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1. Lähtö
9 Endless Story juoksi 6. ulkona. Lähti 1250 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni vauhdilla ja painui loppukaarteen
alussa kärkeen. Oli lopussa ylivoimainen. Viim. 700 m 15,3. 12 Paris Håll juoksi 5. ulkona. Lähti päätösringin alkaessa
selkään 3. radalle. Eteni 350 ennen maalia johtavan kantaan ja oli hyvä kakkonen. 13 Borderline Silver matkasi 4.
sisällä. Lähti 400 ennen maalia kiriin ja tuli aivan juosten sisään. Viim. 400 m 17,0. 3 Summer Bride kiihdytti heti
kärkipaikalle. Sai alussa pientä painetta, mutta tahti oli silti tasaista. Jäi päätöspuolikkaan alussa johtavan kantaan,
mistä oli lopussa tasainen neljäs. 10 Survival Serif juoksi 4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle.
Jäi 400 ennen maalia vapaalle radalle. Tuli lopun tasaisesti. 1 Julius Star matkasi johtavan kannassa. Otti lopussa
aivan maksimit. 8 Laurila´s Ithildin haparoi 3. ulkona pari askelta 250 juostuna. Pudotti pian 3. sisälle. Jäi
loppukaarteen alussa 4. sisälle. Nousi loppusuoran alussa kiriin mutta tyytyi säilyttämään asemansa. 2 Real Poppy
matkasi toisessa ulkona. Jäi viimeisen takasuoran lopussa vaille kiritilaa. Löysi vapaan radan 300 ennen maalia, mutta
ei lopussa isommin kirinyt. 6 MAS Emotion juuttui alussa keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Peruutti lopulta 550
juostuna 5. sisälle. Nousi 350 ennen maalia kiriin ja tuli taustalla kohtalaisesti sisään. 4 Sixteen Dream juuttui
nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Antoi siinä alussa painetta kärkihevoselle. Tyytyi toisen kaarteen alussa
paikkaansa. Putosi päätöspuolikkaan alussa kärkitaistosta ja oli jatkossa vailla suurempaa virtaa. 5 Lagonia Legacy
pudotti 250 juostuna 3. radalta hieman ahtaan oloisesti 3. ulos. Lähti 450 ennen maalia kiriin 3. radalle, mutta kiri
suuntautui pelkästään taaksepäin. 11 Hayhill Princess laukkasi lähdössä ja 150 juostuna uudelleen pahemmin.
Mahdollisuudet menivät samassa. 7 Lachance S otti 50 juostuna pahan laukan ja mahdollisuudet sulivat samassa.
Väliajat: 20,5 / 3 - 20,5 / 3 - 21,0 / 3 - 15,5 / 9

2. Lähtö
2 Lovely Girl kiihdytti heti kärkipaikalle. Veti tasaisesti kiihtyvällä tahdilla ja piti lopussa niukkaan voittoon. Kävi
ennen lähtöä oikeinkin kuumana, mutta itse startissa kaikki sujui hyvin. 7 Diamond Bay lähti mukavasti ja eteni jo
400 juostuna toiseksi. Matkasi pääosin toisen radan vetojuhtana, mistä oli loppuun asti voittotaistossa. 6 Amazing
Cruise matkasi pääosin johtavan kannassa, mistä oli tasainen kolmas. 8 Fastizz Am sai 350 juostuna paikan toisesta
ulkoa. Lähti loppukaarteessa kiriin ja oli aivan asiallinen neljäs. Viim. 700 m 19,1. 9 Super Stars matkasi keskijoukoissa
sisäradalla, missä sai edetä koko ajan sujuvasti ja tuli tasaisesti. 12 Melody Road matkasi pääjoukon hännillä toisella
radalla. Tuli lopun lähinnä tasaisesti. Viim. 400 m 21,7. 11 Explosive Elvis otti pääjoukon hännillä 250 juostuna lyhyen
laukan ja jäi hieman lisää. Menetti 850 ennen maalia laukanneiden takana hieman asemiaan. Tuli lopun kulisseista
asiallisesti. 10 Mohikaner matkasi pääjoukon hännillä sisäradalla. Otti sieltä lopussa aivan maksimit. 14 Dark Alley
laukkasi lähdössä ja jäi selvästi lisää. Lähti lauman hänniltä 1500 ennen maalia kiriin 3. radalle. Kirin terä katkesi
hieman päätöspuolikkaan alussa, mutta ei kuitenkaan täysin luovuttanut. 13 Case Closed matkasi keskijoukoissa
toisella radalla. Lähti 1250 ennen maalia kiriin 3. radalle. Pudotti 800 ennen maalia 3. ulos. Taipui loppukaarteessa
selvästi ja oli aika vaisu. 3 Ginelle jäi alussa neljänneksi. Otti 900 ennen maalia väsyneen oloisena laukan ja menetti
pelinsä lopullisesti. 4 Destiny Lime laukkasi 250 juostuna johtavan kannasta pitkäksi. 5 Yakuza otti 300 juostuna
kärjen tuntumasta laukan ja jäi keskijoukkoihin. Jotain tapahtui puolimatkassa ja keskeytti. 1 Crystal No Fruit ja 15
Vice President olivat poissa.
Väliajat: 24,5 / 2 - 23,5 / 2 - 18,5 / 2 - 20,0 / 2

3. Lähtö
5 Närvänä ajoi alussa eteenpäin ja painui 450 juostuna kärkeen. Veti tasaisesti kiihtyvällä tahdilla ja oli lopussa
pahimman vastustajan laukattua selvä voittaja. Viim. 700 m 34,0. 2 Syttyvä matkasi alun neljäntenä. Pääsi 600
juostuna pudottamaan johtavan kantaan. Putosi loppusuoran alussa kärkiparin kyydistä, mutta peri lopussa
vastustajan laukan avittamana toiset rahat. 3 Vakkari laukkasi 50 juostuna ja jäi hieman. Otti 200 juostuna uuden
lyhyen laukan. Suoritti keskijoukoista jatkossa asiallisesti. 4 R. R. Riki jäi 400 juostuna johtavan kantaan ja toisessa
kaarteessa 4. sisälle. Sai edetä jatkossa sujuvasti ja oli aika vaisu. 10 Liimanni lähti rauhassa matkaan ja otti 250
juostuna taustalla laukankin. Ei esittänyt jatkossa ihmeitä. 8 Pirtuli matkasi pääjoukon hännillä. Otti puolimatkassa
laukan ja menetti pelinsä. 1 Seelia putosi kärjen tuntumasta jo ensimmäisen takasuoran lopulla. Otti 850 ennen

maalia väsyneen oloisena laukan ja menetti pelinsä lopullisesti. 7 Myterä matkasi pääjoukon hännillä sisäradalla. Otti
850 ennen maalia laukan ja menetti pelinsä. 6 Sirpan Silver pääsi 800 juostuna pudottamaan kärjen tuntumasta 3.
sisälle. Nousi 650 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Oli siitä vielä tiukasti voittotaistossa laukatessaan
päätössatasella hylkäykseen. Vähän näytti sieltä, että olisi jäänyt toiseksi. 9 Sävel- Meri laukkaili nopeasti
hylkäykseen asti.
Väliajat: 42,0 / 5 - 39,5 / 5 - 37,0 / 5 - 32,5 / 5

4. Lähtö
6 Lex Legacy juuttui alussa 3. radan kiertäjäksi. Ajoi tasaisesti eteenpäin ja eteni 600 juostuna toisen radan
vetojuhdaksi. Sai loppusuoran alussa otteen kärkihevosesta ja vastaili lopussa vielä niukkaan voittoon. Esitys oli
erittäin hyvä. 2 Hogan Star matkasi johtavan kannassa. Löysi loppusuoran alussa sujuvasti kiritilaa ja ehti lopussa
lähes voittoon asti. Viim. 400 m 13,7. 9 Nastasha Love juoksi 5. ulkona. Lähti 600 ennen maalia kiriin 3.-4. radalle.
Tuli hyvin sisään asti. 1 Mac Light Prince kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai vetää haluamaansa tahtia. Oli lopussa
tasainen neljäs. 4 Markin Midsummer juoksi toisessa ulkona. Jäi 600 juostuna 3. ulos. Kirikaista pysyi pitkään kiinni.
Löysi loppusuoran alussa vapaan radan ja tuli lopun aivan hyvin. 11 Twinvil juoksi 6. ulkona. Lähti viimeisen
takasuoran puolivälissä kiriin 3. radalle. Tuli mukavasti sisään. Viim. 700 m 12,8. 8 Garriella peruutti alussa lauman
hännille 7. ulos. Lähti loppukaarteessa kiriin ja tuli asiallisesti. 7 La Donna Perfetta eteni 200 juostuna toisen radan
vetojuhdaksi. Sai 600 juostuna vetoavun eteensä. Otti lopussa toisesta ulkoa aivan maksimit. 10 Fixit juuttui heti 3.
radan kiertäjäksi. Ei päässyt missään vaiheessa pudottamaan toiselle. Hevonen suoriutui urakastaan kunnialla. 5
Leemark´s Cecilia juoksi 3.-4. ulkona. Otti lopussa ihan maksimit. 3 Donna Beyonce juoksi 3. sisällä. Taipui
loppukaarteessa ja otti loppusuoran alussa väsyneenä pitkän laukan. 12 Stoneisle Passion oli 4. sisältä heikko. Jaksoi
kuitenkin vielä laukata taustalla loppusuoralla hylkäykseen.
Väliajat: 14,5 / 1 - 16,0 / 1 - 13,5 / 6

5. Lähtö
1 Liinan Liekki jäi 150 juostuna johtavan kantaan. Nousi samassa toiselle. Painui 450 juostuna kärkeen. Sai vetää
avausringin rauhassa. Dominoi jatkossa lähtöä helposti. 7 Taksvenla nousi 5. sisältä 750 juostuna toiseen ulos. Lähti
loppusuoran alussa kiriin 3. radalle. Puristi lopussa varmasti toiseksi. Viim. 700 m 26,4. 6 Tuulensuvi nousi 4. sisältä
700 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Tuli siitä ajettuna hyvin sisään asti. 3 Sirin Hilla eteni 150 juostuna kärkeen.
Jäi 400 juostuna johtavan kantaan. Oli lopussa tasainen neljäs. 5 Layla otti lähtölaukan ja jäi selvästi. Sai toisessa
kaarteessa paikan 3. ulkoa. Suoritti jatkossa asiallisesti. Viim. 1900 m 26,8. 4 Komento matkasi 4. sisällä. Nousi 850
ennen maalia 3. ulos. Taipui loppusuoralla selvästi ja oli vailla suurempaa virtaa. 8 Ryti- Tyttö sai toisen kaarteen
lopulla paikan 4. sisältä. Sai edetä sujuvasti ja otti aivan maksimit. Ravi oli pitkään aika hakevaa. 2 Helun Kuva
laukkasi 150 juostuna pitkäksi.
Väliajat: 30,0 / 1 - 31,0 / 1 - 25,5 / 1 - 27,0 / 1

6. Lähtö
6 Ranch Rocky Road juuttui alussa toisen radan vetojuhdaksi. Sai 250 juostuna vetoavun eteensä. Lähti 1350 ennen
maalia toisesta ulkoa 3. radalle. Eteni nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Löi viimeisen loppukaarteessa painetta ja
liukui loppusuoralla eleettömään voittoon. Viim. 1000 m 14,6. 2 Allyhills Dream kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi 450
juostuna johtavan kantaan. Nousi 400 ennen maalia toiseen ulos. Siirtyi loppusuoran alussa kiriin ja oli lopussa
varmasti toinen. 13 Feeling Dream lähti heti ajamaan 3. rataa pitkin eteenpäin. Painui lopulta 450 juostuna
kärkipaikalle asti. Veti haluamaansa tahtia ja oli lopussa asiallinen kolmas. 9 Gunvald juoksi 6. ulkona. Lähti 1150
ennen maalia kiriin 3. radalle. Pudotti 800 ennen maalia 3. ulos. Lähti 300 ennen maalia hieman ahtaan oloisesti
kiriin 4. radalle. Tuli hyvin maaliin asti. Viim. 1000 m 13,8. 4 Unbounded Stride juoksi 3. ulkona. Lähti puolimatkassa
kiriin 3. radalle. Pääsi 850 ennen maalia pudottamaan toiseen ulos. Lähti loppukaarteen alussa kiriin 3. radan

vetojuhdaksi. Tuli kirinsä asiallisesti sisään asti. 8 Millcape´s Devil juoksi 6. sisällä. Nousi 650 ennen maalia kiriin ja
tuli aivan mukavasti. Viim. 700 m 13,8. 15 Castor U. M. juoksi 7. sisällä. Nousi 300 ennen maalia kiriin ja oli tasainen.
1 Masterpeace otti lopussa maksimit juostuaan 4.-5. sisällä. 12 To The Beginng matkasi 4. sisällä. Kirikaista pysyi
pitkään kiinni. Löysi vapaan radan loppusuoran alussa, minkä jälkeen ei juurikaan kirinyt. 5 Cubus juoksi 2.-3. sisällä.
Oli voimallisesta ajosta huolimatta heikko. 10 Oilsheik matkasi taustalla toisella radalla. Lähti 600 ennen maalia kiriin
ja tuli kohtalaisesti, vaikka ei juuri ohitellut. Viim. 700 m 14,7. 3 BWT Duracell juoksi 4. ulkona. Lähti 900 ennen
maalia vetämättömästä selästä 3. radalle. Pudotti 550 ennen maalia taustalla sisäradalle ja tuli lopun vailla
suurempaa virtaa. 7 Feeling Classy ajoi alussa eteenpäin ja sai 300 juostuna kuolemanpaikan haltuunsa. Aloitti siinä
kierros juostuna matkan kohden takajoukkoja ja oli heikko. 14 Västerbo Cirkus otti ratkaisevan lähtölaukan ja peli oli
heti selvä. 11 High Profile oli poissa.
Väliajat: 17,5 / 13 - 18,5 / 13 - 15,0 / 13 - 14,5 / 6

7. Lähtö
2 Stipori kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi 750 juostuna johtavan kantaan. Nousi 600 ennen maalia toiseen ulos. Lähti
350 ennen maalia kiriin 3. radalle. Puristi viime metreillä hallittuun voittoon. Viim. 600 m 26,4. 7 Marin Tase juoksi 3.
ulkona. Lähti 1350 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni puolimatkassa toisen radan vetojuhdaksi. Painui loppusuoran
alussa kärkeen ja oli hyvä kakkonen, vaikka jäikin lopussa toiseksi. Hevonen on nostanut tasoaan merkittävästi. 16
Pitska lähti heti ajamaan 3. rataa pitkin eteenpäin. Painui lopulta 750 juostuna kärkipaikalle asti. Jäi loppusuoralla
kolmanneksi. 5 Delling juoksi 2.-3. sisällä. Sai edetä sujuvasti ja tuli tasaisesti. 3 Tosi Innokas juoksi 3.-4. sisällä. Nousi
450 ennen maalia 3. ulos. Lähti loppusuoran alussa kiriin. Tyytyi lopussa säilyttämään asemansa. 14 Salaliitto matkasi
lauman hännillä toisella radalla. Lähti 1500 ennen maalia kiriin 3. radalle. Pudotti 800 juostuna 4. ulos. Lähti 650
ennen maalia kiriin 4. radalle. Tuli kirinsä asiallisesti sisään asti. Viim. 700 m 28,5. 8 Olaus Magnus matkasi 2.-3.
ulkona. Lähti 950 ennen maalia kiriin 3. radalle. Pudotti loppukarateen alussa 3. ulos. Oli lähinnä tasainen. 13 Elvirra
matkasi pääjoukon hännillä 6. sisällä. Nousi päätösringin alkaessa toiselle. Seuraili lopussa vailla virtaa. 4 Härmän
Suvituuli lähti rauhassa ja matkasi lauman 4.-5. ulkona. Pudotti 800 ennen maalia 5. sisälle. Ei vain riittänyt jatkossa.
6 Taajaninto juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Sai päätösringin alkaessa vetoavun eteensä. Taipui viimeisen
takasuoran lopulla selvästi ja oli heikko. 15 Temetrius jäi alussa selvästi lisää ja mahdollisuudet sulivat oikeastaan
heti. 11 H. V. Tokka lähti aivan lauman hänniltä 1500 ennen maalia kiriin. Otti 1250 ennen maalia laukan ja jäi
selvästi. Sinetöi epäonnistumisensa 400 ennen maalia tulleella uudella laukallaan. 10 Hiitortar matkasi pääjoukon
hännillä toisella radalla. Otti 350 ennen maalia väsyneenä laukan ja menetti pelinsä lopullisesti. 12 Uusi- Valtsu lähti
hitaasti ja putosi heti aivan taustalle, missä myös pysti jatkossa. 9 Väiste juoksi 5. sisällä. Taipui pahoin jo
puolimatkassa. Keskeytti lopulta ja oli oikein heikko. 1 Tatriina oli poissa.
Väliajat: 34,0 / 2 - 31,5 / 16 - 29,0 / 16 - 26,5 / 2

8. Lähtö
6 Conny Sisu sai 650 juostuna paikan 3. ulkoa. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Painui päätöspuolikkaan
alussa kärkeen. Oli lopussa aivan ylivoimainen. Tämä oli jäätävä esitys. Viim. 700 m 11,2. 2 Rapid Leader juoksi
johtavan kannassa. Nousi loppusuoran alussa kiriin ja oli lopussa varmasti toinen. Viim. 400 m 14,9. 1 Vagabond Vik
juoksi 3. sisällä. Nousi 300 ennen maalia kiriin ja tuli lopun aivan juosten. 8 Gambino Degato matkasi 4. ulkona. Lähti
viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Eteni 450 ennen maalia kakkoskeulan kupeelle. Oli lopussa tasainen
neljäs. 5 Sahara Rouge matkasi 6.-5. sisällä. Sai edetä sujuvasti ja tuli asiallisesti sisään. Viim. 700 m 13,4. 9 Angel Sky
matkasi 5. ulkona. Pudotti loppukaarteessa sisäradalle. Tuli asiallisesti sisään. 11 One Memphis otti lopussa maksimit
juostuaan pääosin 4. sisällä. 7 The Swede juoksi toisessa ulkona. Lähti päätöspuolikkaan alussa kiriin, mutta oli
lähinnä tasainen. Viim. 500 m 16,0. 4 Werner Ors kiihdytti nopeasti kärkipaikalle. Jäi päätöspuolikkaan alussa
kakkoskeulaksi. Antoi loppusuoralla selvästi periksi. 10 Pajas Face ajoi alussa voimalla eteenpäin ja oli nopeasti
kuolemanpaikalla. Taipui selvästi viimeisen kaarteen alussa ja oli vaisu. 3 Staro Interstate laukkasi 4. sisällä 150
juostuna pitkäksi.
Väliajat: 17,5 / 4 - 18,5 / 4 - 15,5 / 4 - 11,5 / 6

9. Lähtö
11 Light Up matkasi 2.-3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran lopussa kiriin 3. radalle. Siirtyi loppusuoran alussa
vapaalle. Ehti lopun tasaisesta rintamasta niukkaan voittoon. Viim. 700 m 15,2. 9 Money Vice juuttui alussa 4.
sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Sai puolikas juostuna vetoavun eteensä. Lähti 550 ennen maalia
kiriin 3. radalle. Eteni loppusuoran alussa toisen radan vetojuhdaksi, mistä kesti lähes voittoon asti. 4 Shackhills
Desiree juuttui alussa 3. radan kiertäjäksi. Peruutti lopulta puolikas juostuna 5. ulos. Lähti viimeisen takasuoran
alussa kiriin 3. radalle. Siirtyi loppusuoralla 4. radalle ja tuli umpirehdisti sisään asti. Ehti lopussa samaan rintamaan
muiden totohevosten kanssa. Viim. 700 m 14,6. 3 Lex Nicolas kiihdytti heti kärkipaikalle. Tahti pysyi tasaisen
reippaana. Tuli aivan juosten sisään asti, vaikka päätössatasella matka hieman painoikin. 7 Por Nie Pop juoksi 3.
sisällä. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiselle radalle. Sai edetä sujuvasti ja tuli tasaisesti. 2 Too Macho For
You nousi johtavan kannasta ensimmäisen takasuoran puolivälissä toisen radan vetojuhdaksi. Piti siinä pientä
painetta yllä. Putosi 300 ennen maalia kärkitaistosta, mutta ei silti luovuttanut. 8 Satah juoksi 6. ulkona. Teki
asiallisen 700 metrin kirin. Viim. 700 m 14,7. 1 BWT Erie juoksi pääosin johtavan kannassa. Ei saanut lopussa kiritilaa.
6 River´s Lastchance juoksi 4. sisällä. Ei saanut lopussa rintaman takaa kunnon mahdollisuutta kirimiseen. Voimia
näytti jäävän. Tämä oli hyvä paluu pitkältä tauolta. 12 R. R. Sam´s Joy ei vain riittänyt 4. ulkoa. 10 Thirst For Life
juoksi 5. sisällä. Taipui selvästi viimeisen takasuoran puolivälissä ja oli heikko. 5 Fianna juuttui heti 3. radan
kiertäjäksi. Pääsi lopulta kierros ennen maalia pudottamaan 7. ulos. Taipui jatkossa ymmärrettävästi.
Väliajat: 14,5 / 3 - 15,5 / 3 - 16,5 / 3 - 16,5 / 11

10. Lähtö
3 Meno- Wille matkasi alun 3. ulkona. Sai toisen kaarteen alussa paikan toisesta ulkoa. Jäi puolimatkassa toisen
radan vetojuhdaksi. Jyräsi lopussa varmaan voittoon. Viim. 1000 m 32,2. 4 Felisia juuttui puolikas juostuna toisen
radan vetojuhdaksi. Painui kierros juostuna kärkeen. Tuli hyvin sisään asti, vaikka jäikin lopussa toiseksi. 11 Patulaine
matkasi 3. ulkona. Sai puolimatkassa paikan toisesta ulkoa, vaikkakin selvästi kärkiparille jääneenä. Säilytti selvien
tasoerojen lähdössä asemansa. 9 Hiekan Hohto matkasi johtavan kannassa. Jäi puolimatkassa vetämättömään
selkään. Löysi vapaan radan loppukaarteen alussa. Tuli lopun asiallisesti. Viim. 500 m 31,5. 5 Tomin Toivo laukkasi
lähdössä ja jäi jonkin verran. Sai ensimmäisen takasuoran lopulla paikan 3. sisältä ja seuraili jatkossa asiallisesti. 12
Harjan Halla juoksi 4.-3. ulkona. Otti 550 ennen maalia laukan ja menetti pelinsä. 2 Apriia juoksi johtavan kannassa.
Peri 450 juostuna kärkipaikan. Jäi puolimatkassa johtavan kantaan. Aloitti pian matkan kohden takajoukkoja ja oli
erittäin heikko. 1 Tulen Poika kiihdytti heti kärkipaikalle. Hiljensi ja ajautui 350 juostuna ulos. Laukkasi samassa
pitkäksi. 6 Vaitter laukkasi kuolemanpaikalla häiriöstä 450 juostuna pitkäksi. 7 Juhannuspeikko laukkasi lähdössä
pitkäksi. 8 Tarok ajoi alussa 3. rataa pitkin eteenpäin. Otti lopulta puolikas juostuna pahan laukan ja menetti pelinsä.
Keskeytti jatkossa kulisseissa. 10 Kankalon Sälli laukkasi lähdössä ja jäi selvästi. Laukkasi taas 300 juostuna. Keskeytti
myöhemmin kulisseissa.
Väliajat: 33,0 / 2 - 33,0 / 4 - 33,0 / 4 - 33,0 / 3

