1. Lähtö

8 Bothnic Blitz sai ensimmäisen kaarteen puolivälissä paikan toisesta ulkoa. Lähti sieltä 350 ennen maalia
kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Runttasi loppusuoralla varmaan voittoon. 6 Natasha Love lähti heti
ajamaan 3. rataa ilman vetoapua eteenpäin. Pääsi ensimmäisen takasuoran puolivälissä pudottamaan
hetkeksi toiseen ulos, mistä jäi 100 metriä myöhemmin toisen radan vetojuhdaksi. Painui siitä
loppusuoralle tultaessa kärkeen ja vastaili hyvin ulkoa kirineelle, vaikka jäikin lopussa toiseksi. 2 Sundsvik
Samurai kiihdytti heti kärkipaikalle, missä sai ensimmäisellä takasuoralla painostajan rinnalleen. Vastasi
tälle ja sai jatkossa rauhoittaa selvästi. Vauhti kiihtyi päätöspuolikkaalla. Putosi loppusuoran alussa
kärkiparin kyydistä, mutta oli kuitenkin lopussa asiallinen kolmas. 1 River´s Lastchance matkasi johtavan
kannassa, mistä jäi 600 juostuna 3. sisälle. Sai sieltä 350 ennen maalia sujuvasti kiritilaa ja tuli lopun
asiallisesti. Viim. 400 m 14,3. 9 R. R. Nina´s Hope matkasi pääosin 4. sisällä, mistä seuraili sisäradan vetäessä
maksimaaliseen sijoitukseen. 3 Tauriel juuttui nopeasti kuolemanpaikalle. Laittoi siinä 400 juostuna
isomman vaihteen, mutta joutui 600 juostuna tyytymään paikkaan johtavan kannassa. Putosi sieltä
loppukaarteen alussa kärkihevosten kyydistä. Nousi tai ajautui 350 ennen maalia toiselle radalle ja seuraili
jatkossa maksimisijoitukseen. 5 Choco Princess ei vain riittänyt lopussa juostuaan 3. ulkona. 4 Sing Kronos
lähti terävästi matkaan, mutta otti 100 juostuna kärkitaistosta laukan ja jäi lauman hännille. Ei vain jatkossa
riittänyt 4. ulkoa lainkaan. 7 Sigrid lähti rauhassa ja otti 80 juostuna vielä pahan laukankin. Sai kierros
juostuna paikan lauman hänniltä sisäradalta. Taipui sieltä loppukaarteessa selvästi. Viim. 1900 m 19,9. 10
Hurry laukkasi lähdössä ja jäi taustalle. Sai 900 juostuna paikan lauman hänniltä. Laukkasi siellä uudelleen
600 ennen maalia. Sinetöi hylkäyksensä 400 ennen maalia tulleella kolmannella laukallaan.

Väliajat: 16,0 / 2 - 19,0 / 2 - 24,0 / 2 - 14,0 / 8

2. Lähtö

5 Herra Hurmuri matkasi johtavan kannassa. Nousi sieltä 550 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi ja
painui 100 metriä myöhemmin kärkipaikalle. Vastaili siitä lopussa niukkaan voittoon. Viim. 700 m 29,9. 10
Vilma Lyydia jäi lähdössä selvästi lisää ja näytti lähtevän väärältä paalulta. Otti jatkossa oikein hyvin vauhtia
ja eteni kierros juostuna jo kärkihevosten tuntumaan. Nousi loppukaarteen alussa toisen radan
vetojuhdaksi, mistä tuli voimallisesti ajettuna kärkihevosen tuntumassa maaliin asti. Ensimmäinen kierros
sujui maalipaalulta mitattuna 25,6 ja toinen 29,7. 2 Aradonna kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi loppukaarteen
alussa johtavan kantaan ja 350 ennen maalia kolmanneksi. Oli lopulta oikein selvällä marginaalilla kolmas. 6
Ralli- Tähkä matkasi takajoukoissa, mistä suoritti suuremmin vakuuttamatta. 7 Satiinin Saku otti
takajoukoissa puolimatkassa pahan laukan ja menetti pelinsä. 4 Juguli matkasi 3. sisällä, mistä jäi 800
juostuna oikein harvaan muodostelmaan 4. sisähevoseksi. Otti siellä päätöspuolikkaan alussa pahan laukan
ja menetti samalla mahdollisuutensa. 1 Kalevatar otti alussa aivan pysähdyslaukan ja meni nopeasti
hylkäykseen. 3 Slovari laukkaili alkumatkalla hylkäykseen asti. 8 Turon Linda laukkasi alkumetreillä pitkäksi.
9 Almus oli poissa.

Väliajat: 35,0 / 2 - 34,0 / 2 - 33,0 / 2 - 28,5 / 5

3. Lähtö

5 Tähti- Humina lähti rauhallisesti matkaan ja juuttui alussa keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Eteni sieltä
450 juostuna kuolemanpaikalle. Painui siitä 450 ennen maalia kärkipaikalle ja oli lopulta erittäin vakuuttava
voittaja. 6 Sorjan Taiga sai nopeasti paikan 3. sisältä. Nousi sieltä 450 ennen maalia toiseen ulos. Lähti 100
metriä myöhemmin kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Oli lopussa varmoin ottein toinen. 12 Huippumalli
juoksi 5. ulkona. Sai siellä viimeisen takasuoran alussa tyhjän radan eteensä. Siirtyi 350 ennen maalia kiriin
ulkoradoille ja tuli aivan juosten maaliin asti. Viim. 700 m 33,7. 9 Siiri Vei matkasi alun toisessa ulkona. Jäi
450 juostuna 3. ulkopariin. Lähti sieltä 400 ennen maalia selkään 3. radalle. Tuli tasaisesti maaliin asti. Ravi
ei ole aivan parasta mahdollista ja laukka oli moneen otteeseen lähellä. 4 Satiinin Sato juuttui alussa
keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Pääsi 600 ennen maalia pudottamaan 3. radalta toiseen ulos. Jäi siitä
loppukaarteen alussa toisen radan vetojuhdaksi. Ei jaksanut siitä loppusuoralla ymmärrettävästi enää
kunnolla puristaa. 7 Affe lähti hyvin ja sai 200 juostuna paikan johtavan kannasta. Jäi sinne loppukaarteen
alussa vaille kiritilaa. Vapaata rataa ei lopussa rintaman takaa koskaan kunnolla löytynyt. 3 Vilmer Myrberg
kiihdytti heti kärkipaikalle. Joutui vetämään tasaisen reipasta tahtia. Putosi loppukaarteen alussa johtavan
kantaan ja tuli lopun aika vaisusti. 11 Tuli Rols jäi heti kulisseihin, missä oli oikein vaisu. Ravikaan ei ollut
lainkaan balanssissa. 8 Vilholan Vilma peruutti ensimmäisen kaarteen lopulla lauman hännille sisäradalle.
Oli siellä jatkossa erittäin heikko. Viim. 700 m 52,1. 10 Virkun Vappu matkasi 4. ulkona, mistä taipui pahoin
toisen kierroksen alkaessa, eikä oikeastaan ollut kilpailukunnossa. 1 Pikku- Irene lähti hitaasti matkaan ja
juoksi lopulta 4. sisällä. Laukkasi toisen kierroksen alkaessa pitkäksi. 2 Tuuliniemen Denis juuttui
ensimmäisen kaarteen alussa toisen radan vetojuhdaksi. Sai 450 juostuna selän eteensä. Laukkasi siellä 850
ennen maalia yllättäen pitkäksi. Tuli lopun hylättynä mukavasti ja oli lopussa maalissa kolmantena.

Väliajat: 32,5 / 3 - 32,5 / 3 - 32,5 / 3 - 33,5 / 5

4. Lähtö

9 Viano matkasi alun 4. ulkona. Sai ensimmäisen takasuoran lopulla paikan 3. ulkoparista. Lähti sieltä
viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Jyräsi loppusuoralla helppoon voittoon. Viim.
700 m 25,0. 2 Aika- Sisu matkasi alun 3. ulkona. Sai puolikas juostuna paikan toisesta ulkoa. Lähti sieltä 400
ennen maalia kiriin 3.-4. radalle ilman vetoapua. Puristi päätösmetreillä toiseksi. Viim. 400 m 25,5. 5
Valtroks sai nopeasti paikan toisesta ulkoa, mistä jäi ensimmäisen takasuoran puolivälissä toisen radan
vetojuhdaksi. Tuli siitä hyvin maaliin asti, vaikka putosikin aivan lopussa kolmanneksi. 1 Vikkeer matkasi
lopulta 4. sisällä. Nousi 350 ennen maalia toiselle radalle ja loppusuoran puolivälissä edelleen kiriin 4.
radalle ilman vetoapua. Tuli mainiosti maaliin saakka. Viim. 400 m 24,7. 6 Vinhatuuri lähti hyvin ja painui
250 juostuna kärkipaikalle. Luopui paikastaan puolikas juostuna. Nousi johtavan kannasta 350 ennen maalia
toiseen ulos. Seuraili sieltä lopussa ajettuna asiallisesti maaliin asti. 4 Lakan Leija lähti rauhassa matkaan ja
peruutti 450 juostuna 3. radalta 5. sisälle. Nousi 900 ennen maalia 5. ulos. Lähti 850 ennen maalia kiriin 3.
radalle. Sai viimeisen takasuoran puolivälissä vetoapuja eteensä. Tuli tauko huomioiden aivan hyvin maaliin
asti. Viim. 700 m 26,1. 3 Vauhti- Leevi johti ensimetrit. Jäi pian johtavan kantaan ja puolikas juostuna 3.
sisäpariin. Seuraili sieltä lopussa maksimaaliseen sijoitukseen. 8 Joutava matkasi 4. ulkona. Taipui sieltä
selvästi loppukaarteessa ja oli varsin vaisu. Viim. 400 m 33,5. 7 Taikapassi eteni nopeasti kuolemanpaikalle.
Painui siitä puolikas juostuna kärkipaikalle. Laukkasi siinä yllättäen 400 ennen maalia pitkäksi.

Väliajat: 27,0 / 7 - 30,0 / 7 - 28,5 / 7 - 25,0 / 9

5. Lähtö

5 Cutthecrap eteni nopeasti kuolemanpaikalle. Iski siinä ensimmäisellä takasuoralla voimalla eteenpäin ja
painuikin lopulta 750 juostuna väkisin kärkipaikalle. Koko avausrinki sujui vauhdilla. Sai rauhoittaa
kolmannella puolikkaalla ja otti lopun reippaalla lopetuksellaan vielä varman voiton. 4 Titan As matkasi
johtavan kannassa. Nousi sieltä 800 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Löi loppukaarteessa painetta
kärkihevoselle ja tuli hyvin maaliin asti. 6 Case Closed sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Tuli sieltä
asiallisesti maaliin asti ja oli lopussa varmasti kolmas. 2 Diesel Degato kiihdytti heti kärkipaikalle, missä sai
alkumatkalla kovaa painetta osakseen. Joutui 750 juostuna luopumaan paikastaan. Seuraili jatkossa
johtavan kannasta tasaisesti neljänneksi. 8 Oh Conny Lie Star matkasi 4. ulkona. Piti sieltä vauhtinsa ja
suoritti loppusuoralla pari ohitusta. Viim. 400 m 15,7. 1 Zelda Gowan matkasi 3. sisällä, mistä otti sisäradan
vetäessä aivan maksimit. 10 Bajkal Graff matkasi alun harvassa laumassa taustalla. Nousi kierros juostuna 3.
ulos. Otti sieltä lopussa maksimisijoituksen. 7 Indyana Poliss lähti rauhassa ja matkasi lopulta lauman
hännillä toisella radalla. Taipui lopussa 5. ulkoa pahoin, eikä vain riittänyt lainkaan. Viim. 400 m 25,5. 3
Sweet Malkin matkasi alun 3. ulkona. Menetti siellä ensimmäisen takasuoran alussa rytminsä ja otti pienen
laukan. Keskeytti pian. Kohtasi jotain ongelmia, kenkä lähti tai jotain. Näytti muuten aivan normaalilta. 9
Buck Fever matkasi 4. sisällä. Laukkasi siellä loppukaarteen puolivälissä lyödyn oloisena pitkäksi.

Väliajat: 10,5 / 2 - 13,5 / 5 - 20,0 / 5 - 140 / 5

6. Lähtö

5 Manionni laukkasi 50 juostuna hylkäyksen rajamaille ja jäi selvästi viimeiseksi. Sai ensimmäisen
takasuoran lopussa paikan 5. ulkoa. Lähti sieltä kierros juostuna kirin 3. radalle ilman vetoapua. Puristi
lopussa vahvasti vielä voittoon asti. Viim. 1000 m 27,1. 1 Ruskatar nousi 150 juostuna toiselle radalle ja
painui 450 juostuna kärkipaikalle. Sai jatkossa rauhoittaa. Kiihdytti tahtia loppua kohden ja oli lopulta aivan
hyvä toinen. 8 Lakuri juuttui alussa takajoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Ajoi pian eteenpäin ja sai puolikas
juostuna kuolemanpaikan haltuunsa. Puristi siitä tauko huomioiden hyvin maaliin asti. 7 Vermon Voitto
lähti hyvin matkaan ja sai 200 juostuna kärkipaikan haltuunsa. Luopui 250 metriä myöhemmin paikastaan ja
jatkoi johtavan kannassa. Jäi sinne lopussa täysin vaille kiritilaa ja näytti varsin hyvältä. 9 Ujori juoksi 4.
sisällä. Seuraili sieltä sisäradan vetäessä maksimisijoitukseen. 3 Huuger jäi 200 juostuna johtavan kantaan ja
250 metriä myöhemmin juoksupaikaksi muodostui 3. sisäpari. Otti sieltä lopussa aivan maksimit. 2
Carmikas juoksi 3. ulkona. Seuraili sieltä maksimisijoitukseen. 4 Kikan Velperi juuttui alussa kärjen
tuntumaan 3. radalle. Sai 350 juostuna paikan toisesta ulkoa. Nousi sieltä 450 ennen maalia selkään 3.
radalle, mutta oli vain tasainen lopussa. 6 Eskel juoksi 4. ulkona. Lähti sieltä toisen kierroksen alkaessa
selkään 3. radalle. Kirin terä katkesi nopeasti ja tuli lopun vaisusti. Viim. 400 m 34,8. Kuski katseli
loppusuoralla jalkoja, eli jotain ongelmia saattoi olla.

Väliajat: 27,0 / 1 - 31,0 / 1 - 29,5 / 1 - 26,5 / 5

7. Lähtö

8 Baron Box matkasi 4. sisällä. Nousi sieltä kierros juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Eteni päätösringin
alkaessa kärkihevosen kupeelle, missä löi kärkihevoselle kovaa painetta. Painui loppusuoran alussa
kärkipaikalle ja vastaili lopussa vielä varmoin ottein ulkoa kirineelle. 14 Vanilla Price matkasi 6. ulkona. Lähti
sieltä 1200 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni 650 ennen maalia toiseen ulos. Lähti
loppusuoralle tultaessa kiriin 3. radalle ilman vetoapua ja tuli voittaneen tuntumassa hyvin maaliin asti.
Viim. 1400 m 14,6. 6 Shaking Dude eteni nopeasti kärkipaikalle. Jäi 550 juostuna johtavan kantaan. Nousi
sieltä loppusuoran alussa toiseen ulos ja oli lopussa tasainen kolmas. 1 Ellen Ray matkasi 3. sisällä. Nousi
sieltä loppusuoran alussa kiriin ulkoradoille ja tuli lopun tasaisesti. Viim. 400 m 16,5. 15 Madam´s Viggo Boy
lähti takamatkalta vauhdilla ja eteni 300 juostuna kolmanneksi. Jatkoi vauhdilla ja painui 550 juostuna
kärkipaikalle asti. Sai päätösringillä painetta osakseen ja putosi loppusuoran alussa voittotaistosta, mutta ei
silti täysin luovuttanut. 3 Joe Le Taxi matkasi 5. sisällä, mistä sai kierros juostuna paikan 4. sisäparista.
Seuraili sieltä tasaisesti maaliin asti, vaikka jäikin aivan lopussa tekniseen pussiin. 12 Nelle Kavat juoksi
takajoukoissa sisäradalla 7.-8. sisällä. Nousi 950 ennen maalia toiselle radalle. Pudotti 650 ennen maalia
uudelleen sisäradalle. Nousi loppusuoran alussa kiriin 3.-4. radalle ja tuli lopun asiallisesti. 13 High Profile
juoksi lauman hännillä toisella radalla. Pudotti 1200 ennen maalia sisäradalle. Nousi viimeisen takasuoran
alussa toiselle radalle ja 400 ennen maalia kiriin 4. radalle ilman vetoapua. Tuli lopun asiallisesti. Viim. 700
m 15,2. 16 Nickelback matkasi 6. sisällä. Nousi 1200 ennen maalia keskijoukkoihin 3. ulos. Lähti sieltä 750
ennen maalia selkään 3. radalle. Jäi samassa 3. radalle ilman vetoapua. Ei vain riittänyt enää lopussa. 2
Florentina juuttui puolikas juostuna 4. sisähevosen rinnalle toisen radan vetojuhdaksi. Sai kierros juostuna
paikan toisesta ulkoa. Ei pitänyt jatkossa selkäänsä ja jatkoi oikeastaan toisen radan vetojuhtana. Seuraili
lopussa maksimaaliseen sijoitukseen. 10 Denna matkasi 3.-4. ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran
alussa selkään 3. radalle. Oli kirissään vain tasainen. 9 Sandbar´s Friend matkasi 6.-5. sisällä. Nousi sieltä
viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle. Taipui sieltä selvästi 300 ennen maalia ja oli varsin vaisu. 5
Allyhills Dream juuttui alussa keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Löysi 300 juostuna paikan 4. ulkoa. Lähti
sieltä kierros ennen maalia vetämättömästä selästä kiriin 3. radalle. Pudotti viimeisen takasuoran alussa
toiselle radalle ja tuli lopun oikein vaisusti. Viim. 400 m 23,0. 4 Danny Daylight matkasi toisessa ulkona,
mistä jäi kierros juostuna 3. ulkopariin. Aloitti sieltä kierros ennen maalia vajoamisen ja oli lähes
kilpailukunnoton. Viim. 700 m 26,2. 7 Curakao lähti asiallisesti matkaan ja sai nopeasti paikan johtavan
kannasta. Laukkasi 300 juostuna pitkäksi. 11 Silent taipui taustalla toisella radalla jo 600 juostuna ja jotain
oli pahoin vialla. Keskeytti pian.

Väliajat: 18,0 / 6 - 20,0 / 15 - 17,5 / 15 - 15,5 / 8

8. Lähtö

7 The Swede jäi ensimmäisen kaarteen puolivälissä toisen radan vetojuhdaksi. Painui siitä 600 juostuna
kärkipaikalle. Sai vetää jatkossa rauhallisesti ja otti reippaalla lopetuksellaan tauosta huolimatta eleettömän
voiton. Viim. 700 m 11,6. 5 Winehouse painui 250 juostuna kärkipaikalle. Luopui paikastaan 600 juostuna.

Nousi loppusuoran alussa johtavan kannasta toiselle radalle ja oli hyvä toinen. Viim. 400 m 10,5. 8 Finally
Famous juuttui ensimmäisen takasuoran lopulla 5. sisähevosen rinnalle toisen radan vetojuhdaksi. Eteni
800 juostuna kärkihevosen tuntumaan. Puristi siitä asiallisesti maaliin asti, vaikka putosikin loppusuoralla
kärkiparin kyydistä. 1 Sunna Love johti alun. Jäi 250 juostuna johtavan kantaan ja 350 metriä myöhemmin
jatkoi 3. sisäparissa. Tuli sieltä reippaassa lopetuksessa asiallisesti maaliin asti. 6 Better Boost juoksi 5.
sisällä. Sai viimeisen takasuoran alussa paikan 4. sisäparista. Oli siellä jatkossa pitkään vailla kiritilaa. Vapaa
rata löytyi päätössatasella, mutta ei suorittanut reippaassa lopetuksessa enää ohituksia. 3 Hell Broke Luce
haparoi lähdössä lyhyesti ja jäi keskijoukkoihin 3. radalle. Sai 200 juostuna paikan lauman hänniltä toiselta
radalta. Juoksupaikaksi muodostui ensimmäisen takasuoran lopulla toinen ulkopari. Lähti sieltä 300 ennen
maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Ei suorittanut reippaassa lopetuksessa ohituksia, mutta suoritti silti
tasollaan. Viim. 400 m 12,0. 2 Ramona Win matkasi alun johtavan kannassa. Jäi lopulta 4. sisäpariin. Nousi
sieltä 750 ennen maalia 3. ulos. Tuli sieltä reippaassa lopetuksessa pääjoukon mukana maaliin. 4 Heidi Ale
laukkasi lähdössä ja jäi aivan taustalle. Suoritti jatkossa aivan hyvin. 9 Sahara Rouge matkasi lauman
hännillä, mistä sai toisessa kaarteessa paikan 3. ulkoa. Siirtyi sieltä 800 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman
vetoapua. Kirin terä katkesi loppukaarteessa ja tuli lopun tasaisesti.

Väliajat: 20,0 / 5 - 20,5 / 7 - 17,0 / 7 - 10,5 / 7

9. Lähtö

2 Ruiske matkasi alun johtavan kannassa. Jäi puolikas juostuna 3. sisäpariin. Nousi 800 ennen maalia 4.
ulkopariin. Sai siellä loppusuoralle tultaessa vauhdin kunnolla päälle ja ehti lopussa ulkoratoja pitkin
voittoon asti. Viim. 700 m 29,6. 11 Golda Maaria sai ensimmäisen takasuoran alussa paikan 3. ulkoparista.
Lähti sieltä loppusuoran alussa kiriin ulkoradoille ja oli lopussa aivan hyvä toinen. 12 Boheemi sai
ensimmäisen takasuoran puolivälissä laukkojen sävyttämällä alkumatkalla paikan toisesta ulkoa. Siirtyi
sieltä loppusuoralle tultaessa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Löi loppusuoralla pään vinoon ja nousi pari
rataa ulommas. Oli lopulta kolmas. 8 Katrin Ram matkasi 4. sisällä. Nousi loppusuoralle tultaessa kiriin 3.
radalle ja tuli lopun aivan juosten. 6 Sillankorvan Uljas otti 150 juostuna kärkitaistosta laukan. Ajoi jatkossa
eteenpäin ja sai puolikas juostuna kuolemanpaikan haltuunsa. Sai siitä loppusuoran alussa kärkipaikan
haltuunsa, mutta antoi pian ymmärrettävästi periksi. 13 Siron Peli otti alkumetreillä laukan ja jäi selvästi
lisää. Kulki jatkossa kulisseissa asiallisesti. 1 Piispalan Pyry kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä jäi puolikas
juostuna johtavan kantaan. Laukkasi siellä 800 juostuna pitkäksi. 4 Disain laukkasi lähdössä pitkäksi. 5
Velhomies laukkasi alkumetreillä pitkäksi. 7 Hotlinki laukkasi ensimmäisessä kaarteessa pitkäksi. 9 Marhotti
laukkasi 200 juostuna keskijoukoissa pitkäksi. 10 Virin Toivo matkasi alun 3. sisällä, mistä nousi
ensimmäisen takasuoran alussa toiselle radalle ja eteni puolikas juostuna kärkipaikalle asti. Laukkasi siinä
300 ennen maalia pitkäksi. Tuloksissa tosin lukee, ainakin vielä hlo5. 15 Hallan Kymppi matkasi harvassa
ryhmässä 5. sisällä. Aloitti sieltä puolimatkassa vajoamisen ja keskeytti lopulta. 3 Lupori ja 14 Pikku- Arvo
olivat poissa.

Väliajat: 36,5 / 10- 34,0 / 10 - 32,0 / 10 - 32,0 / 2

