1. Lähtö
4 Candy Surprise lähti tasaisesti ja matkasi 5. ulkona. Lähti päätöspuolikkaan alussa kiriin 3.-4. radalle. Puristi viime
metreillä varmaan voittoon. Viim. 400 m 19,5. 2 Quite Impressive juoksi johtavan kannassa. Nousi päätöspuolikkaan
alussa toiseen ulos. Löysi loppusuoran alussa sujuvasti kiritilaa ja oli lopussa varmasti toinen. 8 Tajs Ambassador lähti
hyvin matkaan, mutta juuttui alussa 3. radan kiertäjäksi. Eteni lopulta puolikas juostuna toisen radan vetojuhdaksi.
Tuli siitä reipas avaus huomioiden mukavasti maaliin asti. 6 BWT Erie matkasi 4. ulkona. Sai 650 ennen maalia paikan
3. ulkoa. Kirikaista juuttui loppukaarteessa hetkeksi kiinni. Nousi loppusuoran alussa aivan ulos ja tuli lopun
asiallisesti. 10 Fianna seuraili 3. sisältä maksimisijoitukseen. 1 Por Nie Pop kiihdytti heti kärkipaikalle. Vauhti jäi
alussa päälle. Rauhoittui toisella puolikkaalla. Antoi loppusuoralla hieman periksi. 9 Chocolates For All sai puolikas
juostuna paikan toisesta ulkoa. Lähti sieltä 650 ennen maalia ahtaan oloisesti kiriin 3. radalle ja aiheutti samassa
kahden kanssakilpailijan laukan. Kirin terä katkesi loppusuoralle tultaessa ja tyytyi lopussa seurailuun. 7 Too Red For
You peruutti 300 juostuna 3. radalta 5. sisälle. Nousi kierros juostuna toiselle radalle. Oli kirivaiheessa vain tasainen.
12 Star Girl One oli 4. sisältä vaisu. 5 Huldamarie otti 250 juostuna kärjen kupeelta 3. radalta laukan ja jäi heti
ratkaisevasti. 3 Too Macho For You juoksi 3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Tuli pian
vastustajan taklaamaksi ja laukkasi samassa pitkäksi. Kulki jatkossa taustalla hylättynä mukavasti. 11 Calista juoksi 6.
ulkona. Lähti 900 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni mukavasti, mutta tuli 600 ennen maalia häirityksi ja laukkasi
samassa pahoin. Keskeytti pian.
Väliajat: 11,5 / 1 - 16,0 / 1 - 18,5 / 1 - 21,0 / 4

2. Lähtö
6 Lilin Jalo juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Löi loppukaarteessa painetta ja eteni 400 ennen maalia
kärkeen. Oli lopussa vakuuttava voittaja. Viim. 700 m 28,6. 4 Apila- Anneli matkasi johtavan kannassa. Nousi 800
juostuna toiseen ulos. Jäi 400 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Pudotti pian johtavan kantaan, mistä oli
lopussa varmasti toinen. 3 Tähen Lento matkasi 3. ulkona. Lähti 650 ennen maalia kiriin 3. radalle. Tuli asiallisesti ja
oli lopussa varmasti kolmas. 1 Sörkän Söör laukkasi lähdössä ja jäi selvästi. Matkasi jatkossa lauman hännillä
sisäradalla. Suoritti aivan asiallisesti. Viim. 1900 m 30,9. 10 Niemen Julius juoksi 4. ulkona. Seuraili tasaisesti. 5 KorsuTuisku juoksi 4.-3. sisällä. Sai edetä sujuvasti ja otti aivan maksimit. 8 Meno- Wilho kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai
vetää haluamaansa tahtia. Jäi 450 ennen maalia alakynteen ja tuli lopun vailla virtaa. 12 Härmän Suvituuli juoksi 4.
sisällä. Nousi kierros juostuna 5. ulos. Taipui loppukaarteessa selvästi ja oli vaisu. 9 Virin Toivo juoksi 3.-2. sisällä.
Taipui selvästi päätöspuolikkaan alussa ja oli heikko. 11 Pihlatuuli oli taustalla heikko. 2 Rehulan Nopee otti useita
laukkoja ja meni lopulta hylkäykseen. Liikkui laukkojen lomassa aivan mukavasti. 7 Mammotar oli poissa.
Väliajat: 29,5 / 8 - 31,0 / 8 - 32,0 / 8 - 27,5 / 6

3. Lähtö
5 Allyhills Dream kiihdytti heti kärkipaikalle. Aika reipas tahti jäi päälle. Ei oikeastaan missään vaiheessa kunnolla
rauhoittunut, mihin nähden tuli hyvin ja piti niukkaan voittoon. 3 Rainbow Giant juuttui nopeasti kakkoskeulan
kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Sai päätösringin alkaessa vetoavun eteensä. Lähti toisesta ulkoa loppusuoran
alussa kiriin ja ehti lopussa lähes voittoon asti. Viim. 700 m 14,6. 1 Mac Light Prince juoksi johtavan kannassa, tai
pitkään oikeastaan kakkoskeulana. Oli lopussa tasainen kolmas. 8 Garriella matkasi 4. ulkona. Lähti loppusuoran
alussa kiriin ja tuli kohtalaisesti. 7 Crossfire Selene juoksi 5. ulkona. Lähti 800 ennen maalia kiriin 3. radalle. Tuli
pitkän kirinsä asiallisesti sisään asti. 6 Case By Case seuraili 3. ulkoa maksimaaliseen sijoitukseen. 2 Sly Queen oli 3.
sisältä melko vaisu. 9 Ginelle oli 4. sisältä rehellisen heikko. 11 Boss Birdland juoksi toisessa ulkona. Kiertyi
päätösringin alkaessa toisen radan vetojuhdaksi. Oli loppusuoralla vielä taistossa kolmansista rahoista laukatessaan
sata ennen maalia hylkäykseen. 4 Pearly´s Jadessa, 10 Castor Troy ja 12 Donna Beyonce olivat poissa.
Väliajat: 11,5 / 5 - 16,0 / 5 - 15,5 / 5 - 17,0 / 5

4. Lähtö
5 Birthday Cloud juoksi 3. ulkona. Lähti loppusuoran alussa kiriin ja ehti viime metreillä varmaan voittoon. Viim. 700
m 15,6. 4 Melody Heel matkasi pitkään toisessa ulkona. Jäi 300 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Tuli hyvin
sisään ja oli toinen. 11 Vanilla Price matkasi 4. ulkona. Lähti 350 ennen maalia kiriin ja tuli asiallisesti sisään asti. 9
Sign Of Secret juoksi 3. sisällä. Oli pitkään vailla kiritilaa. Pääsi 300 ennen maalia nousemaan toiselle radalle. Tuli
loppusuoran puolivälissä nostetuksi 3. radalle. Tuli viime metrit tasaisesti. 6 Muckelymimmy sai 250 juostuna paikan
toisesta ulkoa. Jäi siitä hieman myöhemmin toisen radan vetojuhdaksi. Löi jatkossa kovaa painetta kärkihevoselle.
Joutui 300 ennen maalia pudottamaan johtavan kantaan. Tuli kuitenkin loppuun asti hyvin. Hevonen teki
uskomattoman hienon esityksen, vaikka jäikin viidenneksi. 7 Universe Leader juuttui alussa takajoukkoihin 3. radan
kiertäjäksi. Peruutti lopulta 450 juostuna 5. ulos. Oli sieltä kirivaiheessa lähinnä tasainen. 12 Make a Dream H. C.
juoksi 5. sisällä. Nousi päätöspuolikkaan alussa toiselle radalle. Tuli asiallisesti ja jotain pientä jossiteltavaakin saattoi
jäädä. 2 Cankus Xport painui 400 juostuna kuolemanpaikalta kärkeen. Sai jatkossa pitkään kovaa painetta. Kesti
oikein hyvin loppusuoran puoliväliin asti, minkä jälkeen matka ymmärrettävästikin hieman painoi. 10 Taigo Blessed
matkasi 4. sisällä. Kirikaista pysyi pitkään kiinni ja jossiteltavaa jäi. 1 Going Above matkasi johtavan kannassa. Taipui
viimeisen takasuoran lopussa ja oli melko vaisu. 3 Rapido Follo laukkasi 200 juostuna kärjen rinnalta 3. radalta ja jäi
taustalle. Laukkaili toisessa kaarteessa hylkäykseen asti. 8 Selanne oli poissa.
Väliajat: 11,0 / 2 - 14,0 / 2 - 14,0 / 2 - 18,5 / 5

5. Lähtö
3 Disain kiihdytti heti kärkipaikalle. Vauhti jäi alussa pahoin päälle. Tuli hienosti sisään asti ja oli vakuuttava voittaja.
12 Tuulian Sälli juoksi 4. ulkona. Lähti 750 juostuna selkiin 3. radalle. Lähti 700 ennen maalia vapaalle radalle. Eteni
450 ennen maalia kakkoskeulan kupeelle. Oli lopussa hyvä kakkonen. Viim. 1000 m 27,1. 4 Nalli Napero pudotti 250
juostuna kuolemanpaikalta johtavan kantaan. Matkasi pitkään kakkoskeulana ja oli lopulta isojen tasoerojen
lähdössä aivan hyvä kolmas. 8 Kevinin Tähti juuttui heti keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Nousi 450 ennen maalia
4. radalle. Tuli vahvasti sisään asti, eikä käynyt missään vaiheessa 3. rataa sisempänä. 10 Salaliitto juuttui heti
keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Tuli juoksu huomioiden mukavasti sisään asti. 7 Naskalin Helmi matkasi pitkään
3. sisähevosen kupeella periaatteessa toisen radan vetojuhtana. Tuli siitä aivan juosten sisään asti. 11 Alvaron
matkasi pääjoukon hännillä toisella radalla. Lähti puolimatkassa selkiin 3. radalle. Suoritti jatkossa tasaisesti. 1 Buugi
lähti rauhassa ja juoksi 4. sisällä. Ei vain riittänyt lopussa. 5 Marin Tase juoksi 3. sisällä. Taipui selvästi viimeisen
takasuoran lopulla ja oli aika vaisu. Viim. 500 m 34,4. 2 Tvitteri matkasi toisessa ulkona. Kirikaista pysyi pitkään kiinni.
Laukkasi loppukaarteessa kiritilaa hakiessaan pitkäksi. 6 Torpparin Sisu laukkasi 200 juostuna neljänneltä sijalta
pahoin ja putosi lauman hännille. Laukkasi siellä loppusuoran alussa hylkäykseen asti. 9 Vuaran Viima matkasi 4.-3.
ulkona. Laukkasi 450 ennen maalia pitkäksi.
Väliajat: 24,5 / 3 - 27,0 / 3 - 28,5 / 3 - 29,0 / 3

6. Lähtö
11 Redemption juoksi 4. ulkona. Lähti 1450 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni 1250 ennen maalia kärkihevosen
kupeelle. Löi siinä viimeisen takasuoran lopulla painetta. Painui lopulta päätössatasella eleettömään voittoon. Viim.
700 m 12,9. 7 Cheri Sane eteni heti kärkipaikalle. Veti tasaisesti kiihtyvällä tahdilla ja tuli hienosti sisään asti, vaikka
jäikin lopussa toiseksi. 4 Staro Interstate matkasi johtavan kannassa. Oli sieltä aivan hyvä kolmas. 6 Easy Vacation
kiertyi 250 juostuna 3. radalta toisen radan vetojuhdaksi. Sai 850 juostuna vetoavun eteensä. Seuraili jatkossa
toisesta ulkoa tasaisesti neljänneksi. 9 Millcape´s Devil juoksi 4. sisällä. Sai 350 ennen maalia paikan 3. sisältä. Jäi
lopussa täysin vaille kiritilaa. 10 Catahecassa Zest juoksi 3.-4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.
radalle. Tuli pitkän kirinsä rehdisti maaliin asti. Viim. 700 m 14,0. 1 Bonhomme juoksi 3. sisällä. Nousi 350 ennen
maalia toiselle. Siirtyi loppusuoran alussa kiriin ja tuli tasaisesti. 2 Castor U. M. juoksi 2.-3. ulkona. Taipui hieman
loppukaarteessa ja otti maksimit. Palasi tähän tehtävään pitkältä tauolta. 12 CutTheCrap oli lopussa vaisu juostuaan
5. sisällä. 5 Neo Sånna laukkaili aika nopeasti hylkäykseen asti. Kulki jatkossa hylättynä asiallisesti. 3 Quick Petrol ja 8
Just a Flirt olivat poissa.
Väliajat: 13,5 / 7 - 16,0 / 7 - 14,5 / 7 - 14,0 / 11

