1. Lähtö
1 Stonecapes Topgun kiihdytti heti kärkipaikalle. Kiihdytti tahtia loppua kohden ja otti lopussa hallitun
voiton. Tämä oli oikein hieno uran avaus. 4 Hypnotique eteni 350 juostuna toiselta radalta johtavan
kantaan. Nousi viimeisen takasuoran lopussa toisen radan vetojuhdaksi. Haastoi siitä voittaneen tiukasti ja
oli oikein hyvä kakkonen. Viim. 400 m 14,2. 10 Farnorth Chap ajoi alussa eteenpäin ja sai ensimmäisen
takasuoran alussa paikan 3. sisältä. Nousi 350 ennen maalia toiseen ulos. Oli sieltä lopussa isojen
tasoerojen lähdössä varmasti kolmas. 7 Gitano Thieben juuttui ensimmäisen takasuoran alussa 4.
sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Eteni puolimatkassa kärjen tuntumaan. Taipui viimeisen
takasuoran alussa kärjen kyydistä ja oli lopussa tasainen neljäs. 5 Bella Bonita seuraili 4. sisältä
maksimaaliseen sijoitukseen. 3 Light All The Time lähti tasaisesti ja otti vielä 250 juostuna pahan laukan.
Mahdollisuudet sulivat samassa. 2 Hayhill Princess laukkasi 300 juostuna johtavan kannassa pitkäksi. 9
Satah nousi sisäradan jonosta kierros juostuna toiseen ulos. Laukkasi siellä viimeisen takasuoran
puolivälissä yllättäen pitkäksi. 6 Isak Star ja 8 Favorit Brodde olivat poissa.
Väliajat: 17,5 / 1 - 19,5 / 1 - 17,5 / 1 - 14,0 / 1

2. Lähtö
5 Tripla Hoo eteni 150 juostuna kärkeen. Jäi 1050 juostuna johtavan kantaan. Nousi 300 ennen maalia
toiselle radalle. Puristi viime metreillä varmaan voittoon. 2 Metsärinteen Vilja juoksi pääosin 3. sisällä.
Seuraili tasaisesti, mutta peri lopussa parin laukan avittamana vielä toiset rahat. 4 Eräsmies juoksi 4. sisällä.
Nousi 800 juostuna toiselle radalle. Jäi 1550 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Putosi siitä 350 ennen
maalia kärjen tuntumasta. Tuli lopun vailla virtaa, mutta oli silti kolmas, kun laukkoja tuli runsaasti. 1
Marsku putosi johtavan kannasta jo 700 juostuna. Taipui jatkossa tasaisesti ja oli lähes kilpailukunnoton.
Viim. 1000 m 46,5. 3 Tarok juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Painui siitä 1550 ennen maalia
kärkeen. Oli loppusuoralla vielä tiukasti voittotaistossa, mutta otti hieman ennen maalia laukan. Menetti
siihen melko varmasti toiset rahat. 6 Jantter matkasi toisessa ulkona. Lähti 350 ennen maalia kiriin 3.
radalle. Eteni asiallisesti, mutta otti loppusuoran puolivälissä laukan, mihin menetti totosijan.
Väliajat: 29,0 / 5 - 31,5 / 5 - 31,5 / 3 - 29,5 / 5

3. Lähtö
1 Passinto kiihdytti heti kärkipaikalle. Veti tasaisen reipasta ja hallitsi varmoin ottein maaliin asti. 2 Hotlinki
juoksi 3. sisällä. Nousi päätösringin alkaessa toisen radan vetojuhdaksi. Tuli rehdisti sisään asti, vaikka ei
saanutkaan voittaneesta mitään otetta. Viim. 1000 m 25,8. 5 Hipatsu matkasi pääjoukon hännillä. Nousi
1400 ennen maalia toiselle radalle. Lähti viimeisen takasuoran alussa 3. ulkoa kiriin 3. radalle ilman
vetoapua. Tuli kirinsä rehdisti sisään, vaikka ei kärkiparille mitään voinutkaan. Viim. 700 m 26,4. 6
Tuulensuvi juoksi 4.-3. sisällä. Nousi loppukaarteessa toiselle ja tuli tasaisesti. 7 Rankkari matkasi lauman
keskivaiheilla toisella radalla. Pudotti viimeisen takasuoran lopussa johtavan kantaan. Antoi sieltä
loppusuoralla selvästi periksi. 3 Päivän Pokeri matkasi johtavan kannassa. Taipui sieltä viimeisen takasuoran
lopussa selvästi ja oli melko heikko. 4 Siinan Tähti oli poissa.
Väliajat: 29,0 / 1 - 28,5 / 1 - 25,0 / 1 - 27,5 / 1

4. Lähtö
8 M. T. Master Don ajoi 3. rataa pitkin eteenpäin. Sai 450 juostuna paikan toisen radan vetojuhtana. Löi
siinä koko ajan pientä painetta ja liukui loppusuoralla eleettömään voittoon. 7 Diesel Degato kiihdytti heti
kärkipaikalle. Sai lähes koko ajan painetta ja tuli rehdisti sisään asti, vaikka jäikin toiseksi. 9 Titan As juoksi 5.
sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle ja loppukaarteessa edelleen kiriin 3. radalle. Tuli
mukavasti maaliin asti. Viim. 700 m 13,9. 5 Proud Leader juoksi 3. sisällä. Oli siellä pitkään vailla kiritilaa.
Löysi vapaan radan vasta päätössatasella ja jotain jossiteltavaa taisi jäädä. 1 Fade To Jam juoksi 4. sisällä.
Nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle. Oli loppukaarteessa vailla kiritilaa. Löysi vapaan radan
loppusuoran alussa ja tuli lopun tasaisesti. 10 Badman Godiva juoksi 4. ulkona. Lähti 800 ennen maalia kiriin
3. radalle. Pääsi viimeisen takasuoran puolivälissä pudottamaan toiselle radalle. Siirtyi 300 ennen maalia
taas 3.-4. radalle ja tuli asiallisesti. Viim. 700 m 13,8. 2 CutTheCrap oli alussa selvästi nopein. Luopui
paikastaan 250 juostuna. Putosi loppukaarteessa kärkiparin kyydistä ja oli tasainen. 6 Umberto Croft sai 400
juostuna kuolemanpaikalle vetoavun. Putosi toisesta ulkoa viimeisen takasuoran lopussa kovan kärkiparin
kyydistä. Säilytti kuitenkin oman tahtinsa. 4 Cash Lane lähti rauhassa ja putosi 6. sisälle. Otti sieltä lopussa
aivan maksimit. 3 Elise Andover matkasi taustalla toisella radalla. Taipui sieltä viimeisen takasuoran
puolivälissä pahoin ja oli heikko. Viim. 600 m 23,1.
Väliajat: 11,5 / 7 - 11,5 / 7 - 13,5 / 8

5. Lähtö
10 Twinquit juoksi 4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa selkään 3. radalle. Siirtyi 250 ennen maalia
4. radalle. Tuli lopun selvästi lähdön parasta vauhtia ja ehti hallittuun voittoon. Viim. 700 m 15,5. 1 Tagquer
kiihdytti heti kärkipaikalle, minne sai puolikas juostuna kirittäjän rinnalleen. Tahti tasaantui 1450 ennen
maalia. Tuli mukavasti maaliin asti, vaikka jäikin lopussa toiseksi. Ajautui loppusuoralla radan verran
ulospäin. 7 Baron Box matkasi 4.-5. sisällä. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Sai 400 ennen maalia tyhjän
sisäradan eteensä. Oli jatkossa vieläkin hetken vailla kiritilaa ja jossiteltavaa jäi, vaikka pääsikin lopussa
pudottamaan sisäradalle ja ehti kolmanneksi. 6 Mr Noon juoksi 2.-3. sisällä. Nousi 1100 ennen maalia toisen
radan vetojuhdaksi. Tuli aivan juosten sisään, vaikka jäikin päätössatasella neljänneksi. 8 Q- Rex Oak juoksi
takajoukossa toisessa ulkona. Sai päätösringin alkaessa paikan 3. ulkoa, kun kovaa vetänyt kärkiporukka
tasasi tahtia. Lähti 700 ennen maalia kiriin 3. radalle. Ei oikein kunnolla kirinyt missään vaiheessa ja oli vain
tasainen viides. 3 Callela Kassius matkasi takajoukon keulassa. Eli periaatteessa 3. sisällä. Nousi 400 ennen
maalia toiselle radalle ja tuli lopun ajettuna tasaisesti. 4 Marvel Neat juuttui 300 juostuna toisen radan
vetojuhdaksi. Painoi siinä pitkään ohjille ja tahti pysyi tiukkana. Onnistui vasta 1450 ennen maalia
pudottamaan johtavan kantaan. Nousi loppukaarteessa toiseen ulos. Seuraili tasaisesti. 9 Gunvald oli
lauman hänniltä kirivaiheessa vain tasainen. 5 Kickapoo Windcape matkasi kakkosryhmässä kärkihevosen
kupeella. Sai päätösringin alkaessa paikan toisesta ulkoa. Taipui sieltä loppukaarteessa oikein pahoin. 11
East Jahunga oli taustalta sisäradalta rehellisen riittämätön. 2 Zekrom Jons otti ratkaisevan lähtölaukan ja
peli oli heti selvä. Oli jatkossa kulisseissa heikko.
Väliajat: 23,5 / 1 - 20,5 / 1 - 19,5 / 1 - 18,5 / 10

6. Lähtö
2 Skyfall Shine matkasi johtavan kannassa. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toisen radan
vetojuhdaksi. Eteni 450 ennen maalia kärkeen ja oli vakuuttava voittaja. Viim. 700 m 14,2. 5 Skyfall Sofie
juoksi 3. sisällä. Sai edetä sujuvasti ja oli hyvä kakkonen. 7 Rim Bay Orchid matkasi alun keskijoukoissa

toisella radalla. Pääsi 800 juostuna pudottamaan 4. sisälle. Tuli jatkossa tasaisesti ja oli isojen tasoerojen
lähdössä varmasti kolmas. 3 Cecilia Cheerful matkasi lauman hännillä sisäradalla. Säilytti vauhtinsa ja pääsi
lopussa vielä niukasti finaaliin. Viim. 500m 17,6. 1 Caramania kiihdytti heti kärkipaikalle, missä veti tasaisen
reipasta tahtia. Jäi lopulta 450 ennen maalia toiseksi. Taipui jatkossa hieman ja putosi lopussa niukasti
viidenneksi. 4 Rock Mister oli taustalta sisäradalta lähinnä tasainen. 6 Silenos Clearsky juoksi 4.-5. sisällä,
mistä oli varsin vaisu. 8 Matamixx matkasi aivan lauman hännillä, missä laukkasi loppusuoran alussa
pitkäksi.
Väliajat: 13,0 / 1 - 16,5 / 1 - 16,5 / 1 - 15,0 / 2

7. Lähtö
4 Lake's Action kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai vetää avausringin sopuisasti. Kiihdytti tahtia loppua kohden ja
oli erittäin vakuuttava voittoja. 8 Troopers lähti rauhassa ja peruutti kohden takajoukkoja. Löi kuitenkin 3.
radalla 1550 ennen maalia isomman vaihteen lähti ajamaan eteenpäin. Eteni puolimatkassa toisen radan
vetojuhdaksi. Tuli siitä rehdisti sisään asti ja oli vahva kakkonen. Viim. 1000 m 13,1. 6 Trouble Leader sai
nopeasti paikan johtavan kannasta. Nousi loppusuoran alussa kiriin 3. radalle ja oli aivan hyvä kolmas. 1
Feeling Glory oli 3. sisältä tasainen neljäs. 3 Taj One juoksi 2.-3. ulkona. Lähti 300 ennen maalia kiriin 3.
radalle. Tuli lopun asiallisesti. 12 Special Present lähti 6. ulkoa viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3.
radalle. Tuli loppuun asti aivan juosten. Viim. 700 m 12,8. 9 Cameleo Press seuraili 3. ulkoa tasaisesti. 11
Suejedi juoksi 4.-5. ulkona. Seuraili lopun tasaisesti. 2 Mountain Twingle juoksi 4. sisällä. Otti sieltä
sisäradan vetäessä maksimit. Viim. 700 m 16,0. 7 Sweet Carolina juuttui nopeasti 3. sisähevosen kupeelle
toisen radan vetojuhdaksi. Sai puolimatkassa vetoavun eteensä. Taipui toisesta ulkoa selvästi loppusuoralle
tultaessa ja oli aika vaisu. 10 Cobolt laukkasi 250 juostuna 4. ulkona ja jäi lauman hännille sisäradalle.
Suoritti jatkossa kohtalaisesti. Viim. 1700 m 16,2. 5 Hoogan Star oli poissa.
Väliajat: 12,0 / 4 - 16,5 / 4 - 14,0 / 4 - 12,0 / 4

8. Lähtö
6 Exit Fastback käynnistyi asiallisesti ja painui kuolemanpaikalta 400 juostuna kärkeen. Sai vetää sopuisasti
ja otti lopussa selvän voiton. 7 Universe Leader sai ensimmäisen takasuoran alussa paikan toisesta ulkoa. Jäi
350 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Oli siitä lopussa varmasti toinen. 3 Cankus Xport sai nopeasti
paikan toisesta ulkoa. Jäi 450 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Pudotti 350 ennen maalia johtavan
kantaan. Tuli mukavasti sisään asti. 1 Makeadreamcometrue matkasi johtavan kannassa. Jäi 400 juostuna 3.
sisälle. Nousi 350 ennen maalia toiselle radalle ja puristi lopussa varmasti neljänneksi. 5 Essi Fastback
kiihdytti heti kärkipaikalle. Luopui paikastaan 350 juostuna ja jatkoi johtavan kannassa. Taipui sieltä
loppukaarteessa selvästi ja oli tasainen viides. 4 Indigo Star ei vain riittänyt 4. sisältä lainkaan. 8 Madickes
Solman matkasi pääjoukon hännillä 3. ulkona. Aloitti puolimatkassa matkan kohden takajoukkoja. Ravasi
pitkään aika kulmikkaasti ja otti lopulta loppukaarteessa laukan ja menetti pelinsä lopullisesti. Ei olisi
muutoinkaan pärjännyt. 2 La Donna Perfetta oli poissa.
Väliajat: 16,0 / 6 - 17,0 / 6 - 14,0 / 6 - 17,0 / 6

9. Lähtö
4 Liisan Isopoika kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi 550 ennen maalia johtavan kantaan. Antoi jatkossa jonkin
verran periksi. Innostui kuitenkin vielä loppusuoran puolivälissä uudelleen ja kiri lopussa vielä niukkaan
voittoon. 12 Lentoemo nousi sisäradan jonosta 300 juostuna 3. ulos. Jäi siitä pian toisen radan
vetojuhdaksi. Löi kolmannella puolikkaalla painetta ja painui 550 ennen maalia kärkeen. Näytti etenevän
kohden varmaa voittoa, mutta loppusuoralla meno tasaantui ja jäi lopun hitaassa lopetuksessa niukasti
toiseksi. 3 Virittäjä matkasi johtavan kannassa. Nousi viimeisen takasuoran lopulla toiselle radalle. Oli
lopussa aivan hyvä kolmas. 16 Lumino eteni taustalta tasaisesti. Lähti 1250 ennen maalia kiriin 3. radalle.
Pääsi 900 ennen maalia pudottamaan 4. sisähevosen kupeelle toiselle radalle. Tuli lopun tasaisesti ja oli
neljäs. 5 Pitska otti 550 juostuna viidenneltä sijalta lyhyen laukan ja jäi hieman. Sai edetä jatkossa aika
sujuvasti ja tuli tasaisesti. Viim. 1000 m 31,4. 2 Kirihai laukkasi lähdössä ja jäi pääjoukon hännille sisäradalle.
Suoritti jatkossa kohtalaisesti. 10 Milda Makter juoksi 4. sisällä. Nousi 900 juostuna toiseen ulos. Otti
päätösringin alkaessa lyhyen laukan ja putosi hieman. Otti päätöspuolikkaan alussa uuden lyhyen laukan.
Tuli lopun vielä kohtalaisesti. 13 E. V. Arto otti 150 juostuna laukan ja menetti hieman asemiaan. Seuraili
taustalta sisäradalta jatkossa tasaisesti. 8 Siiri Vei laukkasi sata juostuna pahoin ja mahdollisuudet menivät
samassa. 11 Nirppis juoksi 3. sisällä. Laukkasi siellä 350 ennen maalia kiritilaa hakiessaan. Otti hieman
myöhemmin uuden pahan laukan ja menetti pelinsä. 9 H. V. Tokka otti alkumetreillä ratkaisevan laukan ja
peli oli heti selvä. 1 Taisoni laukkasi 450 juostuna pitkäksi. 6 Marhotti laukkasi alkumetreillä pitkäksi. 7
Velhomies laukkasi lähdössä ja jäi taustalle. Laukkaili jatkossa hylkäykseen asti. 15 Tuulian Sälli laukkaili
nopeasti hylkäykseen asti. 14 Torpparin Sisu oli poissa.
Väliajat: 32,0 / 4 - 32,5 / 4 - 26,0 / 4 - 37,0 / 4

