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1. Lähtö
5 Ypäjä Menevä juuttui 200 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Puristi siitä päätössatasella eleettömään voittoon.
Viim. 700 m 33,1. 1 See Hoo Amuletti kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai vetää pitkään sopuisasti. Jäi päätössatasella
hieman alakynteen, mutta oli kuitenkin vastustajan laukan avittamana vielä aivan hyvä kakkonen. 11 Tulen Poika
juoksi 5. ulkona. Lähti puolimatkassa selkiin 3. radalle. Lähti 400 ennen maalia kiriin 4. radalle. Tuli asiallisesti sisään
asti. 16 Hertta- Loviisa matkasi pääjoukon hännillä, mistä tuli toisen ringin asiallisesti ja nousi neljänneksi. Viim. 1000
m 34,4. 3 Överbyn Kunkku juoksi 3.-2. sisällä. Sai edetä sujuvasti ja otti maksimit. 15 Pårs Samuraj oli pääjoukon
hänniltä toiselta radalta tasainen. 9 Serenia matkasi 4.-3. sisällä. Sai edetä sujuvasti ja oli vain tasainen. 13 Harjan
Halla matkasi aivan taustalla. Otti puolimatkassa laukan ja menetti pelinsä lopullisesti. 12 Elmo Etiäinen oli kulisseissa
heikko. 8 Briima otti alkumetreillä ratkaisevan laukan ja peli oli heti selvä. 10 Huvikundi laukkasi sata juostuna pahoin
ja mahdollisuudet sulivat samassa. 2 Varjostiina laukkaili nopeasti hylkäykseen asti. 4 Hilvektor matkasi johtavan
kannassa. Nousi 650 juostuna toiseen ulos. Lähti 250 ennen maalia kiriin 3. radalle. Otti sata ennen maalia laukan,
mihin menetti totosijan. 6 Rahamies juoksi 3. ulkona. Lähti 550 ennen maalia selkään 3. radalle. Siirtyi pian 4. radalle.
Otti 250 ennen maalia laukan ja jäi selvästi. Laukkasi loppusuoralla vielä hylkäykseen. 7 Wertu matkasi 3. ulkona.
Lähti 1150 ennen maalia 3. radan vetojuhdaksi. Kirin terä vähän katkesi 400 ennen maalia. Laukkasi lopulta hieman
myöhemmin pitkäksi. 14 Teuvo juoksi pääjoukon hännillä 6. ulkona. Lähti 1250 ennen maalia kiriin 3. radalle. Siirtyi
600 ennen maalia 4. radalle ja eteni vahvasti. Sortui kuitenkin 400 ennen maalia laukalle ja jäi selvästi. Laukkasi
hieman ennen maalia uudelleen ja meni hylkäykseen.
Väliajat: 40,5 / 1 - 39,5 / 1 - 38,0 / 1 - 32,0 / 5

2. Lähtö
4 Too Macho For You eteni nopeasti kärkeen. Veti tasaisen reippaasti ja oli vakuuttava voittaja. 1 Grande Dragon
nousi 3. sisältä puolikas juostuna toiseen ulos. Lähti 150 ennen maalia kiriin ja oli hyvä kakkonen. Viim. 700 m 16,0. 2
Broomhilda juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi, vaikkakin matkasi pitkään kakkoskeulan rinnalla. Pudotti
viimeisellä takasuoralla johtavan kantaan. Nousi 400 ennen maalia uudelleen kuolemanpaikalle. Oli aivan hyvä,
vaikka jäikin lopussa kolmanneksi. 7 Alws Laudatur juoksi 3. ulkona. Pudotti 650 ennen maalia sisäradalle ja oli
asiallinen neljäs. Viim. 1000 m 17,5. 5 Shackhills Desiree matkasi 4. sisällä. Menetti viimeisen takasuoran alussa
hieman asemiaan. Nousi 550 ennen maalia toiselle ja tuli lopun aivan juosten. Viim. 400 m 16,7. 8 Tootsie juoksi 4.
ulkona. Pudotti loppukaarteen alussa sisäradalle ja tuli tasaisesti. 9 Mama´s Golden Girl pudotti ensimmäisen
takasuoran lopulla 4. ulkoa 3. sisälle. Jäi 850 ennen maalia hetkeksi vetämättömään selkään. Pääsi viimeisen
takasuoran alussa nousemaan toiselle. Sai edetä sujuvasti ja tuli tasaisesti. Viim. 700 m 18,9. 3 Real Poppy matkasi
johtavan kannassa. Aloitti päätösringin alkaessa hiljaisen matkan kohden takajoukkoja. Meni silti uran avauksessa
keskitalvella alle 20 ajan, vaikka olikin kovassa tehtävässä vailla mahdollisuuksia. 6 Brave Scion laukkasi ensimmäisen
takasuoran puolivälissä lauman hännillä sisäradalla pitkäksi.
Väliajat: 17,5 / 4 - 17,5 / 4 - 15,5 / 4 - 17,0 / 4

3. Lähtö
8 Sjö Kongen eteni taustalta tasaisesti ja oli jo 900 juostuna kärkihevosen kupeella. Joutui nyt laittamaan parastaan,
että pääsi lopussa niukasti ohi keulahevosesta. Teki jälleen oikein hyvän esityksen. 6 Vanjali eteni taustalta tasaisesti
ja painui 850 juostuna lopulta kärkeen. Veti tasaisen reipasta ja vastaili pitkään suurelle suosikille. Jäi vasta aivan
viime metreillä niukasti toiseksi ja oli oikein hyvä. 4 Perhon Liito kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi toisen kaarteen
lopulla toiseksi ja pian jo neljänneksi. Nousi päätöspuolikkaan alussa kolmanneksi ja säilytti jatkossa helposti
asemansa. 3 Villin Viksu lähti haparoiden matkaan ja putosi heti taustalle sisäradalle. Säilytti asiallisesti tahtinsa ja
nousi lopulta neljänneksi. Viim. 900 m 32,6. 2 Aarian Hermanni otti 200 juostuna laukan ja jäi selvästi. Suoritti
jatkossa lähinnä tasaisesti. 1 Nirppis matkasi johtavan kannassa, mistä valui tasaisesti kohden takajoukkoja ja oli
heikko. 7 Järvsö Aron eteni taustalta tasaisesti. Sai 900 ennen maalia paikan kolmantena todella harvassa
muodostelmassa. Taipui selvästi viimeisen takasuoran lopussa ja oli vaisu. 5 Aika- Sisu laukkasi 200 juostuna pitkäksi.

Väliajat: 36,0 / 4 - 33,5 / 6 - 27,0 / 6 - 28,0 / 8

4. Lähtö
3 Cape´s Captain otti alun rauhassa ja jäi 450 juostuna keskijoukkoihin toisen radan vetojuhdaksi. Ajoi eteenpäin ja
oli 750 juostuna kärjessä. Lisäsi tahtia loppukaarteessa ja oli vakuuttava voittaja. 8 Vaya Con Dios ajoi alussa voimalla
eteenpäin ja sai lopulta 350 juostuna kärkipaikan haltuunsa. Luopui paikastaan 750 juostuna ja jatkoi johtavan
kannassa. Oli lopussa hyvä kakkonen, vaikka ei voittajalle mitään voinutkaan. 9 BWT Duracell juoksi 5.-6. sisällä. Sai
edetä koko ajan sisärataa pitkin ja oli lopussa tasainen kolmas. Viim. 600 m 13,3. 6 Zulamit laukkasi vajaa sata
juostuna lyhyesti ja jäi lauman hännille toiselle radalle. Haparoi 450 juostuna uudelleen pari askelta. Matkasi jatkossa
3. ulkona. Lähti 850 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni nopeasti toisen radan vetojuhdaksi, vaikkakin vasta 3.
sisähevosen kupeelle. Tuli aivan juosten sisään asti. Viim. 700 m 14,4. 4 Masterpeace matkasi 3.-4. sisällä. Nousi 450
ennen maalia toiseen ulos. Lähti loppusuoran alussa kiriin ja tuli asiallisesti maaliin asti. 2 Fastizz Am juoksi 4.-5.
sisällä. Nousi 550 ennen maalia toiselle radalle. Tuli lopun lähinnä tasaisesti. 11 Gladstone Comery juoksi lauman
hännillä 6.-7. sisällä. Sai edetä sujuvasti ja otti maksimit. 12 M. T. On The Heels oli lauman hänniltä sisäradalta vaisu.
10 Maize matkasi toisessa ulkona. Jäi 850 ennen maalia hetkeksi vaille kiritilaa. Nousi viimeisen takasuoran alussa
kiriin 3. radalle. Kirin terä katkesi nopeasti ja oli vaisu. 5 Sorella Aggiornata juoksi 4. ulkona. Lähti viimeisen
takasuoran alussa kiriin, mutta ei ohitellut ja oli heikko. 7 Rapido Follo juuttui heti keskijoukkoihin 3. radan
kiertäjäksi. Ajoi eteenpäin ja sai 800 juostuna paikan toisen radan vetojuhtana. Juoksi tuossa vaiheessa tosin vasta 4.
sisähevosen kupeella. Taipui siitä selvästi 800 ennen maalia ja oli vaisu. 1 Quell kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi 300
juostuna johtavan kantaan ja 800 juostuna 3. sisälle. Laukkasi loppusuoran alussa siellä pitkäksi.
Väliajat: 12,0 / 8 - 16,0 / 3 - 18,5 / 3 - 13,0 / 3

5. Lähtö
4 Twinvil matkasi 2.-3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Eteni 450 ennen maalia toisen
radan vetojuhdaksi. Puristi siitä päätössatasella varmaan voittoon, vaikka keulahevonen ajautuikin ulospäin. Viim.
700 m 13,8. 5 La Donna Perfetta matkasi johtavan kannassa. Nousi puolikas juostuna toiselle ja painui 650 juostuna
kärkeen. Jäi 450 ennen maalia johtavan kantaan. Sai lopussa tyhjän sisäradan eteensä ja oli hyvä kakkonen. 3
Hypnotique otti alun rauhassa. Lähti keskijoukoista 1650 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni nopeasti
kuolemanpaikalle. Painui loppukaarteen alussa kärkeen. Ajautui päätössatasella kärkipaikalta toiselle ja päästi
selässään juosseen sisäkautta ohi. Esitys oli kaiken kaikkiaan hyvä. 12 Natasha Love juoksi 4. ulkona. Lähti viimeisen
takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Jäi loppukaarteessa vapaalle radalle. Tuli aivan juosten sisään asti. Viim. 700 m
14,5. 11 Slick Vick juoksi 6. ulkona. Lähti 600 ennen maalia kiriin ja tuli mukavasti perille saakka. 10 Celeena juoksi 5.
sisällä. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Nousi päätöspuolikkaan alussa toiselle radalle ja tuli lopun sijoitustaan
paremmin. Viim. 400 m 14,4. 7 Hogan Star sai toisen kaarteen alussa paikan toisesta ulkoa. Seuraili lopussa
maksimisijoitukseen. 2 Markin Midsummer juoksi 4. sisällä. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Löysi 350 ennen maalia
lauman hänniltä vapaan radan. Tuli lopun asiallisesti. 9 Skyfall Sofie oli 5. ulkoa kirivaiheessa vaisu. 6 Crystal No Fruit
matkasi 3. sisällä. Taipui selvästi viimeisen takasuoran puolivälissä ja oli vaisu. 8 Por Nie Pop lähti heti ajamaan
voimalla eteenpäin ja oli lopulta 400 juostuna kärjessä. Jäi 600 juostuna johtavan kantaan. Taipui loppukaarteessa
selvästi ja oli vaisu. Kulki alun reippaasti, mutta loppu oli hieman tahmeampaa. Viim. 400 m 27,0. 1 Lex Nicolas
kiihdytti heti kärkipaikalle, missä laukkasi 250 juostuna pitkäksi.
Väliajat: 12,0 / 8 - 17,0 / 5 - 17,5 / 5 - 15,0 / 4

6. Lähtö
1 Redhot Tap Dancer kiihdytti heti kärkipaikalle, missä joutui paineen alla vetämään tasaisen kovaa. Vastaili lopussa
hienosti varmaan voittoon. 3 Trouble Leader matkasi alun toisessa ulkona, missä koki 250 juostuna hieman häiriötä
ja joutui ottamaan hieman kiinni. Kiertyi 550 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Piti siinä tasaisen reipasta tempoa
yllä. Tuli vahvasti sisään asti, vaikka jäikin lopussa toiseksi. Viim. 700 m 14,5. 2 Diablo Sisu juoksi johtavan kannassa,

mistä oli lopussa kiritilaa saamatta kolmas. 8 Flash Spruce lähti kovaa. Pudotti 250 juostuna 3. radalta törkeän ahtaan
oloisesti 3. sisälle ja häiritsi samalla hieman yhtä kilpakumppaniaan. Nousi 350 ennen maalia toiseen ulos ja oli
tasainen neljäs. 4 Mr Chance jäi 300 juostuna 4. sisälle. Sai 300 ennen maalia paikan 3. sisältä, minne jäi lopussa
täysin vaille kiritilaa. 9 Noble Boy S matkasi 3. ulkona. Lähti 450 ennen maalia kiriin 3. radalle. Oli jatkossa vailla
suurempaa virtaa. 7 Dust Collector juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Sai puolikas juostuna vetoavun
eteensä. Taipui toisesta ulkoa selvästi loppukaarteessa ja oli vaisu. 5 Zoom Zoom oli lopussa vaisu juostuaan 5.
sisällä. 6 Justine Case oli poissa.
Väliajat: 14,0 / 1 - 14,0 / 1 - 15,0 / 1 - 14,5 / 1

7. Lähtö
4 Julienne Cane lähti hyvin ja oli jo 200 juostuna kärjessä. Veti haluamaansa tahtia ja piti lopussa varmaan voittoon.
10 Cheap Thrills juoksi 4. ulkona. Lähti 650 ennen maalia kiriin. Eteni 350 ennen maalia kolmanneksi. Satsaili hieman
loppusuoran alussa, mutta pääsi pian taas tahtiin ja puristi lopussa niukasti toiseksi. Viim. 700 m 13,3. 2 Ove jäi 150
juostuna johtavan kantaan. Nousi loppusuoran puolivälissä toiselle ja oli pitkältä tauolta hyvä kolmas. 12 Freddy K.
juoksi 5. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran lopussa selkiin 3. radalle. Tuli kirinsä rehdisti sisään asti. Viim. 700 m
13,4. 11 Mr Noon suoritti 5. ulkoa kirivaiheessa aivan asiallisesti. 6 Red Guy User juuttui alussa keskijoukkoihin 3.
radan kiertäjäksi. Pääsi 550 juostuna pudottamaan toiseen ulos. Ei pitänyt 800 ennen maalia selkäänsä ja pudotti
pian 3. sisälle. Oli jatkossa vailla suurempaa virtaa. 3 Tesslove matkasi 3. ulkona. Oli kirivaiheessa vailla virtaa. 9 To
The Beginning juoksi 3. sisällä. Nousi 650 ennen maalia toiseen ulos. Jäi siitä päätöspuolikkaan alussa toisen radan
vetojuhdaksi. Taipui pian ja oli vaisu. 1 Madam´s Viggo Boy nousi 3. sisältä puolikas juostuna toisen radan
vetojuhdaksi. Otti 550 ennen maalia pahan laukan ja menetti pelinsä. 7 Feeling Dream laukkasi lähdössä ja jäi
selvästi. Liikkui jatkossa mukavasti, mutta laukkasi taas puolimatkassa. Tyyli näytti vähän siltä, että kyseessä oli jokin
varusteongelma. Keskeytti kulisseissa myöhemmin. 8 Caldera Amour pudotti 3. ulkoa 750 juostuna 4. sisälle.
Laukkasi päätösringin alkaessa pitkäksi. 5 Going Above oli poissa.
Väliajat: 15,0 / 4 - 16,0 / 4 - 15,5 / 4 - 14,0 / 4

8. Lähtö
6 Manionni sai ensimmäisen takasuoran alussa paikan toisesta ulkoa. Lähti 850 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni
350 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Painui loppusuoralla varmaan voittoon. Viim. 700 m 25,1. 5 Tuulensuvi
otti 200 juostuna neljänneltä sijalta lyhyen laukan. Sai ensimmäisen takasuoran puolivälissä paikan 3. sisältä. Nousi
850 ennen maalia toiseen ulos. Siirtyi 150 ennen maalia kiriin ja oli hyvä kakkonen. Viim. 400 m 25,3. 7 Hotlinki juoksi
3. ulkona. Lähti 800 ennen maalia selkään 3. radalle. Jäi 300 ennen maalia vapaalle radalle. Tuli aivan juosten maaliin
asti. 8 Ponnen Aatos juoksi 4. ulkona. Lähti 900 ennen maalia selkiin 3. radalle. Siirtyi loppusuoran alussa vapaalle ja
tuli aivan juosten sisään. Viim. 700 m 24,9. 4 Velaks sai 250 juostuna kärkipaikan haltuunsa. Jäi 300 ennen maalia
alakynteen. Säilytti kuitenkin oman tahtinsa ja oli asiallinen viides. 3 Vikkeer kiihdytti nopeasti kärkipaikalle. Otti 250
juostuna lyhyen laukan. Eteni nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Painui 300 ennen maalia kärkeen. Putosi hieman
myöhemmin voittotaistosta ja oli tasainen. 9 Sjö Vinn juoksi 5. ulkona. Lähti päätösringin alkaessa kiriin ja siirtyi pian
jo 4. radalle asti. Eteni hetken hyvin. Kirin terä katkesi loppukaarteessa ja tyytyi lopussa seurailuun. 1 Jussin Veikikka
matkasi johtavan kannassa. Taipui selvästi viimeisen takasuoran alussa ja oli heikko. 2 Eurovaltikka oli poissa.
Väliajat: 38,0 / 4 - 35,5 / 4 - 27,0 / 4 - 26,0 / 6

9. Lähtö
2 Tosi Innokas kiihdytti nopeasti kärkipaikalle. Jäi 400 juostuna johtavan kantaan. Kirikaista pysyi pitkään kiinni.
Nousi loppusuoran alussa kiriin ja puristi viime metreillä hallittuun voittoon. Viim. 400 m 32,8. 1 Larvan Pramia lähti
vähän satsaillen matkaan ja jäi 150 johtavan kantaan. Nousi pian toisen radan vetojuhdaksi. Eteni 450 juostuna
kärkeen. Tuli hyvin sisään asti, vaikka jäikin aivan lopussa toiseksi. 10 Tripla Hoo matkasi 3. ulkona. Sai 550 juostuna

paikan toisesta ulkoa. Lähti 350 ennen maalia kiriin 3. radalle. Oli lopussa tasainen kolmas. 6 Tomin Toivo juuttui 400
juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Tuli siitä aivan hyvin sisään, vaikka putosikin päätössatasella niukasti toton
ulkopuolelle. 8 Eräsmies otti 150 juostuna keskijoukoissa laukan ja jäi selvästi. Sai päätösringin alkaessa paikan
lauman hänniltä sisäradalta. Tuli jatkossa hyvin sisään asti ja palasi tauolta hyvässä kunnossa. 12 Härmän Suvituuli
matkasi takajoukoissa toisella radalla. Lähti 300 ennen maalia kiriin ja tuli asiallisesti. 3 Marsku matkasi 3. sisällä.
Seuraili maksimisijoitukseen. 13 Sigismund juoksi 4. ulkona. Lähti 1350 ennen maalia kiriin 3. radan vetojuhdaksi.
Eteni hyvin, mutta otti 650 ennen maalia kärjen kupeelta 3. radalta laukan ja jäi selvästi. Tuli lopun taustalta vielä
aivan juosten ja laukkaan paloi kärkipään sijoitus. 11 Jylhäsäde matkasi lauman hännillä toisella radalla. Pudotti 350
ennen maalia sisäradalle. Otti lopussa maksimit. 9 Carmita matkasi 5. sisällä. Nousi 650 ennen maalia
vetämättömästä selästä toiselle. Lähti loppukaarteessa kiriin. Tyytyi lopussa seurailuun. Ravi oli lopussa vähän
hakevaa. Viim. 600 m 32,2. 4 Turen Touhu juoksi 3. ulkona. Menetti viimeisellä takasuoralla vähän asemiaan ja otti
lopulta 450 ennen maalia laukan. Tuli lopun laukasta selvittyään vielä asiallisesti. 7 Carmenita oli 4. sisältä rehellisen
riittämätön. 5 Vauhti- Vikke laukkaili avausringin aikana hylkäykseen asti.
Väliajat: 37,0 / 1 - 38,5 / 1 - 28,0 / 1 - 33,0 / 2

10. Lähtö
11 Endless Story matkasi alun harvassa muodostelmassa viidentenä. Nousi 900 ennen maalia 4. sisähevosen kupeelle
toisen radan vetojuhdaksi. Sai 600 ennen maalia vetoavun eteensä. Lähti loppusuoran alussa kiriin 3. radalle ja
puristi viime metreillä luokkahevosen ottein voittoon. Viim. 1000 m 15,1. 3 Indigent Prayer kiihdytti heti
kärkipaikalle. Vauhti jäi alussa kovasti päälle. Rauhoittui jatkossa ja tuli hyvin sisään asti, vaikka jäikin aivan viime
metreillä toiseksi. 2 Paris Håll juoksi johtavan kannassa. Nousi 650 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Tuli siitä
aivan juosten sisään asti. 10 Helga Loukko juoksi 3. sisällä. Sai viimeisen takasuoran puolivälissä paikan johtavan
kannasta. Oli jatkossa tasainen neljäs. 9 Follow Up juoksi 4. sisällä. Sai edetä sujuvasti ja oli tasainen. 7 Lemon Face
otti 250 juostuna kolmannelta sijalta laukan ja jäi selvästi. Nousi 5. sisältä päätösringin alkaessa toiselle radalle. Sai
edetä jatkossa sopuisasti ja oli tasainen. Viim. 1000 m 17,9. 8 Hayhill Princess laukkasi sata juostuna ja jäi jonkin
verran. Suoritti jatkossa asiallisesti. Viim. 1900 m 18,8. 12 Jolene Web otti 200 juostuna laukan ja jäi selvästi. Oli
jatkossa lähinnä tasainen. 4 River Mirch otti ratkaisevan lähtölaukan ja peli oli heti selvä. 5 Jozefine otti ratkaisevan
lähtölaukan. Keskeytti toisella ringillä aivan kulisseissa. 6 Sixteen Dream laukkasi 250 juostuna johtavan kannassa
pitkäksi. 1 Elegant Champion ja 13 Franz Star olivat poissa.
Väliajat: 15,5 / 3 - 18,5 / 3 - 20,0 / 3 - 15,0 / 11

