1. Lähtö

8 Jonnan Jysäys sai vähän turhan hyvän lähdön ja eteni käytännössä heti kolmanneksi. Painui kierros
juostuna kuolemanpaikalta kärkeen. Sai pian painostajan rinnalleen, mille vastaili hienosti ja nappasi
varman voiton. Viim. 1000 m 27,2. 6 Lumino laukkasi lähdössä ja jäi jonkin verran. Eteni pian neljänneksi.
Siirtyi 750 juostuna kiriin 3. radalle. Otti 100 metriä myöhemmin uuden laukan ja menetti asemiaan. Eteni
puolimatkassa kuolemanpaikalle, missä painosti kärkihevosta loppumatkan ajan ja oli hyvä toinen. 11
Hallitseva eteni toisen kaarteen puolivälissä harvaan muodostelmaan viidenneksi. Eteni päätösringin
alkaessa kolmanneksi ja piti suurten tasoerojen lähdössä asemansa. Viim. 1000 m 31,9. 12 Kankalon Sälli
teki pitkältä takamatkalta voitavansa ja oli lopussa neljäs. 10 Kilmisteri suoritti keskijoukoista tasaisesti. 3
Tripla Hoo kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi ensimmäisen takasuoran lopussa johtavan kantaan. Jäi
päätösringin alkaessa neljänneksi, missä kulki loppumatkan omaa vauhtiaan ja menetti suurten tasoerojen
lähdössä loppumatkalla sijoituksia. 2 Pirtuli lähti hiljaa ja otti 50 juostuna laukan. Jäi taustalle, missä myös
pysyi jatkossa. 7 Lasadus matkasi alun keskijoukoissa toisella radalla. Valui jatkossa taustalle ja oli erittäin
huono. Meni koko ajan vielä aika heikkoa raviakin. 1 Överbyn Kunkku lähti oikein hiljaa ja putosi taustalle.
Oli siellä jatkossa rehellisen heikko. 9 Metsärinteen Valio jäi taas heti telineisiin, eikä ohituksia tapahtunut
missään vaiheessa. 5 Isosalon Kunkku juuttui heti kuolemanpaikalle. Painui 550 juostuna kärkipaikalle asti.
Laukkasi siinä kierros juostuna ja jäi viidenneksi. Laukkasi loppusuoralla taistossa neljänsistä rahoista ja
meni hylkäykseen. 4 Sinkun Säde oli poissa.

Väliajat: 41,0 / 3 - 39,5 / 5 - 28,0 / 8 - 28,5 / 8

2. Lähtö

2 Step Mandy painui 350 juostuna kuolemanpaikalta kärkeen. Sai jatkossa vetää oikein sopuisasti ja otti
lopussa hallitun voiton. 5 Countess Zolletta matkasi 4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiseen
ulos. Siirtyi 350 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Haastoi lopussa voittanutta mukavasti. Viim.
700 m 13,0. 3 Matamixx juoksi 3. sisällä. Nousi 650 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Putosi siitä
loppusuoralle tultaessa voittotaistosta, mutta säilytti kuitenkin oman vauhtinsa. 1 Caviar Queen kiihdytti
heti kärkipaikalle, mistä jäi 300 juostuna johtavan kantaan. Putosi sieltä 400 ennen maalia kärjen kyydistä ja
otti aivan maksimit. 4 Muckelymimmy otti alkumetreillä ratkaisevan laukan ja menetti heti pelinsä. Kulki
jatkossa kulisseissa asiallisesti.

Väliajat: 19,5 / 2 - 22,0 / 2 - 22,0 / 2 - 13,0 / 2

3. Lähtö

7 Villimissi sai nopeasti paikan 3. sisältä. Nousi 900 juostuna toiseen ulos. Jäi päätösringin alkaessa 3. ulos.
Lähti 350 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua ja puristi loppumetreillä varmaan voittoon. Viim.
700 m 28,2. 1 Aleksin Ilo juoksi johtavan kannassa. Nousi loppusuoran puolivälissä toiselle radalle ja oli

lopussa hyvä toinen. 6 Sopu- Ellu lähti mukavasti matkaan ja painui 300 juostuna kärkipaikalle asti. Sai
päätösringin alkaessa painostajan rinnalleen. Tuli hyvin loppusuoran puoliväliin, minkä jälkeen oli
ratkaisumetreillä hieman tasainen ja jäi kolmanneksi. 8 Siptar laukkasi 200 juostuna lyhyesti. Eteni jatkossa
hyvin ja sai toisen kaarteen lopulla tuntuman pääjoukkoon. Lähti samassa kiriin 3. radalle ilman vetoapua.
Sai toisen ringin alkaessa kuolemanpaikan haltuunsa. Laukkasi siinä 550 ennen maalia uudelleen. Tuli lopun
laukasta selvittyään vielä aivan mukavasti. 9 Lumi- Nelli otti alkumetreillä pahan laukan ja jäi ratkaisevan
oloisesti. Kulki vahvasti ja sai kierros juostuna tuntuman pääjoukkoon. Lähti heti kiriin 3. radalle. Eteni
viimeisen takasuoran lopussa kuolemanpaikalle. Laukkasi siinä loppusuoran alussa uudelleen ja jäi lisää. Tuli
lopun vielä aivan juosten. 3 Larvan Lempi haparoi alussa pari askelta. Matkasi jatkossa 2-3. sisähevosen
rinnalla toisen radan vetojuhtana. Sai päätösringin alkaessa paikan toisesta ulkoa. Putosi sieltä viimeisen
takasuoran puolivälissä kärkijoukon hännille, missä säilytti oman vauhtinsa. 4 Vouhotti laukkasi lähdössä
pahoin ja jäi selvästi. Suoritti jatkossa vailla loistoa. 2 Huikee matkassa harvassa laumassa viidentenä. Otti
900 ennen maalia laukan ja mahdollisuudet sulivat samassa. 5 Lumi- Nanni kiihdytti heti kärkipaikalle, missä
otti 350 juostuna laukan ja jäi selvästi. Laukkaili jatkossa kulisseissa hylkäykseen asti.

Väliajat: 35,5 / 6 - 35,5 / 6 - 28,0 / 6 - 29,0 / 7

4. Lähtö

11 Lex Legacy sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Jäi ensimmäisen takasuoran alussa toisen radan
vetojuhdaksi. Puristi siitä loppusuoralla eleettömään voittoon. Viim. 700 m 18,3. 5 Sundsvik Samurai juoksi
4-3. sisällä. Nousi kierros ennen maalia 3. ulos. Lähti 550 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli
kirinsä pirteästi maaliin asti. 8 Harppyee juoksi 3-4. ulkona. Lähti 1100 ennen maalia vetämättömästä
selästä. Pudotti 850 ennen maalia 4. ulos. Lähti viimeisen takasuoran lopussa selkään 3. radalle. Tuli aivan
mukavasti maaliin asti. 3 Mac Light Prince eteni nopeasti kärkipaikalle. Jäi 350 juostuna johtavan kantaan.
Nousi 350 ennen maalia toiseen ulos ja oli lopussa tasainen neljäs. 9 Tauriel juuttui alussa taustalla 3-4.
radan kiertäjäksi. Peruutti ensimmäisen takasuoran alussa lauman hännille toiselle radalle. Pudotti 900
ennen maalia 4. sisälle. Nousi 300 ennen maalia kiriin ulkoradoille ja tuli lopun asiallisesti. 2 Divine Beyonce
jäi ensimmäisen takasuoran alussa 3. sisälle. Nousi 900 juostuna toiseen ulos. Seuraili sieltä lopussa
maksimisijoitukseen. 12 Jenel In The Crown matkasi 5. sisällä. Sai sieltä kierros ennen maalia paikan 3.
sisältä. Seuraili lopussa aivan maksimaaliseen sijoitukseen. 7 Felix Star seuraili lauman hänniltä sisäradalta
vailla suurempaa virtaa. 4 Let´s Go Legacy painui 400 juostuna kuolemanpaikalta kärkeen. Veti jatkossa
tasaisen reipasta tahtia. Taipui 300 ennen maalia selvästi ja tuli lopun vaisusti. 15 Glory´s Queen juuttui
alussa keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Peruutti 600 juostuna lauman hännille toiselle radalle. Lähti 800
ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Ravi heikkeni viimeisen takasuoran alussa selvästi ja otti
lopulta 350 ennen maalia pahan laukan menettäen pelinsä. 10 Vigilante matkasi 6-5. sisällä. Taipui siellä
selvästi viimeisen takasuoran puolivälissä ja oli varsin vaisu. 6 Capricornia sai ensimmäisen takasuoran
alussa paikan toisesta ulkoa. Aloitti matkan kohden takajoukkoja jo 900 juostuna, eikä ainakaan parantanut
tahtiaan loppua kohden. 13 The Battle laukkasi takajoukoissa ensimmäisen takasuoran alussa pitkäksi. 14
She Knows juoksi 4-5. ulkona. Laukkasi siellä toisen ringin alkaessa pitkäksi. 1 Chic Lilybell oli poissa.

Väliajat: 18,5 / 4 - 17,5 / 4 - 17,5 / 4 -17,5 / 11

5. Lähtö

5 Bond Eagle lähti hyvin matkaan ja eteni 250 juostuna kärkipaikalle. Sai vetää jatkossa erittäin sopuisasti ja
otti lopussa täysin ajamattoman voiton. 7 Masterstroke Aria sai 250 juostuna paikan toisesta ulkoa. Lähti
1200 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni 900 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi.
Puristi siitä niukasti toiseksi. Viim. 700 m 13,2. 8 Redemption lähti hyvin ja sai 250 juostuna paikan johtavan
kannasta. Ei saanut sieltä lopussa mahdollisuutta kirimiseen. 3 Rim Bay Frenchy seuraili 3. sisältä
maksimisijoitukseen. 2 Cherokee King juoksi 4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiselle
radalle. Tuli lopun tasaisesti. Viim. 700 m 15,1. 10 Markin Midsummer juoksi 5. sisällä. Nousi päätösringin
alkaessa 4. ulos. Seuraili sieltä lopussa maksimaaliseen sijoitukseen. 1 Castor Troy juuttui ensimmäisen
kaarteen puolivälissä toisen radan vetojuhdaksi. Sai 900 ennen maalia paikan toisesta ulkoa. Seuraili sieltä
jatkossa aika vaisusti ja otti aivan maksimit. 12 Mountain Rescue ei vain riittänyt lopussa lainkaan
matkattuaan pääosin 3. ulkona. 4 Allyhills Dream lähti hyvin ja eteni nopeasti kärkipaikalle. Ravasi
kulmikkaasti ja laukkasi 200 juostuna pitkäksi. Ravi oli kateissa jo lämmityksessä. 6 Devil´s Rock laukkasi 100
juostuna pitkäksi. 9 El Mejor otti alkumetreillä ratkaisevan laukan. Keskeytti kulisseissa myöhemmin. 11
Captain Cruise laukkasi 4. ulkona ensimmäisen kaarteen lopussa pitkäksi.

Väliajat: 16,0 / 5 - 19,0 / 5 - 17,0 / 5 - 13,0 / 5

6. Lähtö

8 Hevillä lähti mukavasti ja eteni nopeasti 5. sisähevosen rinnalle toisen radan vetojuhdaksi. Sai toisen
kaarteen alussa paikan toisesta ulkoa. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua.
Eteni loppukaarteen alussa kärkipaikalle ja nappasi lopussa varman voiton, vaikka tahti päätössatasella
rauhoittuikin. Viim. 700 m 23,0. 7 Jyllätys laukkasi lähdössä ja jäi lisää. Sai toisessa kaarteessa paikan 5.
ulkoa. Lähti 950 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Sai 800 ennen maalia selkiä eteensä. Tuli
kirinsä rehellisesti maaliin asti ja lähestyi lopussa selvästi voittanutta. Viim. 1000 m 23,4. 9 Vilma Lyydia
juoksi 3. ulkona. Lähti 800 ennen maalia selkään 3. radalle. Eteni 400 ennen maalia toisen radan
vetojuhdaksi. Pudotti loppusuoran alussa sisäradalle ja oli tasainen kolmas. 5 Tohari matkasi 3-2. sisällä.
Seuraili sieltä lopussa maksimisijoitukseen. 6 Sopun Haaste juoksi 4. ulkona. Seuraili sieltä maksimaaliseen
sijoitukseen. 12 Sävel- Taika nousi puolimatkassa 5. sisältä 6. ulos. Tuli sieltä tasaisesti sisään asti. Viim. 700
m 23,3. 3 Turon Linda nousi johtavan kannasta 650 juostuna kuolemanpaikalle. Putosi siitä loppukaarteen
alussa kärkitaistosta, mutta säilytti kuitenkin oman vauhtinsa asiallisesti. 4 Loikkaus kiihdytti heti
kärkipaikalle, mistä jäi päätöspuolikakan alussa johtavan kantaan. Antoi siitä loppusuoran puolivälissä
selvästi periksi. 10 Eikfaksen laukkasi lähdössä ja jäi selvästi. Suoritti jatkossa asiallisesti. 2 Pertturi juoksi
pääosin 3. sisällä. Ei vain riittänyt sieltä lopussa. 1 Myrskyn Tuuri oli 4. sisällä pitkään vailla kiritilaa. Vapaata
tilaa ei vain lopussakaan löytynyt. 11 Suvi Kevätön laukkasi takajoukoissa 250 juostuna pitkäksi. Suoritti
jatkossa hylättynä asiallisesti.

Väliajat: 27,0 / 4 - 27,0 / 4 - 265 / 4 - 25,0 / 8

7. Lähtö

2 Cheri Sane kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai vetää yllättävän sopuisasti ja nappasi lopussa hallitun voiton. 12
Feeling Dream juoksi 5. ulkona. Lähti 800 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli kirinsä
rehellisesti maaliin asti. Viim. 700 m 13,0. 4 Elzevier Lloyd juoksi johtavan kannassa, mistä oli lopussa tilaa
saamatta niukasti kolmas. 11 Crossfire Bonfire lähti 1300 ennen maalia 5. ulkoa kiriin 3. radalle ilman
vetoapua. Eteni kierros ennen maalia kuolemanpaikalle, mistä tuli umpirehellisesti maaliin asti. 5 Crystal
Cool lähti hyvin, mutta jäi kuolemanpaikalle. Sai 300 juostuna paikan toisesta ulkoa ja 300 metriä
myöhemmin juoksupaikaksi muodostui 3. ulkopari. Siirtyi sieltä 250 ennen maalia selkään 3. radalle. Oli
ratkaisumetreillä tasainen. 8 High Profile lähti hyvin ja eteni 300 juostuna kuolemanpaikalle. Sai
päätösringin alkaessa vetoavun eteensä. Jäi lopussa toiseen ulos täysissä voimissa kiinni ja näytti
erinomaiselta. 10 Capo Birdland juoksi 5. sisällä. Tuli sieltä loppumetrit vaisun takajoukon parhaiten. 1 Jo Jo
Gunne oli 3. sisältä rehellisen heikko. 9 Global Passion ei vain riittänyt 4. sisältä lopussa lainkaan. 6 Zelle´s
Escalade juoksi 3-4. ulkona. Oli sieltä lopussa rehellisen riittämätön. 7 Trouble Leader otti 4. ulkona puolikas
juostuna pitkän laukan ja meni hylkäykseen. Liikkui jatkossa hylättynä mukavasti, mutta laukkasi taas 350
ennen maalia ahtaan oloisessa tilanteessa. 3 Unequalled Stride oli poissa.

Väliajat: 12,5 / 2 - 13,5 / 2 - 15,0 / 2

8. Lähtö

7 Graceful Swamp lähti kovaa matkaan ja painui 200 juostuna kärkipaikalle. Veti haluamaansa tahtia ja
dominoi lähtöä vakuuttavasti. 1 Mainio luopui paikastaan 150 juostuna ja jatkoi johtavan kannassa. Oli
sieltä lopussa hyvä toinen. 2 Majestic Man sai kuolemanpaikalle vetoavun 300 juostuna. Lähti toisesta ulkoa
viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni nopeasti kuolemanpaikalle, mistä
tuli vahvasti maaliin asti. Viim. 700 m 12,4. 3 Special Present juoksi 3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran
puolivälissä selkään 3. radalle. Jäi 450 ennen maalia 3. radalle ilman vetoapua. Tuli kirinsä mainiosti maaliin
asti. Viim. 700 m 12,2. 9 Knocking Match otti 3. sisältä kovassa tehtävässä maksimit. 5 Lake´s Action juoksi
4. ulkona. Suoritti sieltä aivan mukavasti, vaikka ei juuri ohituksia suorittanutkaan. Viim. 1000 m 13,1. 8
Tornapull seuraili 5. sisältä maksimisijoitukseen. 6 Club Nord Easy lähti heti ajamaan 3. rataa pitkin
eteenpäin. Sai 300 juostuna kuolemanpaikan haltuunsa. Taipui siitä loppukaarteen alussa ja putosi
taustalle. 4 Bosse Nice otti alun rauhassa ja matkasi 4. sisällä. Nousi loppusuoran alussa toiselle radalle. Otti
100 ennen maalia laukan ja meni hylkäykseen. Olisi ollut ravillakin luultavasti juuri seitsemäs.

Väliajat: 15,5 / 7 - 15,5 / 7 - 14,0 / 7 - 11,0 / 7

9. Lähtö

3 Mäen Eino lähti tasaisesti ja jäi keskijoukkoihin toiselle radalle. Lähti 3. ulkoa loppukaarteen alussa kiriin
3. radalle ilman vetoapua. Eteni nopeasti kuolemanpaikalle, mistä jyräsi lopussa niukkaan voittoon. Viim.

700 m 26,2. 5 Aiheen Juhannus kiihdytti heti kärkipaikalle, missä joutui painostuksen alla vetämään alun
reippaasti. Tuli vahvasti maaliin asti, vaikka jäikin aivan viime metreillä niukasti toiseksi. 8 Isosalon Kiira sai
nopeasti paikan toisesta ulkoa. Jäi ensimmäisen takasuoran lopussa 3. sisähevosen rinnalle toisen radan
vetojuhdaksi. Pudotti toisen ringin alkaessa 3. sisälle. Seuraili sieltä jatkossa tasaisesti sisään asti. 4 Disain
lähti heti ajamaan eteenpäin. Otti 550 juostuna kärkihevosen kupeelta pahan laukan ja jäi selvästi lisää.
Suoritti jatkossa asiallisesti. Viim. 1400 m 28,9. 2 Hovingas juoksi johtavan kannassa. Nousi viimeisen
takasuoran alussa toiseen ulos. Seuraili sieltä lopussa tasaisesti maksimisijoitukseen. 1 Katrin Ram matkasi
alun 4. sisällä. Nousi 650 juostuna toiselle radalle. Siirtyi 1350 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua.
Eteni kierros juostuna kuolemanpaikalle. Löi painetta kärkihevoselle. Putosi 400 ennen maalia kärkihevosen
kupeelta ja tuli lopun tasaisesti. 10 Slovari lähti rauhassa matkaan ja jäi heti aivan lauman viimeiseksi.
Matkasi taustalla sisäradalla. Otti 800 ennen maalia lyhyen laukan, mistä selvittyään tuli lopun tasaisesti. 11
Hauan Odin lähti rauhassa ja jäi aivan taustalle. Suoritti siellä jatkossa lähinnä tasaisesti. 6 Kotorinnan Topi
matkasi 3. sisällä. Taipui sieltä selvästi loppukaarteen alussa ja tuli lopun vaisusti. 7 Vuaran Viima laukkasi
lähdössä pahoin ja menetti heti pelinsä. 12 Hyypän Lilja putosi heti kulisseihin, missä laukkasikin
ensimmäisellä takasuoralla. Otti viimeisen takasuoran alussa uuden laukan ja menetti loputkin
mahdollisuutensa. 9 Vilmai matkasi takajoukoissa, missä laukkasi kolmannessa kaarteessa. Keskeytti
lopulta.

Väliajat: 23,5 / 5 - 26,0 / 5 - 26,5 / 5 - 27,5 / 3

10. Lähtö

11 Sahara Rouge juoksi 4-3. ulkona. Lähti 350 ennen maalia selkään 3. radalle. Siirtyi pian 4. radalle ilman
vetoapua. Puristi loppumetreillä varmaan voittoon. Viim. 1000 m 13,0. 8 Fontaine Brodde matkasi 3-2.
ulkona. Lähti 300 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Oli lopussa hyvä toinen. 9 Callaway Scoop
matkasi 3. sisällä. Nousi 700 juostuna toiseen ulos. Jäi siitä toisen kierroksen alkaessa toisen radan
vetojuhdaksi. Löi siinä viimeisellä takasuoralla kärkihevoselle painetta. Painui loppusuoran alussa kärkeen ja
tuli hienosti maaliin asti, vaikka jäikin kolmanneksi. 3 Pope juoksi johtavan kannassa. Oli siellä vailla kiritilaa.
Nousi loppusuoran alussa toiseen ulos. Kirikaistaa ei lopussa koskaan kunnolla löytynyt. 2 Crystal Bay
kiihdytti heti kärkipaikalle. Antoi siitä loppusuoralle tultaessa periksi ja putosi lopussa viidenneksi. 5
CutTheCrap lähti hitaasti matkaan ja putosi heti takajoukkoihin. Ajoi siellä 3. rataa pitkin eteenpäin ja sai
400 juostuna kuolemanpaikan haltuunsa. Pudotti siitä puolimatkassa 3. sisälle. Seuraili sieltä jatkossa
tasaisesti maaliin asti. 12 Titan Arrow matkasi lauman hännillä toisella radalla. Seuraili sieltä lopussa
tasaisesti maaliin asti. Viim. 1000 m 13,8. 7 Johnny English lähti asiallisesti, mutta pudotti 250 juostuna 4.
sisälle. Seuraili sieltä lopussa vailla suurempaa virtaa maaliin asti. 4 Rapid Leader laukkasi lähdössä pahoin
ja jäi selvästi. Suoritti jatkossa asiallisesti. 1 Sweet Malkin laukkasi ensimmäisen takasuoran alussa pitkäksi.
6 Star To Be Loved ja 10 Nicco´ Lavec olivat poissa.

Väliajat: 17,5 / 2 - 15,0 / 2 - 15,5 / 2 - 14,0 / 11

