradalla. Nousi toisen ringin alkaessa 3. ulos. Tuli sieltä
asiallisesti maaliin asti. Viim. 700 m 27,7. 7 Kultakillinki matkasi pitkään harvassa muodostelmassa 3. sisällä.
Seuraili tasaisesti maaliin asti. 2 N. P. Kilun Tyttö kiihdytti heti kärkipaikalle. Veti tasaisen reipasta tahtia. Jäi
loppusuoran alussa alakynteen ja tuli lopun tasaisesti. 9 Lainaks otti takajoukoissa 150 juostuna laukan ja jäi
selvästi lisää. Suoritti jatkossa asiallisesti. Viim. 1700 m 28,0. 5 Vivakka matkasi 4. sisällä. Seuraili sieltä
lopussa maksimaaliseen sijoitukseen. 1 Liinova lähti hitaasti ja putosi taustalle. Oli heikko ja keskeytti
lopulta. 3 Kultaposti laukkasi lähdössä ja putosi keskijoukkoihin sisäradalle. Otti viimeisen takasuoran
puolivälissä uuden laukan. Laukkasi 250 ennen maalia vielä hylkäykseen. Tuli lopun hylättynä hyvin. Vauhtia
siis olisi, mutta ravia pitäisi mennä.
Väliajat: 29,5 / 2 - 31,5 / 2 - 33,5 / 2 - 290 / 6

7. Lähtö
15 Werner Ors matkasi alun taustalla toisella radalla. Lähti 1400 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman
vetoapua. Eteni 900 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Löi loppukaarteessa painetta ja puristi viime
metreillä vahvasti varmaan voittoon. Viim. 600 m 11,8. 6 Ove eteni nopeasti kuolemanpaikalle, missä antoi
painetta kärkihevoselle. Painui lopulta 600 juostuna pitkän avauksen jälkeen väkisin kärkeen. Sai jatkossa
rauhoittaa. Tahti kiihtyi taas loppukaarteessa ja tuli vahvasti sisään asti, vaikka jäikin lopussa toiseksi. 3
Snowline Ace matkasi viidentenä. Sai 900 juostuna paikan toisesta ulkoa. Pudotti viimeisen takasuoran
puolivälissä johtavan kantaan, mistä oli tasainen kolmas. 11 Cheri Sane juuttui alussa takajoukkoihin 3.
radan kiertäjäksi. Peruutti 550 juostuna lauman hännille 6. ulos. Lähti toisen ringin alkaessa selkään 3.
radalle. Pudotti loppukaarteen alussa 3. ulos ja tuli aivan juosten sisään asti. Viim. 1000 m 13,9. 9 Gashaw
Boko matkasi 2.-3. ulkona. Sai edetä koko ajan sujuvasti toista rataa pitkin ja oli tasainen viides. 7 Arvika By
Knight juuttui alussa takajoukkoihin 3. radalle. Peruutti 400 lauman hännille sisäradalle. Lähti 900 ennen
maalia selkiin 3. radalle. Pudotti 350 ennen maalia sisäradalle ja tuli asiallisesti maaliin asti. Viim. 1000 m
14,7. 12 Johnny English pakitti 250 juostuna lauman hännille toiselle radalle. Pudotti ensimmäisen
takasuoran lopussa 8. sisälle. Lähti loppukaarteen alussa kiriin. Tuli lopun asiallisesti. Viim. 400 m 13,1. 13
Basswood Grove nousi 6. sisältä kierros juostuna toiselle radalle. Lähti 900 ennen maalia kiriin 3. radalle
ilman vetoapua. Kirin terä katkesi loppusuoralla, mutta ei silti kokonaan luovuttanut. 2 Acorn Shell juoksi 4.
sisällä. Oli siellä viimeisellä takasuoralla pitkään vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi 350 ennen maalia, minkä
jälkeen tuli lopun tasaisesti. 10 High Profile nousi 5. sisältä 850 ennen maalia 5. ulos. Kirikaista pysyi
jatkossa pitkään kiinni. Löysi vapaan radan 400 ennen maalia, minkä jälkeen tuli lopun lähinnä tasaisesti. 14
Don Pescador matkasi 7.-6. sisällä. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Löysi kunnolla vapaata vasta
päätössatasella ja voimat jäivät lähes kokonaan käyttämättä. 8 Kurir Brodde lähti kovaa, mutta tyytyi 450
juostuna paikkaan johtavan kannassa. Jäi pian 3. sisälle. Jäi sinne viimeisen takasuoran puolivälissä vaille
kiritilaa. Vapaa rata löytyi 400 ennen maalia, minkä jälkeen tuli lopun vain tasaisesti. 1 Julienne Cane
kiihdytti heti kärkipaikalle. Puolusti alussa paikkaansa. Jäi lopulta 550 juostuna kovan paineen alla johtavan
kantaan. Taipui sieltä viimeisen takasuoran puolivälissä selvästi ja oli vaisu. 4 Zelda Gowan juoksi 3.-4.
ulkona, mistä oli kirivaiheessa heikko. 5 Hataar The Brave matkasi takajoukoissa toisella radalla. Lähti sieltä
viimeisen takasuoran puolivälissä selkiin 3.-4. radalle. Otti 450 ennen maalia lyhyen laukan ja menetti
vauhtinsa. Tuli lopun todella vaisusti.
Väliajat: 10,0 / 1 - 15,0 / 6 - 18,0 / 6 - 12,0 / 15

8. Lähtö
4 M. T. Lara Croft eteni nopeasti kärkipaikalle. Sai toisella puolikkaalla hieman rauhoittaa tahtia. Lisäsi
vauhtia loppua kohden ja oli uudesta tallista heti erittäin vakuuttava voittaja. Viim. 700 m 10,6. 6 Griminal
Jack kiertyi 400 juostuna 3. sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Tuli siitä rehdisti sisään asti ja
oli oikein hyvä kakkonen. Viim. 700 m 11,8. 9 Boulder Luke juoksi 4. sisällä. Nousi loppukaarteen alussa
toiselle radalle. Siirtyi loppusuoran alussa kiriin 4. radalle ja tuli lopun terävästi. 7 Madrid peruutti 300
juostuna 3. radalta 5. ulos. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä selkään 3. radalle. Siirtyi 350 ennen
maalia 4. radalle ja tuli aivan mukavasti maaliin asti, vaikka taustalta olikin mahdotonta suuremmin nousta.
Viim. 700 m 10,6. 10 Hamis Fameraiser matkasi 5. sisällä. Sai edetä sujuvasti ja tuli asiallisesti sisään asti. 1
Sundsvik Mayday juoksi 3. sisällä. Nousi 350 ennen maalia toiseen ulos. Seuraili lopun tasaisesti. 5 Haras Du
Pin sai nopeasti paikan johtavan kannasta. Putosi 450 ennen maalia kärkihevosen kyydistä. Otti lopussa
maksimit. 3 Klena Vito juoksi 3. ulkona. Pudotti 300 ennen maalia sisäradalle. Ei saanut lopussa rintaman
takaa kiritilaa. 2 Lemon Breezer sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Lähti 450 ennen maalia kiriin 3. radalle.
Tyytyi kirissään seurailuun. 11 Earn n´Burn juoksi 4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.

radalle. Jäi 300 ennen maalia 3. radalle vaille kiritilaa. Pudotti pian sisemmäs ja tuli asiallisesti. Viim. 700 m
11,9. 8 Batman Godiva matkasi 6. ulkona. Lähti loppukaarteessa kiriin ja tuli tasaisesti. Taustalta oli vain
mahdotonta nousta. Viim. 700 m 11,1.
Väliajat: 10,5 / 4 - 13,0 / 4 - 11,0 / 4

9. Lähtö
3 Hallan Ruusu kiihdytti heti kärkipaikalle. Kiihdytti tahtia loppua kohden ja oli varsin vakuuttava voittaja.
Viim. 700 m 27,2. 15 Aparis matkasi 6. ulkona. Lähti 800 ennen maalia selkiin 3. radalle. Siirtyi loppusuoralla
4. radalle ja tuli hienosti maaliin asti. Viim. 1000 m 25,5. 13 Torpparin Sisu juoksi 5. ulkona. Lähti 850 ennen
maalia selkään 3. radalle. Jäi loppukaarteen alussa 3. radan vetojuhdaksi. Tuli rehdisti maaliin asti. 10 Liinan
Liekki juoksi vetämättömässä selässä 5. sisällä. Nousi 800 ennen maalia 4. ulos. Kirikaista pysyi edelleen
kiinni. Lähti lauman hänniltä loppukaarteen alussa kiriin ulkoradoille ja tuli vahvasti maaliin asti. Viim. 400
m 24,3. 1 H. V. Tokka nousi kolmannelta sijalta ensimmäisen takasuoran alussa toisen radan vetojuhdaksi.
Putosi 550 ennen maalia toiseen ulos. Seuraili lopun tasaisesti. 12 Päivän Pokeri lähti taustalta mukavasti ja
eteni nopeasti neljänneksi. Nousi ensimmäisen takasuoran puolivälissä toiseen ulos. Jäi viimeisen
takasuoran puolivälissä 3. ulos. Oli pitkään vailla kiritilaa. Löysi vapaan radan vasta päätössatasella. Ei tosin
kirinyt yhtään, eli pussitus oli teknistä laatua. 14 Masun Vilke nousi taustalta sisäradalta 750 juostuna 7.
ulos. Lähti 800 ennen maalia selkiin 3. radalle. Tuli kirinsä asiallisesti maaliin asti. Viim. 700 m 25,2. 8 Vilmai
juoksi 4.-3. ulkona. Oli siellä pitkään vailla kiritilaa. Löysi vapaan radan loppusuoran alussa, minkä jälkeen
tuli lopun asiallisesti. 5 Ruiske juoksi 4. sisällä. Jäi sinne viimeisen takasuoran puolivälissä vaille kiritilaa.
Nousi loppusuoran alussa toiselle radalle ja tuli asiallisesti sisään. Voimia jäi kyllä jäljellekin. 4 Nirppis
matkasi johtavan kannassa. Putosi viimeisen takasuoran alussa kärkihevosen kyydistä. Seuraili lopussa vailla
virtaa. 7 Boheemi ei vain riittänyt 3. sisältä lopussa lainkaan. 9 Uusi- Valtsu juuttui alussa takajoukkoihin 3.
radan kiertäjäksi. Peruutti lopulta 450 juostuna 8. ulos. Oli sieltä jatkossa vain tasainen. 2 Velhomies
laukkasi lähdössä ja jäi lauman hännille sisäradalle. Laukkaili siellä 850 ennen maalia hylkäykseen. 6 Taistelu
Jaska otti 200 juostuna neljänneltä sijalta laukan ja putosi taustalle. Laukkasi siellä ensimmäisen takasuoran
puolivälissä pahoin uudelleen. Laukkaili kulisseissa jatkossa hylkäykseen asti. 11 Passinto matkasi 5.-4.
ulkona. Lähti 950 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni 550 ennen maalia toisen radan
vetojuhdaksi. Oli siinä vielä tiukasti voittotaistossa laukatessaan sata ennen maalia hylkäykseen.
Väliajat: 34,0 / 3 - 31,5 / 3 - 27,5 / 3 - 26,5 / 3

