1. Lähtö

11 Kisan Lohkeri lähti hyvin matkaan ja sai 450 juostuna paikan johtavan kannasta. Nousi 800 ennen maalia
toisen radan vetojuhdaksi. Painui samassa kärkeen ja oli lopussa ylivoimainen. 1 Walahus matkasi 2.-3.
sisällä. Otti 650 juostuna laukan ja jäi keskijoukkoihin. Sai edetä toista rataa pitkin ja nousi lopussa varmasti
toiseksi. Viim. 1000 m 39,5. 3 Winetto kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi viimeisen takasuoran alussa
kakkoskeulaksi. Jäi loppusuoralle tultaessa neljänneksi, mutta peri yhden hylkäykseen jälkeen kolmannet
rahat. 12 Hästhagens Hilma laukkasi pääjoukon hännillä 800 juostuna ja jäi lisää. Suoritti jatkossa
kohtalaisesti. 14 Överbyn Kunkku otti 150 juostuna laukan ja jäi hieman. Liikkui jatkossa asiallisesti, mutta
otti 800 ennen maalia uuden pahemman laukan. Tuli loppua taas sijoitustaan paremmin. 13 Hohto- Liekki
seuraili keskijoukoista sisäradalta aika vaisusti. 16 Kulkuri Naurava oli lauman hänniltä lopussa heikko. 10
Tarossi otti 100 juostuna laukan ja jäi taustalle, missä myös pysyi jatkossa. 15 Tähti- Sävel matkasi
keskijoukoissa sisäradalla, missä aloitti jo kolmannessa kaarteessa matkan kohden takajoukkoja ja oli varsin
vaisu. 6 Hallan Rinsessa lähti rauhassa ja otti 50 juostuna laukan. Jäi kulisseihin, missä oli oikein vaisu. 7 H.
V. Kajenne laukkasi 100 juostuna. Jäi keskijoukkoihin. Otti 350 juostuna uuden laukan. Oli jatkossa
lähestulkoon kilpailukunnoton. 2 Ohran Mimmi juuttui ensimmäisen takasuoran alussa toisen radan
vetojuhdaksi. Pudotti kierros ennen maalia 3. sisälle. Taipui viimeisen takasuoran lopulla selvästi. Jaksoi 400
ennen maalia vielä laukata pitkäksi. 4 Jepreeti laukkaili nopeasti hylkäykseen asti. 5 Sinisointu laukkasi
alkumatkalla kahdesti. Matkasi jatkossa kärjen tuntumassa. Laukkaili puolimatkassa hylkäykseen asti. 8
Isosalon Into laukkasi alkumetreillä niukasti pitkäksi. Jäi paljon. Kulki jatkossa lähdön parasta vauhtia ja oli
lopulta maalissa kolmantena, mutta meni lopulta hylkäykseen alun laukasta. Kulki ravatessaan 36- vauhteja.
9 Toukon Tähti oli poissa.

Väliajat: 44,5 / 3 - 43,0 / 3 - 42,0 / 11 - 38,0 / 11

2. Lähtö

3 Power Blaster kiihdytti heti kärkipaikalle. Veti haluamaansa tahtia ja otti lopussa helpon voiton. 1 Morrish
Match matkasi pääosin johtavan kannassa, mistä oli lopussa varma kakkonen. 2 Repo Match oli 3. sisältä
isojen tasoerojen lähdössä tasainen kolmas. 7 Jeremias Star juoksi 4. sisällä. Seuraili sieltä maksimaaliseen
sijoitukseen. 5 Boarderline Silver otti alkumetreillä laukan ja jäi heti kulisseihin, missä oli jatkossa aika vaisu.
4 Jozefine jäi selvästi jo ennen lähtölinjaa. Oli jatkossa heikko. 6 Fango Jett oli poissa.

Väliajat: 190 / 3 - 23,5 / 3 - 19,5 / 3 - 14,0 / 3

3. Lähtö

7 Lyyti käynnistyi mukavasti ja eteni ensimmäisen takasuoran alussa 4. ulos. Lähti 1200 ennen maalia kiriin
3. radalle ilman vetoapua. Painui 950 ennen maalia kärkipaikalle asti, mistä otti lopussa selvän voiton. Viim.
1000 m 32,2. 9 Isosalon Ihme juoksi 5. ulkona. Lähti kierros juostuna selkään 3. radalle. Sai 900 ennen

maalia kuolemanpaikan haltuunsa. Oli siitä lopussa varmasti toinen. 5 Lainaks matkasi toisessa ulkona. Otti
siellä viimeisen takasuoran lopulla laukan ja jäi hieman. Tuli lopun asiallisesti ja oli lopussa varmasti kolmas.
3 Unnan Veitikka nousi ensimmäisen takasuoran alussa 3. sisältä toisen radan vetojuhdaksi. Sai 900 ennen
maalia paikan kakkoskeulana. Oli sieltä loppuun asti taistossa kolmansista rahoista. 6 Pihlatuuli pudotti
kierros ennen maalia 3. ulkoa sisäradalle. Nousi loppusuoralle tultaessa kiriin 3. radalle ja tuli asiallisesti. 4
Tutuks lähti rauhassa matkaan ja putosi aivan lauman hännille sisäradalle. Otti siellä toisessa kaarteessa
pienen laukan. Suoritti jatkossa tasaisesti. 1 Demoni kiihdytti heti kärkipaikalle, missä laukkasi kierros
juostuna pitkäksi. 2 Harjan Merivirta juoksi johtavan kannassa. Laukkasi siellä 800 juostuna. Otti 150 metriä
myöhemmin uuden laukan. Laukkasi jatkossa hylkäykseen asti. 8 Valiori matkasi lauman hännillä, missä
laukkasi puolimatkassa pitkäksi.

Väliajat: 39,5 / 1 - 38,0 / 1 - 29,5 / 7 - 33,5 / 7

4. Lähtö

2 Troopers nousi 4. sisältä 200 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Löi loppukaarteessa painetta ja nappasi
loppusuoralla eleettömän voiton. Viim. 700 m 13,9. 7 M. T. Master Don lähti hyvin matkaan ja painui 200
juostuna kärkipaikalle. Sai vetää erittäin sopuisasti. Tuli aivan juosten sisään asti, vaikka jäi lopussa toiseksi.
9 Caakao juoksi toisessa ulkona. Ei pysynyt viimeisellä takasuoralla selässään. Saavutti kuitenkin lopussa ja
oli aivan hyvä kolmas. 1 Snowline Ace juoksi 3. sisällä. Nousi 250 ennen maalia 3. ulos ja tuli lopun
tasaisesti. 3 Raipe Kronos kiihdytti heti kärkipaikalle. Luopui paikastaan 150 juostuna ja jatkoi johtavan
kannassa. Putosi sieltä loppukaarteen puolivälissä kärjen kyydistä ja tuli lopun vain tasaisesti. 5 Crossfire
Bonfire seuraili 3. ulkona maksimaaliseen sijoitukseen. 4 Man In Black matkasi 4. sisällä. Taipui sieltä
viimeisen takasuoran puolivälissä selvästi ja oli rehellisen riittämätön. 6 Bwt Mirage ja 8 Ramona Win olivat
poissa.

Väliajat: 17,5 / 7 - 19,0 / 7 - 14,5 / 7 - 14,5 / 2

5. Lähtö

6 Olly Jumper sai 200 juostuna kärkipaikan haltuunsa. Sai vetää sopuisasti ja piti lopussa niukkaan voittoon.
11 Feeling Glory juoksi toisessa ulkona. Lähti sieltä 350 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli
hyvin maaliin asti ja ehti lopussa lähes voittoon asti. 10 Feeling Flash juuttui ensimmäisen kaarteen
puolivälissä toisen radan vetojuhdaksi. Tuli siitä aivan juosten maaliin asti, vaikka jäikin lopussa
kolmanneksi. 1 Laser Jet seuraili johtavan kannasta tasaisesti neljänneksi. 4 Felippe Star juoksi 3. sisällä.
Nousi sieltä loppusuoralle tultaessa kiriin ja tuli lopun tasaisesti. 8 Benon Safiro matkasi 3. ulkona. Otti
sieltä lopussa maksimit. 5 Grande Amour otti pahan lähtölaukan ja jäi selvästi. Kulki jatkossa hyvin ja sai
viimeisen takasuoran alussa paikan pääjoukon hänniltä. Laukkasi 400 ennen maalia uudelleen ja menetti
pelinsä lopullisesti. 2 Queen It laukkasi lähdössä pitkäksi. 3 Cobolt, 7 Ginelle, 9 Lush Life ja 12 Flirting olivat
poissa.

Väliajat: 17,5 / 6 - 17,5 / 6 - 18,5 / 6

6. Lähtö

6 Vikkeer kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai vetää avausringin oikein rauhallisesti. Painostaja kiertyi toisen
ringin alkaessa rinnalle ja vauhti kiihtyi. Vastaili mukavasti ja voitto varmistui pahimman kilpakumppanin
laukattua 100 ennen maalia sen kupeelta hylkäykseen. 12 Hipatsu juoksi 5. ulkona. Lähti sieltä kierros
juostuna selkään 3. radalle. Siirtyi 650 ennen maalia kiriin 4. radalle ilman vetoapua. Tuli aivan juosten
maalin asti ja peri lopussa vastustajan laukan avittamana toiset rahat. Viim. 1000 m 27,2. 5 Pankeri lähti
hieman tasaisesti ja matkasi 3. ulkona. Lähti puolimatkassa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni 400 ennen
maalia kolmanneksi ja piti jatkossa asemansa. 1 Pikku- Arvo juoksi johtavan kannassa. Putosi viimeisen
takasuoran alussa kakkoskeulaksi. Tuli lopun tasaisesti. 9 Taksvenla juoksi 5. sisällä. Nousi kierros ennen
maalia toiselle . Siirtyi viimeisen takasuoran alussa selkiin 3 radalle. Tuli kirinsä asiallisesti maaliin asti. 4
Pontriot laukkasi lähdössä ja jäi 6. ulos. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa selkiin 3. radalle. Nousi
lopussa ulommas ja tuli aivan juosten maaliin asti. 1 Kikan Velperi juoksi 4. ulkona. Nousi sieltä 400 ennen
maalia selkään 3. radalle. Tuli lopun tasaisesti. 3 Krannin Pihla juuttui kuolemanpaikalle. Jäi 900 ennen
maalia toiseen ulos, mistä oli jatkossa vailla loistoa. 7 Onnetööri matkasi 4. sisällä. Nousi viimeisellä
takasuoralla toiselle radalle. Oli jatkossa pitkään vetämättömissä selissä ja jossiteltavaa jäi. 13 Eskel juoksi
6. sisällä, mistä ei saanut lopussa rintaman takaa kiritilaa. 2 Mikimani oli 3. sisältä rehellisen riittämätön. 8
Siinan Tähti matkasi toisessa ulkona. Lähti kierros juostuna kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni nopeasti
kuolemanpaikalle, missä piti tempoa yllä. Näytti loppusuoran puolivälissä etenevän kohden voittoa, mutta
70 ennen maalia tullut laukka vesitti pelin. 10 Manionni oli poissa.

Väliajat: 35,0 / 6 - 34,5 / 6 - 26,0 / 6 - 28,5 / 6

7. Lähtö

2 Edward Ale kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai vetää sopuisasti ja otti lopussa helpon voiton. 11 Star Martini
juoksi 4. ulkona. Lähti sieltä 600 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli mukavasti sisään asti ja
oli lopussa varmasti toinen. Viim. 700 m 12,9. 7 The Swede juoksi 5. ulkona. Siirtyi 350 ennen maalia
selkään 3. radalle. Nousi loppusuoran alussa kiriin 4. radalle ja tuli mukavasti maaliin asti. 8 Bret Boko
peruutti 350 juostuna 4. sisälle. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiselle radalle. Lähti 300 ennen
maalia kiriin ulkoradoille ja tuli lopun asiallisesti. 6 Excalibur It juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, mistä
putosi loppukaarteessa voittajan kyydistä. Säilytti kuitenkin vauhtinsa asiallisesti. 9 Falcon Håleryd juoksi 3.
ulkona. Sai loppukaarteen alussa paikan toisesta ulkoa. Oli siellä jatkossa hetken vailla kiritilaa. Vapaa rata
löytyi päätössatasella ja hieman jossiteltavaa jäi. 3 Elliot Boko juoksi toisessa ulkona. Pudotti loppukaarteen
alussa sisäradalle ja otti maksimit. 5 Sahara Rouge juuttui 3. radan kiertäjäksi, missä ajoi alussa eteenpäin.
Löi lopulta 600 juostuna pakin silmään. Löysi 800 juostuna paikan 5. sisältä, mistä ei riittänyt jatkossa. 4 Not
Afraid juoksi 3. sisällä. Taipui sieltä viimeisen takasuoran lopulla ja oli vaisu. 1 Sentry juoksi johtavan
kannassa, missä laukkasi viimeisen takasuoran alussa lyödyn oloisena pitkäksi. 10 Everest De Ginai oli
poissa.

Väliajat: 13,5 / 2 - 17,0 / 2 - 15,5 / 2 - 14,0 / 2

8. Lähtö

7 Black Caviar nousi 4. sisältä toisen kaarteen alussa toisen radan vetojuhdaksi. Löi siinä toisella ringillä
pientä painetta. Näytti loppusuoran alussa jäävän toiseksi. Piti kuitenkin vauhtinsa ja puristi lopussa vielä
niukkaan voittoon. 6 Lotteria Maracat painui 300 juostuna kuolemanpaikalta kärkeen. Sai vetää avausringin
rauhassa. Jatkossa vauhti kiihtyi ja näytti loppusuoran alussa varmalta voittajalta. Aivan viime metreillä
vauhti kuitenkin hieman putosi ja jäi lopussa niukasti toiseksi. 3 Pin It Tof matkasi 3. sisällä. Sai sieltä
ensimmäisen takasuoran puolivälissä vastustajan laukan ansiosta paikan johtavan kannasta. Seuraili sieltä
tasaisesti maaliin asti. 1 Little Caramel juoksi 4.-3. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa 3. ulos. Siirtyi
350 ennen maalia kiriin 3. radalle. Tuli lopun tasaisesti. 10 Huldamarie nousi sisäradan jonosta 700 juostuna
toiseen ulos. Seuraili sieltä lopussa maksimisijoitukseen. 8 Isak Star otti alussa pienen laukan ja jäi hieman.
Lähti 3. ulkoa kierros juostuna kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Pudotti 850 ennen maalia takaisin toiselle
radalle ja seuraili jatkossa vain tasaisesti. 9 Franco Des Thirons lähti rauhassa ja matkasi pääjoukon hännillä
4. sisällä. Otti siellä 700 ennen maalia pahan laukan ja menetti samassa pelinsä. 5 Ridgehill´s Esther otti
ratkaisevan lähtölaukan ja peli oli heti selvä. 2 Bella Bonita kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä luopui 250
juostuna. Laukkasi 450 juostuna johtavan kannassa ja jäi pääjoukon hännille toiselle radalle. Laukkasi siellä
hylkäykseen viimeisen takasuoran alussa. 4 Winner Vali oli poissa.

Väliajat: 22,5 / 6 - 23,0 / 6 - 16,5 / 6 - 17,5 / 7

9. Lähtö

5 Villikuti lähti asiallisesti matkaan ja painui 450 juostuna kärkipaikalle. Sai vetää sopuisasti ja piti lopun
tasaisesta rintamasta niukkaan voittoon. 1 Tarmo Ite sai ensimmäisen takasuoran alussa paikan toisesta
ulkoa. Lähti sieltä 900 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli kirinsä rehellisesti sisään asti ja
ehti lopussa lähes voittoon asti. 14 E. V. Arto juoksi 7. ulkona. Lähti sieltä kierros juostuna selkiin 3. radalle.
Lähti 400 ennen maalia kiriin 4. radalle ilman vetoapua. Tuli hyvin ja ehti samaan rintamaan muiden
totohevosten kanssa. 10 Velaks juoksi 5. ulkona. Lähti sieltä kierros juostuna kiriin 3. radalle ilman
vetoapua. Sai pian vetoavun eteensä. Pudotti 300 ennen maalia johtavan kantaan ja oli lopussa tasainen
neljäs. 11 Nirppis juoksi 4. ulkona. Oli siellä viimeisellä takasuoralla vetämättömässä selässä. Lähti 350
ennen maalia selkään 3. radalle ja tuli lopun tasaisesti. 6 Tatriina juuttui ensimmäisen takasuoran
puolivälissä kuolemanpaikalle. Antoi siitä päätössatasella hieman periksi. 9 Vuaran Viima seuraili 3.-2. ulkoa
maksimaaliseen sijoitukseen. 7 Ruiske matkasi lauman hännillä 5. sisällä. Lähti sieltä viimeisen takasuoran
puolivälissä selkiin 3. radalle. Tuli lopun asiallisesti. 4 Ämpäri kiihdytti kärkipaikalle, mistä jäi 400 juostuna
paineen alla johtavan kantaan. Putosi sieltä viimeisen takasuoran lopussa kärkihevosen kyydistä. Otti
lopussa aivan maksimit. 8 Hotlinki juoksi 4. sisällä. Oli siellä pitkään vailla kiritilaa. Nousi 300 enne maalia
ulommas. Kiri loppua kohtalaisesti ulkoratoja pitkin. 2 Lumi- Oliver ei saanut 3. sisältä kiritilaa. 3 Marin Tase
otti 300 juostuna kuolemanpaikalta laukan ja jäi taustalle, missä oli jatkossa heikko. 16 Winsinnatti otti 150
juostuna takajoukoissa ratkaisevan laukan ja peli oli heti selvä. 12 Svengi laukkaili nopeasti hylkäykseen asti.

15 Passinto juoksi 6. ulkona. Lähti sieltä kierros ennen maalia selkiin 3.-4. radalle. Laukkasi loppusuoran
alussa vahvasta noususta hylkäykseen asti. 13 Varpukan Viksu oli poissa.

Väliajat: 33,5 / 5 - 34,5 / 5 - 31,5 / 5 - 32,5 / 5

