1. Lähtö
1 Fantastico kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai vetää avausringin oikein rauhassa. Tuli toisen
ringin alkaessa yllätetyksi ja jäi johtavan kantaan. Nousi loppusuoran puolivälissä toiselle ja
puristi viime metreillä varmaan voittoon. Viim. 400 m 16,3. 13 Honour Boost eteni nopeasti
toiseen ulos. Lähti 1200 ennen maalia kiriin 3. radalle. Pääsi hieman yllättäen päätösringin
alkaessa kärkeen. Tuli aivan juosten maaliin asti, vaikka jäikin viime metreillä toiseksi. 3
Count Romeo juoksi 3.-4. sisällä. Nousi 650 ennen maalia 3. ulos. Ajautui 350 ennen maalia
hieman ulospäin. Tuli hyvin, mutta haparoi hieman loppusuoran alussa. Pääsi pian rytmiin ja
tuli hyvin maaliin asti. Viim. 700 m 14,7. 2 Nubia sai nopeasti paikan johtavan kannasta. Jäi
päätösringin alkaessa 3. sisälle. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiseen ulos. Sai edetä
sujuvasti ja oli tasainen. 5 Sansa Stark matkasi 4.-5. sisällä. Tuli asiallisesti maaliin asti. 6
Arvix All matkasi toisen radan vetojuhtana. Otti 250 juostuna laukan ja jäi pääjoukon
hännille 5. sisälle. Tuli aivan juosten maaliin asti. 9 Mack Baron otti pahan lähtölaukan ja
menetti heti pelinsä. Suoritti jatkossa asiallisesti. 7 Adrienne´s Lady juuttui 300 juostuna
toisen radan vetojuhdaksi. Aloitti 800 ennen maalia rauhallisen matkan kohden
takajoukkoja. Oli lopussa aika vaisu. 12 Light All The Time otti 150 juostuna laukan ja jäi
selvästi. Sai alun rauhallisessa tahdissa toisessa kaarteessa paikan 5. ulkoa. Lähti 900 ennen
maalia selkään 3. radalle. Jäi 750 ennen maalia vapaalle radalle. Puutui selvästi
loppukaarteen alussa. 4 Local Beauty laukkasi lähdössä ja jäi selvästi. Taipui pääjoukon
hänniltä sisäradalta pahoin viimeisen takasuoran alussa. 8 Dream Mint laukkasi sata
juostuna pitkäksi. 11 Callela Exclusive juoksi 3. ulkona. Lähti 950 ennen maalia kiriin 3.
radalle. Eteni 750 ennen maalia kärkihevosen kupeelle. Laukkasi loppusuoran alussa
hylkäykseen. 10 Laurila´s Ithildin oli poissa.
Väliajat: 23,5 / 1 - 24,0 / 1 - 17,5 / 13 - 16,5 / 13
2. Lähtö
3 Lennolla juoksi johtavan kannassa. Nousi 750 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Painui
päätösringin alkaessa kärkeen. Hallitsi siitä vaivattomasti maaliin asti, vaikka marginaali ei
ollutkaan iso. Viim. 1000 m 33,4. 6 Angela Rok juoksi 5.-4. sisällä. Nousi 800 juostuna
toiseen ulos. Jäi kierros ennen maalia kärkihevosen kupeelle. Tuli siitä mukavasti maaliin
asti. Viim. 700 m 32,8. 4 Hiekan Lilian eteni nopeasti kärkeen. Jäi kierros ennen maalia
johtavan kantaan. Tuli aivan juosten maaliin asti. 5 Siemaisu juoksi 3. sisällä. Nousi 800
ennen maalia toiseen ulos. Lähti loppusuoran alussa kiriin 3. radalle ja tuli tasaisesti. 8
Moimoi eteni ensimmäisen takasuoran lopulla viidenneksi. Otti 850 ennen maalia yllättäen
laukan ja jäi selvästi. Tuli lopun vielä asiallisesti. 7 Seelia otti pahan lähtölaukan ja peli oli
heti selvä. Oli jatkossa kulisseissa varsin vaisu. 1 Impperial otti sata juostuna laukan ja jäi
taustalle, missä myös pysyi jatkossa. 2 Passin Jätkä otti neljänneltä sijalta 350 juostuna
laukan ja jäi hieman. Otti 650 juostuna uuden lyhyen laukan. Laukkasi hylkäykseen vajaa
kierros juostuna.
Väliajat: 38,5 / 4 - 36,5 / 4 - 33,0 / 3 - 33,5 / 3
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3. Lähtö
3 Love Cocktail juoksi 3. sisällä. Nousi puolimatkassa toisen radan vetojuhdaksi. Puristi siitä
loppumetreillä varmaan voittoon. Viim. 1000 m 15,1. 4 Like Di Serafino painui 300 juostuna
toiselta radalta kärkeen. Sai vetää avausringin rauhassa. Jatkossa tahti kiihtyi. Tuli aivan
mukavasti maaliin asti, vaikka jäikin lopussa toiseksi. 5 Shelby Ray juoksi 5. sisällä. Sai
päätösringin alkaessa paikan 3. sisältä. Oli loppukaarteessa vailla kiritilaa. Löysi loppusuoran
alussa vapaan radan ja tuli lopun aivan juosten. 7 Minneapolis juoksi 4. sisällä. Nousi
päätösringin alkaessa toiseen ulos. Oli lopussa tasainen neljäs. 1 Mulan Puoz jäi 300
juostuna kärkipaikalta johtavan kantaan. Seuraili lopussa tasaisesti. 6 Katrianne juoksi
pienessä lähdössä viimeisenä, eli kuudentena. Nousi viimeisen takasuoran alussa 3. ulos.
Lähti 350 ennen maalia kiriin ja tuli asiallisesti. Viim. 700 m 15,8. 2 Madickens Lady ja 8
Kandice Boko olivat poissa.
Väliajat: 22,0 / 4 - 21,5 / 4 - 17,0 / 4 - 15,0 / 4
4. Lähtö
9 Mr Reddington otti alun rauhassa. Sai ensimmäisen takasuoran lopussa paikan 4. ulkoa.
Lähti 950 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni 400 ennen maalia kärkihevosen kupeelle.
Jyräsi siitä lopussa eleettömään voittoon. Viim. 1000 m 16,9. 3 Celeena juoksi toisessa
ulkona. Jäi 250 ennen maalia tosien radan vetojuhdaksi. Oli lopussa varmasti toinen. 7 Kings
Island King laukkasi lähdössä ja jäi selvästi. Sai toisessa kaarteessa paikan 5. ulkoa. Sai edetä
sujuvasti toista rataa pitkin. Pudotti päätössatasella sisäradalle ja tuli mukavasti maaliin asti.
Viim. 1900 m 15,8. 8 Mangivitj juoksi 3. ulkona. Lähti 800 ennen maalia kiriin 3. radalle. Jäi
400 ennen maalia vapaalle radalle. Tuli aivan juosten maaliin asti. 1 True Noise matkasi
johtavan kannassa. Oli pitkään vailla kiritilaa. Löysi vapaan radan 350 ennen maalia, minkä
jälkeen tuli lopun sijoitustaan paremmin. 4 Cheerful Dream ajoi alussa 3. rataa pitkin
eteenpäin ja sai 300 juostuna paikan toisen radan vetojuhtana. Painui 450 ennen maalia
kärkeen. Jäi 300 ennen maalia johtavan kantaan. Tuli asiallisesti maaliin. 10 Amiraal Lada
pudotti 3. ulkoa ensimmäisen takasuoran lopussa 3. sisälle. Jäi viimeisen takasuoran lopussa
vaille kiritilaa. Löysi vapaan radan vasta 250 ennen maalia, minkä jälkeen tuli lopun lähinnä
tasaisesti. 6 BWT Erie laukkasi alkumetreillä ja jäi selvästi. Matkasi jatkossa 5. sisällä. Lähti
viimeisen takasuoran lopulla kiriin ja tuli lopun lähinnä tasaisesti. 2 Meri Font lähti rauhassa
ja jäi 4. sisälle. Nousi 350 ennen maalia toiselle ja pian kiriin 3. radalle. Otti 250 ennen
maalia pahan laukan ja menetti pelinsä. 5 Por Nie Pop kiihdytti nopeasti kärkeen. Veti alun
kovaa. Taipui selvästi 450 ennen maalia ja ravikin katsoa. Laukkasi pariin otteeseen ja meni
myös peitsiä. Meni luonnollisesti hylkäykseen.
Väliajat: 12,5 / 5 - 15,5 / 5 - 19,5 / 5 - 16,5 / 9
5. Lähtö
1 M. T. Jrebko matkasi johtavan kannassa. Nousi loppusuoran alussa toiselle. Puristi viime
metreillä niukkaan voittoon. 5 Maize lähti kovaa ja eteni nopeasti kärkeen. Veti reippaalla
liekillä. Tuli mukavasti sisään asti, vaikka tulikin aivan lopussa selästään hyökänneen
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ohittamaksi. 8 Explosive Diablo pudotti heti sisäradalle ja sai 400 juostuna paikan 3. sisältä.
Tuli sisäradan vetäessä tasaisesti maaliin asti. 3 Ducky juuttui nopeasti toisen radan
vetojuhdaksi. Sai 750 juostuna vetoavun eteensä. Pudotti 450 ennen maalia toisesta ulkoa
4. sisälle. Tuli lopun lähinnä tasaisesti. 2 Mr Money Robber juoksi toisessa ulkona. Ajautui
900 ennen maalia 3. radalle ja aiheutti samalla yhdelle kanssakilpailijalle lyhyen laukan.
Laukkasi itsekin lopulta 800 ennen maalia pahoin ja jäi selvästi. Tuli lopun vielä kulisseista
hyvin. Viim. 600 m 14,0. 10 Flirting juuttui heti 3. radan kiertäjäksi. Eteni lopulta 750
juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Puutui selvästi loppukaarteessa, mutta ei kokonaan
luovuttanut. 9 Natasha Love juoksi 3. ulkona. Lähti päätösringin alkaessa kiriin 3. radalle.
Tuli 900 ennen maalia häirityksi ja laukkasi samassa lyhyesti. Jatkoi 3. rataa pitkin eteenpäin.
Kirin terä katkesi 350 ennen maalia. Pudotti loppusuoran puolivälissä sisäradalle ja tuli lopun
vain tasaisesti. 6 Typhoonsky lähti kuin käsijarru päällä ja putosi nopeasti selvästi
viimeiseksi. Ei päässyt missään vaiheessa kunnolla vauhtiin ja keskeytti lopulta. 4 Lex Legacy
ja 7 Fonseca Boko olivat poissa.
Väliajat: 11,0 / 5 - 13,0 / 5 - 15,0 / 1
6. Lähtö
12 Suven Sametti lähti takamatkalta vauhdilla. Nousi ensimmäisen takasuoran puolivälissä
kiriin 3. radalle. Jatkoi vauhdilla eteenpäin ja sai puolimatkassa paikan toisen radan
vetojuhtana. Painui 600 ennen maalia kärkeen ja hallitsi loppumatkaa varmoin ottein.
Ensimmäinen kierros sujui 23,4- tahdilla. Viim. 1000 m 29,9. 11 Tutuks eteni taustalta
tasaisesti ja sai 800 juostuna paikan 3. ulkoa. Lähti 400 ennen maalia kiriin 3.-4. radalle.
Puristi lopussa varmasti toiseksi. Tämä oli varsin hyvä kauden avaus. 4 Kultakillinki juoksi
4.-5. sisällä. Nousi 850 ennen maalia 5. ulos. Lähti 400 ennen maalia kiriin ja tuli lopun aivan
mukavasti. 5 Jokelan Tuuli juoksi 2.-3. ulkona. Lähti 400 ennen maalia kiriin ja tuli tasaisesti.
2 Helmi Kevätön juoksi 2.-3. sisällä. Sai edetä aika sujuvasti ja tuli tasaisesti. 8 Aamulento jäi
ensimmäisen takasuoran alussa 3. sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Sai
kierros juostuna vetoavun eteensä. Jäi 550 ennen maalia taas toisen radan vetojuhdaksi.
Tuli lopun tasaisesti. 10 Lainaks matkasi lauman hännillä sisäradalla, mistä tuli passiivisen
ajon jälkeen asiallisella otteella maaliin. 6 Passin Liinu ajoi alussa toista rataa pitkin
eteenpäin. Pääsi 400 juostuna pudottamaan johtavan kantaan. Jäi 600 ennen maalia 3.
sisälle. Kirikaista ei lopussa koskaan kunnolla auennut. Vähän näytti siltä, että pussitus oli
lähinnä tekninen. 3 Vivakka juoksi 3.-4. sisällä. Nousi 400 ennen maalia toiseen ulos.
Laukkasi loppusuoran alussa kiritilaa hakiessaan ja jäi hieman. Tuli lopun laukasta selvittyään
asiallisesti. 1 Niemen Iida kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai vetää sopivasti. Jäi 600 ennen
maalia johtavan kantaan ja taipui tasaisesti loppua kohden. 7 Villihaave ja 9 Viksun Lilja
olivat poissa.
Väliajat: 32,5 / 1 - 30,5 / 1 - 29,5 / 12 - 30,5 / 12
7. Lähtö
7 Feeling Dream juoksi 3.-4. ulkona. Lähti 1550 ennen maalia kiriin 3. radalle. Painui 300
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metriä myöhemmin kärkeen. Veti tasaisen reipasta ja oli vakuuttava voittaja. 3 Feeling
Classy juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi, missä painosti rajusti ja painui 450
juostuna väkisin kärkeen. Luopui paikastaan 800 juostuna tallikaverilleen. Menetti
loppukaarteessa hieman vauhtiaan, mutta tuli loppua taas vahvasti ja oli erinomainen
kakkonen. 4 Fancy Creek juoksi 3.-4. sisällä. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Löysi vapaan
radan loppusuoran puolivälissä ja tuli lopun hyvin. Viim. 400 m 14,0. 9 Tornabull juoksi 4.-5.
sisällä. Tuli sisäradan vetäessä tasaisesti maaliin asti. 8 BWT Crusader juoksi lauman hännillä
6.-7. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle. Lähti 600 ennen maalia kiriin
ja tuli aivan juosten maaliin asti. Viim. 600 m 12,1. 15 Star To Be Loved matkasi 6. ulkona.
Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Tuli pitkän kirinsä asiallisesti maaliin asti.
12 Q- Rex Oak otti alun rauhassa ja juoksi 7. ulkona. Lähti 900 ennen maalia kiriin 3. radalle.
Haparoi hieman 350 ennen maalia ja menetti vähän rytmiään. Tuli lopun lähinnä tasaisesti. 1
Vaya Con Dios kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi 400 juostuna kovan paineen alla johtavan
kantaan. Putosi 800 juostuna 3. sisälle. Nousi loppusuoran alussa toiselle. Antoi
loppumetreillä hieman periksi. 11 Krampus matkasi 4. ulkona. Oli viimeisellä takasuoralla
vailla kiritilaa. Löysi vapaan radan 400 ennen maalia lauman hänniltä. Tuli lopun asiallisesti.
Viim. 400 m 14,4. 10 Prince Palema sai 450 juostuna paikan toisesta ulkoa. Lähti 600 ennen
maalia kiriin 3. radalle. Eteni 400 ennen maalia 3. sisähevosen rinnalle toisen radan
vetojuhdaksi. Taipui siitä hieman loppua kohden. Jäi 50 ennen maalia vielä väsyneemmän
kanssakilpailijan selkään kiinni ja menetti asemiaan. 13 Cheri Sane matkasi pääosin 6. sisällä.
Seuraili lopussa maksimisijoitukseen. 5 Man In Black pääsi pudottamaan 3. radalta
ensimmäisen takasuoran alussa kolmanteen ulos. Puutui selvästi jo viimeisen takasuoran
puolivälissä ja oli vailla virtaa. 6 Vanilla Price lähti heti ajamaan ulkoratoja pitkin eteenpäin.
Sai 450 juostuna lopulta paikan toisen radan vetojuhtana. Taipui siitä selvästi loppukaarteen
alussa ja oli vailla suurempaa virtaa. 2 BWT Duracell laukkasi lähdössä pitkäksi. 14 Justine
Case oli poissa.
Väliajat: 12,5 / 3 - 15,5 / 7 - 14,5 / 7 - 13,5 / 7
8. Lähtö
2 William Pine lähti hyvin ja painui lopulta 450 juostuna toiselta radalta väkisin kärkeen. Sai
rauhoittaa tahtia toisella puolikkaalla. Hallitsi vaivattomasti maaliin asti. 7 Gambino Degato
sai nopeasti paikan 3. sisältä. Nousi 750 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Huilasi
loppukaarteessa hetken johtavan kannassa. Oli lopussa varsin hyvä kakkonen. Viim. 700 m
12,5. 9 Pajas Face juoksi 4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiseen ulos. Oli
lopussa aivan hyvä kolmas. 6 The Swede juoksi 6.-5. sisällä. Kirikaista pysyi pitkään kiinni.
Löysi vapaan radan 250 ennen maalia, minkä jälkeen tuli lopun oikein hyvin. 3 Johnny Flame
matkasi 5. sisällä. Sai viimeisen takasuoran alussa paikan 4. sisältä. Nousi 350 ennen maalia
toiselle ja tuli kovassa ylisarjassa aivan hyvin maaliin asti. Viim. 700 m 12,4. 5 Sahara Rouge
matkasi toisessa ulkona. Jäi viimeisen takasuoran alussa 4. ulos. Oli sieltä kirivaiheessa
lähinnä tasainen. 1 Rambo Rivner kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi 350 juostuna paineen alla
johtavan kantaan. Taipui selvästi päätöspuolikkaan alussa ja oli aika vaisu. 4 Victor Quo
Vadis juuttui 400 juostuna 5. sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Sai viimeisen
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takasuoran alussa pari vetoapua eteensä. Oli jatkossa vailla virtaa. 8 Por Nie Rock oli poissa.
Väliajat: 09,0 / 2 - 13,0 / 2 - 12,5 / 2
9. Lähtö
5 Pitska juoksi 3.-2. ulkona. Jäi toisen kaarteen alussa 3. sisähevosen rinnalle toisen radan
vetojuhdaksi. Ajoi jatkossa eteenpäin ja painui 950 ennen maalia kärkeen. Hallitsi
loppumatkaa vaivattomasti. 7 Boheemi juoksi 4.-3. ulkona. Jäi lopulta päätösringin alkaessa
toisen radan vetojuhdaksi. Pääsi 550 ennen maalia pudottamaan kakkoskeulaksi, mistä piti
lopussa varmasti toiseksi. Viim. 1000 m 26,3. 9 Tuulian Sälli matkasi 5.-4. ulkona. Sai
päätösringin alkaessa paikan toisesta ulkoa. Lähti 650 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni
nopeasti kakkoskeulan kupeelle, mistä oli loppuun asti kakkostaistossa. 8 Hotlinki matkasi
lauman hännillä 4.-5. sisällä. Nousi puolimatkassa 3. ulos. Sai jatkossa edetä sujuvasti ja oli
tasainen neljäs. 1 H. V. Tokka juoksi 2.-3. sisällä. Jäi päätösringin alkaessa 4. sisälle. Nousi
viimeisen takasuoran puolivälissä toiselle radalle. Tuli lopun tasaisesti. 2 Marhotti juoksi 4.
sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle. Oli jatkossa tasainen. 3 Elvirra eteni
nopeasti kärkeen. Jäi 650 juostuna johtavan kantaan ja päätösringin alkaessa 3. sisälle.
Kirikaista pysyi jatkossa pitkään kiinni. Löysi vapaan radan vasta 250 ennen maalia aivan
lauman hänniltä ja mahdollisuudet olivat jo menneet. 4 Hallan Ruusu juuttui nopeasti toisen
radan vetojuhdaksi. Painui lopulta 650 juostuna kärkeen. Jäi päätösringin alkaessa johtavan
kantaan. Puutui selvästi jo viimeisen takasuoran puolivälissä ja tuli lopun vailla virtaa. 6
Venlan Vekkuli ja 10 Hipatsu olivat poissa.
Väliajat: 33,5 / 3 - 31,5 / 4 - 26,0 / 5 - 25,5 / 5
10. Lähtö
1 Hope Sunrise kiihdytti heti kärkipaikalle. Veti tasaista tahtia ja piti lopussa tauosta
huolimatta niukkaan voittoon. 3 Amazing Captor juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi,
mistä tuli ryhdikkäästi maaliin saakka ja hävisi voitonkin vain niukasti. 4 Fastizz Am matkasi
3. sisällä. Sai päätöspuolikkaan alussa paikan johtavan kannasta. Oli lopussa tasainen
kolmas. Jäi aivan lopussa vähintään tekniseen pussiin. 7 M. T. On The Heels juoksi 4. sisällä.
Sai viimeisen takasuoran lopulla paikan 3. sisältä. Nousi loppusuoran puolivälissä toiselle ja
tuli aivan asiallisesti maaliin asti. Viim. 600 m 12,7. 2 Zulamit juoksi johtavan kannassa.
Nousi 550 ennen maalia toiseen ulos. Siirtyi pian kiriin 3. radalle. Tuli lopun tasaisesti. 8 So
Long Suckers sai nopeasti paikan 4. ulkoa. Lähti 600 ennen maalia kiriin 3. radalle. Siirtyi
loppusuoralle tultaessa aivan ulkoradoille ja tuli lopun ajettuna aivan mukavasti. Viim. 700
m 12,8. 10 She Will Be juoksi 3. ulkona. Lähti 650 ennen maalia kiriin 3. radalle. Tuli kirinsä
asiallisesti maaliin asti. 5 Marvel Neat laukkasi lähdössä ja jäi selvästi viimeiseksi. Sai
ensimmäisen kaarteen lopussa paikan lauman hänniltä sisäradalta. Nousi viimeisen
takasuoran lopussa toiselle radalle. Kirikaista pysyi hetken kiinni. Lähti 350 ennen maalia
kiriin 3.-4. radalle. Tuli mukavasti maaliin asti. Viim. 1200 m 13,3. 9 Lake´s Bella matkasi
toisessa ulkona, missä ei pitänyt missään vaiheessa kunnolla selkäänsä. Otti lopussa aivan
maksimit. 6 Benon Safiro juuttui alussa takajoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Peruutti lopulta
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350 juostuna 5. sisälle. Nousi kuitenkin päätösringin alkaessa 5. ulos. Ei vain jatkossa
riittänyt lainkaan.
Väliajat: 14,0 / 1 - 15,0 / 1 - 13,0 / 1
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