
Juoksuselostus perjantai 11. 11. klo 18  

1. Lähtö 

2 Westside Baron eteni nopeasti kärkeen. Luopui paikastaan 600 juostuna. Nousi johtavan kannasta 350 
ennen maalia toiselle. Siirtyi loppusuoralla kiriin ja puristi viime metreillä varmaan voittoon. Viim. 1000 m 
17,8. 10 Voyage nousi 3. sisältä 450 juostuna toiselle ja painui 200 metriä myöhemmin kärkeen. Veti 
tasaisesti kiihtyvällä tahdilla ja tuli ihan juosten maaliin asti. 8 Skottkärra matkasi 3.-2. ulkona. Lähti 850 
ennen maalia kiriin. Eteni päätöspuolikkaan alussa kärkihevosen kupeelle, mistä oli lopussa asiallinen 
kolmas. Viim. 700 m 17,4. 11 Catch My Wheels juoksi 4.-3. sisällä. Sai 300 ennen maalia paikan johtavan 
kannasta. Seuraili lopussa tasaisesti. 1 Stoneisle Tiddler matkasi 2.-3. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran 
alussa toiseen ulos. Siirtyi päätöspuolikkaan alussa kiriin. Ei päässyt heti vauhtiin, mutta tuli suoran ihan 
juosten. 7 Le Fay juuttui toisen kaarteen alussa toisen radan vetojuhdaksi. Putosi päätöspuolikkaan alussa 
ihan kärjen kyydistä, mutta ei kokonaan luovuttanut. 9 Mack Comeback lähti hitaasti ja otti vajaa sata 
juostuna vielä laukankin. Jäi selvästi. Teki jatkossa kulisseista asiallisen esityksen. 4 Midnight Blues laukkasi 
250 juostuna kärjen tuntumasta. Laukkasi toisessa kaarteessa uudelleen ja kulisseissa myöhemmin 
hylkäykseen asti. 5 Markin Fiona otti pahan lähtölaukan ja jäi paljon. Eteni jatkossa kulisseissa ihan 
asiallisesti ja sai 800 ennen maalia paikan pääjoukon hänniltä. Taipui kuitenkin jatkossa selvästi ja keskeytti 
lopulta. 12 Magicnight Rosie jäi alussa hieman lisää. Otti ensimmäisen takasuoran lopulla pahan laukan ja 
keskeytti jatkossa kulisseissa. 3 Madickens Desiree ja 6 Merrow olivat poissa. 

Väliajat: 26,0 / 2 - 24,0 / 10 - 19,5 / 10 - 17,5 / 2 

 

2. Lähtö 

4 Tuli Keila ajoi tasaisesti eteenpäin ja painui 400 juostuna kärkeen. Veti kiihtyvällä tahdilla ja oli lopussa 
ihan ylivoimainen. Viim. 1000 m 31,1. 3 Eeku matkasi 2.-3. sisällä. Nousi 900 juostuna toiselle ja eteni 
päätösringin alkaessa kakkoskeulaksi. Oli siitä lopussa varmasti toinen. Viim. 1000 m 32,3. 5 Tulituiri 
matkasi neljäntenä. Nousi kierros juostuna toiselle radalle. Eteni viimeisen takasuoran alussa kolmanneksi 
ja säilytti jatkossa helposti asemansa. 9 Hyrvin Rafael juoksi 6.-5. harvassa muodostelmassa ja suoritti vain 
tasaisesti. 2 Lasuleo kiihdytti heti kärkeen. Jäi 350 juostuna johtavan kantaan. Putosi päätösringin alkaessa 
kolmanneksi. Seuraili lopun vailla suurempaa virtaa. 8 Tuli Rols matkasi oikein harvassa laumassa 
viidentenä. Haparoi lyhyesti 950 ennen maalia. Laukkasi lyhyesti uudelleen loppusuoran alussa. Oli 
kaikkiaan vain tasainen. 6 Pårs Samuraj lähti rauhassa matkaan ja otti 200 juostuna laukankin. Oli jatkossa 
oikein vaisu ja ravikin oli pitkään melko haparoivaa. 7 Fiileri laukkasi lähdössä. Laukkasi uudelleen vajaa 200 
juostuna. Laukkaili ensimmäisellä takasuoralla hylkäykseen. Näytti jo ennen lähtöä kovin epävarmalta. 1 
Hipun Suike oli poissa. 

Väliajat: 40,0 / 4 - 37,0 / 4 - 29,0 / 4 - 32,5 / 4 

 

3. Lähtö 

3 Raja Eagle nousi nopeasti toiselle radalle ja ajoi eteenpäin. Painui puolikas juostuna kärkeen. Veti 
tasaisesti kiihtyvällä tahdilla ja otti pintakaasulla erittäin helpon voiton. Viim. 700 m 15,6. 2 Madeleine 
Mess painui nopeasti kärkeen. Jäi 450 juostuna johtavan kantaan. Kirikaista pysyi jatkossa pitkään kiinni. Sai 
lopussa vapaata ja oli varmasti toinen. Voimiakin jäi. 8 Time To Dance S matkasi 3.-4. sisällä. Nousi 



päätöspuolikkaan alussa toiselle ja tuli lopun asiallisesti. Viim. 600 m 14,9. 4 True Once juoksi 4.-5. sisällä. 
Nousi 400 ennen maalia 3. ulos. Seuraili lopussa tasaisesti. 7 Firefly juuttui puolikas juostuna 4. sisähevosen 
kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Eteni kierros juostuna kärkihevosen kupeelle. Puutui siitä 
päätössatasella. 9 Snowflake nousi 6. sisältä 850 juostuna 3. ulos. Lähti 600 ennen maalia kiriin. Tyytyi 
säilyttämään asemansa. 5 Sweet Amber matkasi toisessa ulkona. Taipui selvästi viimeisen takasuoran alussa 
ja oli kovin vaisu. 1 Serene Zen jäi pian johtavan kantaan. Putosi puolikas juostuna 3. sisälle. Laukkasi 
loppusuoran alussa pitkäksi. 6 Riksu´s Vaiana putosi alussa takajoukkoihin, missä laukkasi ensimmäisen 
takasuoran alussa pitkäksi. 

Väliajat: 20,0 / 3 - 20,5 / 3 - 17,0 / 3 - 15,5 / 3 

 

4. Lähtö 

5 Laviori juoksi 4.-3. sisällä. Nousi 900 juostuna toiseen ulos. Kävi kolmannessa kaarteessa sisäradalla. Nousi 
viimeisen takasuoran alussa takaisin toiseen ulos. Siirtyi 450 ennen maalia kiriin ja vastaili lopussa varmaan 
voittoon. Viim. 1000 m 30,1. 8 Uhmapeli matkasi harvassa muodostelmassa viidentenä. Sai viimeisen 
takasuoran lopussa paikan pääjoukon hänniltä ja lähti samassa kiriin. Tuli rehdisti maaliin asti. Viim. 700 m 
29,4. 1 Larvan Lempi juoksi 3. sisällä. Nousi 850 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Putosi loppusuoran 
alussa voittotaistosta, mutta säilytti oman tahtinsa. 3 Briima matkasi johtavan kannassa. Nousi 250 ennen 
maalia toiselle ja otti lopussa ihan maksimit. 7 Kultakillinki matkasi ihan lauman hännillä, mistä oli vain 
tasainen. 4 Zelena kiihdytti nopeasti kärkeen. Veti tasaisen reipasta tahtia. Puutui selvästi loppusuoralle 
tultaessa. 2 Wallesmanni laukkasi lähdössä ja hieman myöhemmin uudelleen. Keskeytti jatkossa kulisseissa. 
6 Kotorannan Ilo lähti rauhassa matkaan. Saavutti pääjoukon vasta päätöspuolikkaan alussa ja siirtyi 
samassa kiriin 3.-4. radalle. Eteni vahvasti, mutta otti päätössatasella voittokamppailusta laukan ja meni 
hylkäykseen. 

Väliajat: 30,5 / 4 - 29,5 / 4 - 28,5 / 4 - 30,5 / 5 

 

5. Lähtö 

4 Special Gun lähti oikein hyvin matkaan ja painui 200 juostuna kärkeen. Sai rauhoittaa merkittävästi 
toisella puolikkaalla. Hallitsi jatkossa erittäin helposti maaliin asti. 9 Boss Birdland juuttui ensimmäisen 
takasuoran alussa 6. sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Eteni toisen kaarteen lopussa 
kärkihevosen kupeelle. Tuli siitä rehdisti maaliin asti ja oli mainio kakkonen. Viim. 700 m 13,5. 6 Lex Legacy 
juoksi 6. sisällä. Nousi 750 juostuna 4. ulos. Lähti 700 ennen maalia kiriin. Tuli kirinsä rehdisti maaliin asti. 
Viim. 700 m 12,5. 8 Larry Bell lähti oikein hyvin. Pudotti 350 juostuna johtavan kantaan, mistä oli lopussa 
pieneltä paussilta tasainen neljäs. 5 Suejedi matkasi 4. sisällä. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Pääsi 150 
ennen maalia nousemaan toiselle ja seuraili lopun asiallisesti. 2 Ducky otti 3. sisältä ihan maksimit. 10 Easy 
To Love haparoi lähdössä lyhyesti. Matkasi jatkossa 7. sisällä. Nousi 750 juostuna 5. ulos. Lähti viimeisen 
takasuoran puolivälissä selkään 3. radalle. Oli kirissään lähinnä tasainen. 3 Muscle Mike lähti rauhassa ja jäi 
ihan taustalle. Sai kuitenkin paikkojen selvittyä paikan 3. ulkoa. Lähti 300 ennen maalia kiriin, mutta oli 
melko vaisu. 11 Gavroche de Meauce matkasi alun ihan taustalla. Sai kuitenkin toisen kaarteen alussa 
paikan toisesta ulkoa. Taipui selvästi 300 ennen maalia ja oli vaisu. 1 Ytowns Carmen lähti rauhassa ja 
matkasi 5. sisällä. Ei vain jatkossa riittänyt lainkaan. 7 Spectre oli poissa. 

Väliajat: 12,0 / 4 - 19,0 / 4 - 15,5 / 4 - 12,5 / 4 



6. Lähtö 

10 Landen Paukku lähti nopeasti ajamaan voimalla eteenpäin ja painui jo ensimmäisen kaarteen lopussa 
kärkeen. Veti tasaisen reipasta tahtia ja lisäsi tempoa vielä lopussa. Oli vakuuttava voittaja. 7 Koveri lähti 
vähän tasaisesti matkaan ja matkasi alun keskijoukoissa. Eteni päätösringin alkaessa neljänteen sisälle. 
Nousi 750 ennen maalia toiselle. Pudotti päätöspuolikkaan alussa johtavan kantaan ja oli mainio kakkonen. 
Viim. 1400 m 21,4. 9 Kleppe Spödå lähti mukavasti matkaan ja pääsi 550 juostuna pudottamaan johtavan 
kantaan. Jäi päätöspuolikkaan alussa 3. sisälle. Oli lopussa isojen tasoerojen lähdössä ihan hyvä kolmas. 1 
Rankkari kiihdytti heti kärkeen. Jäi 350 juostuna johtavan kantaan ja pian 3. sisälle. Putosi viimeisen 
takasuoran lopussa neljänneksi. Säilytti lopussa asemansa. 3 Jumiini otti pahan lähtölaukan ja jäi paljon. 
Suoritti jatkossa taustalla mukavasti. Viim. 1200 m 22,4. 6 U. R. Faxe otti 150 juostuna laukan ja jäi hieman. 
Matkasi takajoukoissa sisäradalla, missä otti ihan maksimit. 8 Vappuäijä laukkasi sata juostuna pahoin ja jäi 
heti ratkaisevasti. 2 Tuulian Sälli laukkasi 150 juostuna pahoin ja jäi selvästi. Otti jatkossa asiallisesti vauhtia, 
mutta laukkasi loppusuoran alussa hylkäykseen. 4 Jonnin Joutava laukkasi 300 juostuna kärkihevosen 
kupeelta pitkäksi. 5 Hiioppi matkasi keskijoukoissa sisäradalla, missä laukkasi puolimatkassa pahoin ja 
keskeytti jatkossa. 

Väliajat: 29,5 / 10 - 27,0 / 10 - 20,5 / 10 

 

7. Lähtö 

3 Caviarinho eteni nopeasti kärkeen. Sai vetää ihan haluamaansa tahtia. Otti lopussa hallitun voiton. 1 
Herman Storm jäi 150 juostuna johtavan kantaan. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Löysi vapaan kaistan 
loppusuoralla ja oli lopussa varmasti toinen. Viim. 600 m 15,6. 4 That´s Man matkasi 3. sisällä. Oli sisäradan 
vetäessä tasainen kolmas. 5 Arvix All juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Puutui hieman 
loppusuoralla. 11 Stoneisle Rocket juoksi 4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran lopulla 3. ulos. Kirikaista 
pysyi kuitenkin kiinni. Löysi vapaan radan 300 ennen maalia ja haparoi samassa lyhyesti. Tuli lopun aivan 
juosten ulkoratoja pitkin. 12 Julius Star juoksi 4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin. Kirin 
terä taittui hieman lopussa. 7 Isak Star matkasi toisessa ulkona. Ei vain ihan riittänyt lopussa ja ravikin oli 
hieman hakevaa. 2 Taita Hills otti ratkaisevan lähtölaukan ja peli oli heti selvä. Suoritti jatkossa kulisseissa 
asiallisesti. 6 Interet Benois juuttui alussa 3. radan kiertäjäksi. Peruutti 450 juostuna 3. ulos. Siirtyi 650 
ennen maalia kiriin. Eteni ihan mukavasti, mutta laukkasi loppusuoran puolivälissä noususta hylkäykseen. 8 
Meadow De Lux, 9 Grande Amour ja 10 Westside Madonna olivat poissa. 

Väliajat: 14,0 / 3 - 18,0 / 3 - 20,0 / 3 - 15,0 / 3 

 

8. Lähtö 

8 Thai Profit eteni nopeasti kolmanneksi. Ajoi pian eteenpäin ja oli jo ensimmäisen kaarteen lopussa 
kärjessä. Veti tasaisesti kiihtyvällä tahdilla ja oli vakuuttava voittaja. 6 Sobel Conway sai ensimmäisen 
kaarteen lopussa paikan toisesta ulkoa. Lähti loppusuoran alussa kiriin ja tuli hienosti maaliin asti. Viim. 700 
m 11,8. 4 M. T. Master Don jäi toisesta ulkoa 350 juostuna kärkihevosen kupeelle. Tuli siitä mainiosti 
maaliin asti. 7 Pajas Face lähti vähän tasaisesti matkaan ja juoksi lauman hännillä 4.-3. ulkona. Lähti 
loppusuoran alussa kiriin ja tuli tasaisesti. Viim. 700 m 13,4. 3 Valiant Dream juoksi 3. sisällä. Nousi 650 
ennen maalia 3. ulos. Seuraili jatkossa tasaisesti. 5 Sunbeam matkasi 4. sisällä. Jäi 350 ennen maalia vaille 
kiritilaa. Löysi vapaan radan loppusuoran alussa, mutta ei kirinyt. 2 Herman Halm peri kärkipaikan 250 



juostuna. Jäi sata metriä myöhemmin johtavan kantaan. Puutui selvästi loppukaarteessa. 1 No Vice kiihdytti 
heti kärkeen, missä laukkasi reilu 200 juostuna pahoin. Laukka jatkui pitkäksi. 

Väliajat: 19,0 / 8 - 16,0 / 8 - 12,0 / 8 

 

9. Lähtö 

2 Hogan Star ajoi toista rataa pitkin eteenpäin ja painui 350 juostuna kärkeen. Sai vetää jatkossa oikein 
rauhallista tahtia. Lisäsi lopussa tempoa tarpeen mukaan ja otti hallitun voiton. 8 Laurila´s Haldir otti alun 
rauhassa ja peruutti hännille. Sai 400 juostuna paikan 3. sisältä. Nousi viimeisen takasuoran lopussa toiseen 
ulos. Lähti loppusuoran alussa kiriin ja tuli lopun pirteästi. Ehti lopussa niukasti toiseksi. Viim. 400 m 12,2. 9 
Mini Pepper juuttui 350 juostuna toisesta ulkoa kärkihevosen kupeelle. Tyytyi siinä kärkihevosen 
rauhalliseen tahtiin. Tuli rehdisti maaliin asti. Viim. 600 m 12,5. 1 Feeling Glory kiihdytti heti kärkeen. Jäi 
reilu 300 juostuna johtavan kantaan. Seuraili lopussa tasaisesti. 10 Mr Charger sai ensimmäisen takasuoran 
alussa paikan toisesta ulkoa. Lähti 600 ennen maalia kiriin. Oli kirissään tasainen. Viim. 700 m 13,7. 5 
Zirkonia Comery peruutti 3. radalta 300 juostuna 4. ulos. Suoritti kirivaiheessa asiallisesti. 6 Kiss My Ace 
juuttui keksijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Peruutti 550 juostuna 5. ulos. Ei vain riittänyt lopussa lainkaan. 
4 Cubus juuttui 3. radan kiertäjäksi. Löi ensimmäisellä takasuoralla pakin päälle ja peruutti 650 juostuna 
lauman hännille 5. sisälle. Oli kirivaiheessa vailla virtaa. 3 Aurora´s Dream otti pahan lähtölaukan jo paljon 
ennen lähtölinjaa ja jäi paljon. Revitti ensimmäisen takasuoran lopussa 4. sisälle. Puutui loppukaarteessa 
selvästi. 11 Plastic Bag matkasi 3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin. Laukkasi 250 ennen 
maalia pitkäksi. 7 Macchiato oli poissa. 

Väliajat: 13,0 / 2 - 17,0 / 2 - 21,0 / 2 - 12,5 / 2 


