1. Lähtö

10 Dior Addict lähti mukavasti matkaan ja sai heti paikan toisesta ulkoa. Jäi siitä ensimmäisen takasuoran
alussa toisen radan vetojuhdaksi. Painui 600 juostuna kärkipaikalle,missä sai vetää varsin rauhallisesti.
Nappasi lopussa hallitun voiton. 4 Adantee painui 350 juostuna kuolemanpaikalta kärkeen. Luopui
paikastaan 250 metriä myöhemmin. Oli johtavan kannasta lopussa varmasti toinen, vaikka ei päässytkään
lopussa kirimään. 9 Harppyee matkasi alun 3-2. ulkona. Jäi ensimmäisen takasuoran lopussa toisen radan
vetojuhdaksi, mistä tuli mukavasti maaliin asti. 7 Come On Wheels lähti rauhassa ja otti 100 juostuna laukan
ja jäi selvästi. Sai 900 juostuna paikan 5. sisältä. Lähti sieltä 850 ennen maalia selkiin 3. radalle. Oli kirissään
lähinnä tasainen. Viim. 1000 m18,1. 1 Cecilia Cheerful laukkasi 150 juostuna kärkipaikalta ja jäi selvästi.
Eteni 900 juostuna alun rauhallisessa tahdissa 5. ulos. Lähti 900 ennen maalia kiriin 3. radalle. Sai pian
vetoavun eteensä. Jäi 550 ennen maalia 3. radalle ilman vetoapua. Pääsi pian pudottamaan toiselle radalle
ja tuli lopun tasaisesti. Viim. 1700 m 19,0. 8 Chic Lilybell juoksi 4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran
puolivälissä 3. ulos. Seuraili jatkossa maksimaaliseen sijoitukseen. 3 Lasse H kiihdytti heti kärkipaikalle,
mistä jäi 350 juostuna johtavan kantaan ja 250 metriä myöhemmin juoksupaikaksi muodostui 3. sisäpari.
Otti sieltä lopussa aivan maksimit. 5 Mad- Eye Moody juuttui alussa 3. radan kiertäjäksi. Otti ensimmäisen
takasuoran puolivälissä lyhyen laukan ja putosi 4. ulos. Laukkasi kierros juostuna uudelleen ja menetti
hieman asemiaan. Tuli lopun vain tasaisesti. 6 Leemark´s Owe käynnistyi rauhassa ja matkasi 4-3. ulkona.
Taipui loppukaarteessa selvästi ja oli varsin vaisu. 2 High Sky Jet nousi 3. sisältä ensimmäisen takasuoran
puolivälissä toiseen ulos. Lähti sieltä 850 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Kiri katkesi 550
ennen maalia tulleeseen pahaan laukkaan.

Väliajat: 23,5 / 10 - 22,0 / 10 - 22,0 / 10 - 16,0 / 10

2. Lähtö

5 Majatalon Tähti käynnistyi hieman haparoiden, mutta pääsi pian rytmiin. Nousi 350 juostuna toisen radan
vetojuhdaksi. Painui ensimmäisen takasuoran lopussa kärkeen. Lisäsi tahtia kolmannella puolikkaalla. Otti
550 ennen maalia selvästä kärkiasemasta laukan, minkä pudotti nopeasti alas ja otti vielä selvän voiton. 4
Wallesmanni juuttui 200 juostuna toisen radan vetojuhdaksi, mistä painui 400 juostuna kärkeen. Jäi siitä
200 metriä myöhemmin johtavan kantaan. Nousi päätöspuolikkaan alussa kärkihevosen kupeelle, mistä
putosi nopeasti ja tyytyi varmistelemaan toiset rahat. 12 Vilmer Myrberg ajoi alussa sisärataa pitkin
eteenpäin ja sai ensimmäisen takasuoran lopulla paikan 3. ulkoa. Lähti 700 ennen maalia kiriin 3. radalle
ilman vetoapua. Eteni viimeisen takasuoran lopulla kolmanneksi, minkä asetelman piti loppuun asti. Viim.
1000 m 32,2. 6 Ajatustenlukija laukkasi keskijoukoissa pahoin 450 juostuna ja jäi lauman hännille. Teki sieltä
jatkossa positiivisen esityksen. 2 Carmenita juoksi 4. sisällä. Nousi sieltä 850 juostuna toiseen ulos. Jäi siitä
950 ennen maalia 4. sisähevosen rinnalle toisen radan vetojuhdaksi. Sai viimeisen takasuoran lopulla
vetoavun eteensä ja seuraili jatkossa tasaisesti maaliin asti. 13 Pelin Sälli matkasi taustalla sisäradan
jonossa, missä suoritti vain tasaisesti. 9 Siniparta juoksi keskijoukoissa toisella radalla. Oli sieltä
kirivaiheessa tasainen. 11 Pikku- Irmeli matkasi alun keskijoukoissa 3. radalla. Sai ensimmäisen takasuoran
puolivälissä paikan toisessa ulkona. Otti siellä 700 juostuna lyhyen laukan. Seuraili jatkossa takajoukoissa
vailla loistoa. 3 Aleksin Ilo juoksi pääosin 3. sisällä, mistä putosi viimeisen takasuoran alussa kärjen kyydistä
ja otti lopussa aivan maksimit. 7 Nurmon Neito juuttui ensimmäisen takasuoran lopulla 4. sisähevosen

rinnalle toisen radan vetojuhdaksi. Eteni toista rataa pitkin, mutta otti 950 ennen maalia laukan ja menetti
asemiaan. Sinetöi epäonnistumisensa 650 ennen maalia tulleella uudella pahalla laukallaan. 8 S. N. Mikaela
laukkasi alkumetreillä ja jäi aivan lauman viimeiseksi. Otti takajoukoissa 550 ennen maalia uuden laukan ja
menetti pelinsä. 10 Vilholan Vilma matkasi 5-4. sisällä. Antautui sieltä selvästi viimeisen takasuoran
puolivälissä ja oli oikein vaisu. Viim. 400 m 56,4. 1 Pårs Samuraj laukkasi 150 juostuna kärkipaikalla pitkäksi.

Väliajat: 39,5 / 4 - 35,5 / 5 - 31,0 / 5 - 31,0 / 5

3. Lähtö

1 Bosse Nice kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai vetää haluamaansa tahtia ja otti lopussa tauosta huolimatta
ilmavan voiton. 3 Miss Universe juoksi 3. sisällä. Sai sieltä 800 juostuna paikan johtavan kannasta. Oli sieltä
sisäradan vetäessä niukasti toinen. Viim. 700 m 16,3. 2 Cobolt matkasi johtavan kannassa. Nousi sieltä 1300
ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Tuli siitä rehellisesti sisään asti, vaikka putosikin lopussa niukasti
kolmanneksi. 5 BWT Duracell matkasi jonossa viidentenä. Sai 800 juostuna paikan 4. sisältä. Nousi sieltä 600
ennen maalia toiselle radalle. Lähti 300 ennen maalia kiriin 3. radalle ja tuli aivan juosten maaliin asti. Viim.
700 m 14,9. 4 Quartam De Victor juoksi 4. sisällä. Sai 800 juostuna paikan 3. sisältä. Seuraili sieltä sisäradan
vetäessä asiallisesti maaliin asti. 6 Like a Citrinella juoksi 6-5. sisällä. Seuraili sieltä kovassa tehtävässä
tasaisesti sisään asti. Viim. 1000 m 15,8.

Väliajat: 16,0 / 1 - 170,0 / 1 - 14,0 / 1 - 16,5 / 1

4. Lähtö

2 Huuger kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä jäi puolikas juostuna johtavan kantaan ja hieman myöhemmin 3.
sisälle. Nousi siellä viimeisen takasuoran alussa kakkoskeulan rinnalle toisen radan vetojuhdaksi. Eteni
loppusuoran alussa kärkihevosen kupeelle, mistä puristi lopussa varmaan voittoon. Viim. 700 m 24,5. 6 Hilin
Ihme lähti heti ajamaan toista rataa pitkin eteenpäin. Nousi 350 juostuna kiriin 3. radalle. Eteni 650
juostuna kärkipaikalle asti. Veti jatkossa reippaalla liekillä ja johti välillä jo oikeinkin selvästi. Tuli
loppusuoran alussa tavoitetuksi ja aivan viime metreillä niukasti ohitetuksi. Teki kuitenkin mukavan
esityksen. 4 Lakuri nousi 3. sisältä ensimmäisen takasuoran alussa toisen radan vetojuhdaksi. Eteni puolikas
juostuna kärkeen ja jäi 150 metriä myöhemmin johtavan kantaan. Nousi 300 ennen maalia toiseen ulos,
mistä oli lopussa varmasti kolmas. 9 Ilon Ari juoksi 4. ulkona. Lähti sieltä 900 ennen maalia selkään 3.
radalle. Pääsi viimeisen takasuoran puolivälissä pudottamaan 3. ulos. Siirtyi sieltä 350 ennen maalia kiriin 3.
radalle ilman vetoapua. Pudotti loppusuoralla sisemmäs ja tuli juosten sisään asti. Viim. 1000 m 25,0. 10
Sopun Haaste nousi ensimmäisen takasuoran lopulla sisäradan jonosta 3. ulos. Lähti loppusuoralle tultaessa
kiriin ulkoradoille ja tuli lopun asiallisesti. Viim. 600 m 24,7. 5 Menoks matkasi 4-5. sisällä. Oli siellä
loppukaarteessa vailla kiritilaa. Tuli loppua aivan juosten tilan auettua. Tämä oli aivan hyvä kauden avaus. 3
R. R. Samu matkasi johtavan kannassa, mistä jäi ensimmäisen takasuoran lopussa lopulta 4. sisälle. Sai
viimeisen takasuoran alussa paikan 3. sisältä, mistä seuraili lopussa maksimaaliseen sijoitukseen. 1
Manionni laukkasi 50 juostuna kärkitaistosta pahoin ja menetti hieman asemiaan. Sai kuitenkin nopeasti

paikan 3. ulkoa ja ensimmäisen takasuoran lopussa paikka parani toiseen ulos. Lähti sieltä 900 ennen
maalia vetämättömästä selästä kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Pudotti 650 ennen maalia toiseen ulos,
mistä oli lopussa melko vaisu. 8 Sävel- Taika oli taustalta sisäradalta kirivaiheessa varsin vaisu. Viim. 500 m
34,3. 7 Pertturi matkasi alun keskijoukoissa toisella radalla, mistä jäi 600 juostuna lopulta toisen radan
vetojuhdaksi, tosin vasta 3. sisähevosen rinnalle. Aloitti siitä pian matkan kohden takajoukkoja ja oli erittäin
heikko. Viim. 500 m 42,2.

Väliajat: 32,5 / 4 - 28,0 / 6 - 24,5 / 6 - 28,5 2

5. Lähtö

6 Tuulian Sälli eteni nopeasti kuolemanpaikalle. Sai sinne puolikas juostuna vetoavun eteensä. Jäi kierros
ennen maalia uudelleen toisen radan vetojuhdaksi. Pudotti siitä 300 ennen maalia kakkoskeulaksi. Peri
lopussa kuitenkin voiton, kun keulahevonen levisi hieman ennen maalia laukalle. Viim. 700 m 28,8. 1 Hissun
Feeniks sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Jäi 300 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi, mistä tuli
asiallisesti maaliin asti. 4 Sillankorvan Uljas juoksi johtavan kannassa. Jäi kierros juostuna 3. sisälle.
Kiriväylät aukenivat loppusuoran alussa, minkä jälkeen kiri lopun varsin hyvin. Viim. 400 m 27,2. 12 E. V.
Arto juoksi 3. sisällä. Nousi 900 ennen maalia 4. ulos. Sai jatkossa edetä sujuvasti toista rataa pitkin ja tuli
asiallisesti maaliin asti. 8 Jim Myrberg kiersi alun 3-4. rataa pitkin. Pääsi 450 juostuna pudottamaan 7. ulos.
Lähti sieltä 900 ennen maalia selkiin 3. radalle. Nousi viimeisen takasuoran lopulla kiriin 4. radalle ilman
vetoapua ja tuli aivan juosten maaliin asti. Viim. 1000 m 29,7. 5 Ani- Aimo kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi
siitä kierros ennen maalia johtavan kantaan. Taipui sieltä selvästi loppukaarteessa, eikä isommin
vakuuttanut. 11 Ihalempi juoksi 6. ulkona. Lähti sieltä 900 ennen maalia selkään 3. radalle. Oli viimeisen
takasuoran lopulla 3. radalla vailla kiritilaa. Löysi vapaan radan loppusuoran alussa, minkä jälkeen tyytyi
vain seurailuun lopussa. 9 Liisan Isopoika juoksi 3. ulkona. Lähti sieltä 850 ennen maalia kiriin 3. radalle
ilman vetoapua. Kiri katkesi loppukaarteessa selvästi ja tuli lopun vailla virtaa. 2 Tuuving laukkasi
alkumetreillä pitkäksi. 3 Etusorja laukkasi lähdössä pitkäksi. 7 Helkan Urho lähti heti ajamaan 3. rataa pitkin
eteenpäin. Eteni puolikas juostuna kuolemanpaikalle. Painui siitä toisen ringin alkaessa keulapaikalle. Oli
hallitsemassa siitä juoksua helposti, mutta 50 ennen maalia tullut laukka vei lopulta varman voiton. 10
Hissun Turbo juoksi 5. ulkona. Laukkasi siellä puolimatkassa yllättäen pitkäksi.

Väliajat: 29,0 / 5 - 31,5 / 5 - 32,5 / 7 - 28,5 / 6

6. Lähtö

14 New Life Wheels pääsi ensimmäisen kaarteen lopussa pudottamaan 3. radalta 3. ulos. Sai ensimmäisen
takasuoran lopussa paikan toisesta ulkoa. Lähti 1250 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni
päätösringin alkaessa kuolemanpaikalle. Puristi siitä loppusuoralla eleettömään voittoon ja varaakin näytti
jäävän. 11 Crystal Bay juoksi 4. ulkona. Lähti sieltä kierros ennen maalia selkään 3. radalle. Jäi viimeisen
takasuoran puolivälissä 3. radalle ilman vetoapua. Pääsi loppukaarteen alussa pudottamaan toiseen ulos.
Oli sieltä lopussa varmasti toinen. Viim. 1000 m 15,9. 1 Piquant Stride nousi johtavan kannasta 300

juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Painui lopulta 300 metriä myöhemmin kärkipaikalle. Tuli siitä hyvin
maaliin asti, vaikka takamatkan kovat menivätkin loppusuoralla ohitse. 9 Black Maya juoksi 5. ulkona. Lähti
sieltä kierros ennen maalia selkiin 3. radalle. Jäi loppukaarteen alussa 3. radalle ilman vetoapua, missä
puristi asiallisesti maaliin asti. Vaikuttaa vain siltä, että kesällä vauhdit eivät tahdo aivan voittoon asti
riittää. 2 Västerbo Locksmith kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä jäi 600 juostuna johtavan kantaan. Seuraili
jatkossa tasaisesti maaliin asti. 3 Little Donnie juoksi 4. sisällä. Sai sieltä 1200 ennen maalia paikan 3. sisältä.
Otti sieltä lopussa maksimit. 10 Man In Black juoksi 6. sisällä. Sai edetä sujuvasti, eikä vain riittänyt lopussa.
5 Fakir Nyx juoksi 3. sisällä. Nousi sieltä 1200 ennen maalia toiseen ulos. Jäi sinne lähes samassa vaille
kiritilaa. Vapaa rata löytyi 450 ennen maalia lauman hännillä. Nousi samassa kiriin ulkoradoille ja tuli lopun
vailla suurempaa virtaa. Viim. 400 m 20,0. 12 Callaway Scoop juoksi pääosin 5. sisällä. Nousi 250 ennen
maalia kiriin ulkoradoille. Otti loppusuoran alussa laukan, mihin menetti rahasijan. 13 Sunna Love matkasi
lauman hännillä 7. sisällä. Nousi sieltä 1450 ennen maalia 6. ulos. Oli sieltä kirivaiheessa vailla virtaa. 6 Capo
Birdland juoksi 3. ulkona. Lähti 1200 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Pudotti viimeisen
takasuoran lopulla toiselle radalle ja taipui jatkossa selvästi. 7 Elzevier Lloyd juuttui ensimmäisen
takasuoran lopussa 3. sisähevosen rinnalle toisen radan vetojuhdaksi. Sai päätösringin alkaessa paikan
toisesta ulkoa. Taipui sieltä jatkossa selvästi ja oli vaisu. 4 Pegasos Bolt ja 8 Umberto Croft olivat poissa.

Väliajat: 18,0 / 2 - 19,5 / 1 - 18,0 / 1 - 14,5 / 14

7. Lähtö

2 Lovely Easy kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä luopui 250 juostuna. Sai johtavan kannasta loppusuoran
alussa sujuvasti kiritilaa ja kiri lopussa varmaan voittoon. 3 Fancy Creek painui 250 juostuna kärkipaikalle.
Sai jatkossa vetää oikein sopuisasti, mutta jäi silti ratkaisumetreillä toiseksi. 6 Bluebird Nash matkasi
pääosin 3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli kirinsä
rehellisesti maaliin asti ja hävisi toiset rahat vain aivan niukasti. Viim. 700 m 13,3. 1 Marvel Neat juoksi 3.
sisällä, mistä ei saanut lopussa lainkaan kiritilaa. 5 War Child juoksi 4. ulkona. Siirtyi 550 ennen maalia
selkään 3. radalle. Ei pysynyt vetoapunsa kyydissä, mutta säilytti kuitenkin oman vauhtinsa maaliin asti. 4
Tesslove lähti 3. ulkoa 1750 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Sai kuolemanpaikan haltuunsa
550 juostuna. Antoi siitä loppusuoralle tultaessa hieman periksi, mutta säilytti kuitenkin oman vauhtinsa. 9
Like Fatal Love otti 4. sisältä sisäradan vetäessä maksimit. 7 Rose´s Nella lähti heti ajamaan eteenpäin ja
saikin kuolemanpaikan nopeasti haltuunsa. Sai puolikas juostuna vetoavun eteensä. Oli loppukaarteessa
vailla kiritilaa, eikä vapaata baanaa löytynyt kunnolla lopussakaan. Ei tosin pysynyt koko ajan aivan
selässään kiinni. Joten tilanne oli hieman vaikeasti arvioitava, jäikö voimia vai ei. 11 Melody Heel juoksi 5.
ulkona. Lähti sieltä 250 ennen maalia kiriin ulkoradoille ja tuli lopun tasaisesti. Viim. 700 m 14,6. 8 Västerbo
My Lady peruutti alussa 6. ulos. Ei vain riittänyt sieltä lopussa lainkaan. 10 Cappucetto juoksi 5. sisällä.
Taipui pahoin loppukaarteen alussa ja oli rehellisen riittämätön. 12 Simone Line juoksi 6. sisällä. Aloitti
vajoamisen viimeisen takasuoran alussa ja oli oikein heikko. Viim. 700 m 24,5.

Väliajat: 15,0 / 3 - 18,0 / 3 - 15,0 / 3 - 14,5 / 2

8. Lähtö

4 Thai Profit lähti reippaasti ja eteni 250 juostuna väkisin kärkipaikalle. Hallitsi siitä vaivattomasti maaliin
saakka. 7 President Lindy otti alun rauhassa ja matkasi 3-4. ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa
kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli kirinsä pitkä tauko huomioiden vahvasti perille asti ja oli lopussa
varmasti toinen. Viim. 700 m 11,4. 3 Haras Du Pin käynnistyi oikein mukavasti ja otti ensimmäiset keulat.
Luopui paikastaan 250 juostuna. Nousi johtavan kannasta loppusuoran alussa kiriin 3. radalle ja tuli aivan
hyvin maaliin asti. 8 Flirt Fortuna juuttui ensimmäisen kaarteen puolivälissä 4. sisähevosen rinnalle toisen
radan vetojuhdaksi. Sai kierros ennen maalia vetoavun eteensä. Lähti 350 ennen maalia toisesta ulkoa kiriin
3-4. radalle ilman vetoapua. Tuli aivan juosten maaliin asti. 6 Not Afraid matkasi 2-3. ulkona. Oli sieltä
kirivaiheessa vailla virtaa. 1 Sahara Rouge nousi 3. sisältä kierros ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi.
Putosi siitä 400 ennen maalia kärkitaistosta ja antoi jatkossa selvästi periksi. 5 Handsome Knight ei vain
riittänyt lainkaan juostuaan 4-3. sisällä. 2 Nio Milla lähti rauhassa ja juoksi 5. sisällä. Taipui pahoin jo
toisessa kaarteessa. Viim. 700 m 22,1.

Väliajat: 12,0 / 4 - 14,0 / 4 - 13,0 / 4

9. Lähtö

4 Vilivillis eteni nopeasti kärkipaikalle, mistä hallitsi vaivattomasti maaliin asti. 8 Humetar sai ensimmäisen
kaarteen lopulla paikan toisesta ulkoa. Lähti sieltä loppusuoran alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua.
Puristi loppumetreillä niukasti toiseksi. Viim. 400 m 27,0. 6 Vauhti- Leevi lähti mukavasti ja eteni 200
juostuna kuolemanpaikalle. Tuli siitä rehellisesti maaliin asti. 1 Rallan Salama matkasi johtavan kannassa,
mistä oli lopussa tasainen neljäs. 3 Sävel- Tähti otti alun rauhassa ja matkasi 6. ulkona. Lähti sieltä viimeisen
takasuoran alussa selkiin 3. radalle. Nousi 350 ennen maalia selkään 4. radalle. Nousi pian 5. radalle ilman
vetoapua ja tuli lopun asiallisesti. Viim. 700 m 25,9. 9 Mayatuuli juoksi 4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran
puolivälissä 3. ulos. Seuraili sieltä lopun tasaisesti. 2 Sipsinsiro otti 3. sisältä maksimit. 10 Passinto matkasi
5. ulkona. Laukkasi 850 ennen maalia ja jäi hieman. Tuli lopun laukasta selvittyään vielä aivan juosten. 5
Buugi juoksi 3. ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Kirin
terä katkesi nopeasti ja tyytyi jatkossa lähinnä säilyttämään asemansa. 12 Krannin Pihla matkasi lauman
hännillä sisäradalla, missä ei saanut alussa kunnolla vauhtia päälle. Pääsi pian vauhtiin mukaan ja jäi
loppusuoralla rintaman taakse vaille kiritilaa. 7 Hillervo otti 150 juostuna neljänneltä sijalta laukan ja putosi
4. ulos. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä selkään 3. radalle. Siirtyi 400 ennen maalia kiriin 4. radalle
ilman vetoapua. Kirissä ei kuitenkaan ollut lopussa potkua ja tyytyi vain säilyttämään asemansa. 11
Kalevatar otti ensimmäisen kaarteen lopulla takajoukoissa laukan ja putosi kulisseihin, missä myös pysyi
jatkossa.

Väliajat: 26,0 / 4 - 28,0 / 4 - 26,5 / 4

10. Lähtö

3 Bond Eagle painui 350 juostuna kuolemanpaikalta kärkeen. Sai jatkossa vetää rauhallista tahtia ja otti
reippaalla lopetuksellaan täysin ajamattoman voiton. 2 Redhot Tap Dancer jäi kärkipaikalta 300 juostuna
johtavan kantaan. Nousi sieltä loppusuoran puolivälissä kiriin 3. radalle ilman vetoapua ja puristi
loppumetreillä varmasti toiseksi. Viim. 400 m 13,3. 7 Ove sai ensimmäisen kaarteen lopulla paikan toisesta
ulkoa. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni nopeasti kuolemanpaikalle,
mistä tuli tauko huomioiden vahvasti maaliin asti. Viim. 700 m 13,3. 1 What´s Up Cloud juoksi 3. sisällä,
mistä tuli sisäradan vetäessä asiallisesti maaliin asti. 4 Daisy Nash juoksi 4. sisällä. Nousi loppusuoran alussa
kiriin 3. radalle ja tuli lopun tasaisesti. 12 Ginelle juoksi 4. ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa
selkään 3. radalle. Pääsi loppukaarteen alussa pudottamaan toiseen ulos. Seuraili sieltä lopussa
maksimisijoitukseen. Viim. 700 m 15,0. 13 Freesia Stars otti 5. sisältä sisäradan vetäessä maksimit. 16
Flowery Paradise laukkasi keskijoukoissa pahoin 250 juostuna ja jäi runsaasti. Lähti lauman hänniltä kierros
ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Sai pian vetoapuja eteensä. Kirin terä katkesi
loppukaarteessa, mikä oli alkulaukka huomioiden ymmärrettävää. 6 Like a Vittoria juoksi 3. ulkona. Sai
viimeisen takasuoran alussa paikan toisesta ulkoa. Lähti sieltä 550 ennen maalia selkään 3. radalle. Kirin
terä katkesi nopeasti ja tyytyi lopussa seurailuun. 10 Rapido Follo juoksi 5. ulkona. Jäi loppukaarteen alussa
vaille kiritilaa ja menetti hieman asemiaan. Pudotti 250 ennen maalia sisäradalle ja seuraili lopussa vailla
virtaa. 9 Arctic Skipper oli 6. sisältä rehellisen heikko. 5 Rain´s Banshee juuttui ensimmäisen takasuoran
alussa toisen radan vetojuhdaksi. Antoi siitä viimeisen takasuoran lopulla pahoin periksi ja putosi lopulta
aivan lauman hännille. 8 Classical Star laukkasi lähdössä alkumetreillä pitkäksi. Kulki jatkossa taustalla
hylättynä vailla suurempaa virtaa. Viim. 1000 m 17,6. 11 Marking Midsummmer juoksi 6. ulkona. Laukkasi
siellä 400 ennen maalia tilaa hakiessaan pitkäksi. 14 Florentina ja 15 Rudy One olivat poissa.

Väliajat: 19,5 / 3 - 22,0 / 3 - 20,0 / 3 - 13,0 / 3

