Lähtö 1. Väliajat: 33,5-32,0-28,0-27,0

TEMPAISU: Nousi 3. ulkoa kolmannelle kierros jäljellä, eteni viim. takasuoran lopussa johtavan
rinnalle. Puristi maalisuoralla varmaan voittoon.
MATTILAN URHO: Nousi n. kierros jäljellä 4. ulkoa selässä kolmannelle. Menetti vetoavun
loppukurvin alussa. Puristi maalisuoralla toiseksi.
MATHILDE: Nousi maalisuoralle 2. ulkoa kolmannelle ja kiri totoon.
ALINAN VILIKUNA: Jäi 1. takasuoralla johtavan rinnalle, eteni keulaan 500 jäljellä, mutta taipui
viim. satasella neljänneksi.
METKU MATTI: Nousi kierros jäljellä 4. sisältä 3. ulos, tuli porukan keskeltä maalisuoralla
asiallisesti rahoille.
PYÖRIÄN VILISTYS: Eteni etusuoralla taustalta mukaan pääryhmään. Nousi selässä kolmannelle
n. 900 jäljellä. Kiri maalisuoralla asiallisesti rahoille.
KULTA VIESKER: Nousi 900 jäljellä 5. sisältä kolmannen jonoon ja tuli tasaisesti.
JOJOTAR: Jäi loppukurvissa 3. sisältä väsyvän takana pääjoukon hännille. Tuli maalisuoralla
porukan keskeltä ehtien rahoille.
VÄLKYN VÄISKI: Eteni johtavan rinnalta keulaan 1. takasuoran lopussa, taipui loppukurvin alussa.
PIISPALAN TUISKU: Luovutti keulat 1. takasuoran lopussa. Menetti loppukurvissa väsyvän takana
asemiaan, eikä yltänyt lopussa enää rahoille.
N.P. TURBO: Laukkasi lähtöön jääden taustalle.
MARIKO: Oli taustalla vaisu.
VEERAN VENDLA: Laukkasi lähtösuoralla ja myöhemmin taustalla tullen hylätyksi.
TAMARAN TAIKA: Oli epävarmalla ravilla taustalla ja laukkasikin maalisuoralla.
VINHA-TOPI: Laukkasi lähtösuoralla ja myöhemmin taustalla tullen hylätyksi.
SIMEOONI: Poissa.
Lähtö 2. Väliajat: 10,5-15,0-22,0-15,0

RUMMENIGGE: Eteni johtavan rinnalta keulaan 1250 jäljellä kovan avauksen päätteeksi. Rauhoitti
kolmannella puolikkaalla selvästi ja vastasi maalisuoralla niukkaan hallittuun voittoon.
NAIAD MICK: Jäi 1250 jäljellä parijonosta johtavan rinnalle, mistä kamppaili voitosta, mutta jäi
täpärästi toiseksi.
BWT BAYERN: Kiersi viim. takasuoralla 3. ulkoa 2. ulkos. Nousi 350 jäljellä kolmannelle ja puristi
totoon.
ARCTIC LOVE STORM: Kiersi kovassa avauksessa kolmatta ja eteni keulaan 1. takasuoralla,
jatkoi 2. sisällä 1250 jäljellä. Kamppaili maalisuoralla totosijasta.
REAL STEEL: Luovutti keulat 1. takasuoralla kovan avauksen päätteeksi, jäi pian 3. sisälle.
Seurasi maalisuoralla vauhtinsa pitäen viidenneksi.
GRACE SUNDANCE: Ravasi 3./4. sisällä, nousi loppukurvissa kolmannen jonoon ja kiri

maalisuoralla asiallisesti rahoille.
NOISY MICK: Ravasi pääjoukon hännillä 4. ulkona ja 5. sisällä. Nousi viim. takasuoralla selissä
kolmannelle ja tuli tasaisesti.
BRIGHTSIDE DREAMER: Ei vain riittänyt 2. ulkoa parhaille.
TREASURE AMIRAAL: Jäi heti lähdöstä taustalle, missä oli vaisu.
SOUNDS LIKE CUTIE: Oli taustalla kovin vaisu.
VALERION: Laukkasi lähtösuoran lopussa pitkäksi.
LAS GLIDER: Laukkasi etusuoralla pitkäksi 5. sisältä.
Lähtö 3. Väliajat: 32,0-31,5-25,5-24,0

PIIRKA: Kiersi kolmatta ja eteni keulaan 1. takasuoralla, veti toisen kierroksen reipasta ja vastaili
maalisuoralla varmaan voittoon.
JULIANNE DAHLIA: Nousi 1300 jäljellä 4. ulkoa kolmannelle ja eteni 900 jäljellä johtavan rinnalle,
mistä kamppaili toiseksi.
R.R. SAMU: Eteni keulaan 1. kurvissa, jatkoi 1. takasuoralla 2. sisällä. Nousi loppukurvissa 2. ulos
ja maalisuoran alussa rintamaan neljännelle. Puristi totoon.
R.R. VALSSITAR: Jäi 2. ulkoa 3. ulos 900 jäljellä, käänsi pian kolmannelle ja kamppaili tasaisessa
maaliintulossa totosijoista.
RILLAKKA: Pääsi 300 jäljellä 3. sisältä 2. sisälle, ei päässyt tulemaan viime metrejä vapaasti.
RISTIKKO: Nousi 3. ulkoa kolmannelle selässä 850 jäljellä ja kiri tasaisesti.
HISTULI: Nousi etusuoran alussa takaa selissä kolmannelle, eteni etusuoralla 4. ulos. Nousi viim.
takasuoran alussa uudelleen kolmannen jonoon ja kiri tasaisesti.
LENTO-SIRETTA: Tuli 4. sisältä tasaisesti perille.
FORTUNATAR: Matkasi 5. sisällä, ei yltänyt reippaalla toisella ringillä parannuksiin.
BOFORI: Laukkasi 1. kurvissa kärjen rinnalta jääden kauas takapareihin, missä tuli ylisarjassa ihan
rehdisti perille.
VILRUUTU: Luovutti keulat 1. kurvissa, nousi 1. takasuoralla johtavan rinnalle. Jatkoi 2. ulkona 900
jäljellä, mistä ei jaksanut lopussa rahoille.
HOVI-MIKKI: Oli takapareissa vaisu.
SUKLAARILLA: Oli hännillä vaisu.
RIIKKERI R: Laukkasi lähtösuoralla.
TÄHTI-AURA: Poissa.
R.R. HOVI: Poissa.
Lähtö 4. Väliajat: 10,5-12,5-11,0

ELIAN WEB: Eteni keulaan 1. kurvissa, mistä otti helpon voiton.
STONE CAPES OLIVE: Luovutti keulat 1. kurvissa, ei saanut lopussa tilaa voittaneen takaa, mutta

pääsi tulemaan toiseksi.
ARCTIC HELEN: Puristi johtavan rinnalta hienosti totoon.
ARCTIC ILE: Jäi pussiin 3. sisälle.
GRAINFIELD ACE: Nousi 3. ulkoa kolmannelle maalisuoran alkaessa ja kiri asiallisesti.
CRYSTAL BAY: Ei päässyt tulemaan loppua vapaasti 4. sisältä.
PRAYER'S HOPE: Ei vain riittänyt maalisuoralla 2. ulkoa parhaille.
GIAMPAOLO POOF: Nousi maalisuoralle tultaessa 4. ulkoa selässä kolmannelle, mutta ei kyennyt
reippaassa vauhdissa ohituksiin.
ALI BABA RAJMAR: Matkasi pääjoukon hännillä, nousi loppukurvissa selässä kolmannelle ja tuli
kovassa vauhdissa seuraillen.
NELILYN NORTH WIND: Jäi kovassa lopetuksessa 5. ulkoa taustalle.
PRINCE ALBERT: Laukkasi 1. kurvissa ulkoradoilla hännillä lyhyesti ja uudelleen viim. takasuoran
alkaessa.
FLOWER'S VICTORY: Poissa.
Lähtö 5. Väliajat: 11,0-12,5-11,0

SUE'S PHOTO: Eteni johtavan rinnalta keulaan etusuoralla, vastasi maalisuoralla varmaan
voittoon, vaikka näytti olevan loppukurvissa jo vaikeuksissa.
VAGABONDO: Jäi etusuoralla johtavan rinnalle, mistä kamppaili rehdisti toiseksi.
CALLELA LADYBOSS: Käänsi maalisuoran alussa kiriin 2. oulkoa ja tuli kolmen hevosen
rintamasta kolmanneksi.
SWAGMAN: Luovutti keulat etusuoralla, seuraili rintaman takana neljänneksi.
PROUD SALLY: Eteni viim. takasuoralla 4. ulkoa 3. ulos ja tuli pääryhmässä asiallisesti perille.
GLORY'S GLORY BE: Seuraili 2./3. sisältä asiallisesti finaaliin.
STANLEY SAVAGE: Matkasi 5. ulkona, mistä ei yltänyt kovassa vauhdissa rahoille.
KENNERAIL: Jäi viim. takasuoralla 4. sisältä väsyvän takana hännille, missä maaliin.
ARCTIC MOTION: Pudotti viim. takasuoralla 3. ulkoa 4. sisälle ja seuraili kovassa porukassa
parhaansa mukaan.
FREDDIE DE VELUWE: Oli hakevalla ravilla 3. ulkona ja laukkasi etusuoralla jääden taustalle.
GRAFFITI ARTIST: Kävi ennen lähtöä tosi kuumana ja aihetti uusinnankin tultuaan siivekkeen ohi.
Kuskasi 3-4 kierrosta, ennenkuin ohjastaja sai ruunan rauhoittumaan. Itse startissa ruuna pääsi
etusuoralla kolmannelta 3. ulos ja 4. sisälle, mistä taipui pahoin viim. takasuoralla.
Lähtö 6. Väliajat: 30,0-27,0-22,0-25,5

PRONTUS: Prässäsi keulahevosta kolmannella puolikkaalla ja puristi maalisuoralla varmaan
voittoon.
VIRIN CAMILLA: Nousi viim. takasuoralla 3. sisältä 2. ulos ja kiri maalisuoralla toiseksi.
VIKSUN TYTTÖ: Pudotti viim. takasuoralla 3. ulkoa väsyvän takaa sisälle. Kiri maalisuoralla
harvasta porukasta totoon.

PUHARIN ARMAS: Sai keulassa kovaa prässiä kolmannelle puolikkaalla ja puutui maalisuoralla
neljänneksi.
PONNEN AATOS: Jäi roikkumaan kolmannelle, puristi rehdisti viim. rahoille.
MEIJÄN TYTTÖ: Ei jaksanut 2. sisältä rahoille.
HENKAN HUIMA: Alkoi jäädä viim. takasuoralla 2. ulkoa.
LIEKIN EKO: Laukkasi loppukurvissa pääjoukon hänniltä ja maalisuoralla uudelleen.
HILPETÖÖRI: Laukkasi pääjoukon hänniltä 1. takasuoralla pitkäksi. Jäi taustalle, mistä eteni
lopussa hyvin mukaan pääryhmään, mutta oli jo hylätty.
ENSILENTO: Matkasi takapareissa, eteni viim. takasuoralla sisäkautta keskipareihin, mutta pilasi
pian laukkaan.
IINAN MAESTRO: Poissa.
MIKKO MANIA: Poissa.
Lähtö 7. Väliajat: 11,5-12,0-12,5

DRILLER MAN: Veti keulassa tasaisen reipasta ja irtosi maalisuoralla helppoon voittoon.
BRAVE EIGHT: Nousi viim. takasuoralla 4. ulkoa kolmannelle ja kiri maalisuoralla toiseksi.
FRANS G: Matkasi 6. ulkona, eteni loppukurvin alussa harvan porukan kuudenneksi ja kiri
maalisuoralla porukan keskeltä totoon.
SOPHIE SAVAGE: Matkasi 3. ulkona, pääsi viim. takasuoralla toiselle ilman selkää. Sai
loppukurvissa selän eteensä. Kohosi maalisuoralla kolmannelle ja kamppaili viim. totosijasta.
LASS INDUS: Seuraili 3. sisältä rahoille.
STONYRIDGE: Pakitti alussa ulkoa hännille, tuli tasaisesti todella harvassa porukassa.
ENJOY'S JEWEL: Tyytyi seurailemaan reippaassa vauhdissa hännillä.
LORAN HEROX: Laukkasi 2. ulkoa 800 jäljellä jääden taustalle.
WALK A MILE: Jäi 1. kurvissa johtavan rinnalle, pudotti viim. takasuoralla 2. sisälle. Nousi
loppukurvin alussa jälleen toiselle. Laukkasi maalisuoran alussa ja menetti mahdollisen totosijan.
HOSE DAHLIA: Laukkasi viim. takasuoran alussa 5. ulkoa.
PRINCE LURIFAX: Laukkasi 2. sisältä pitkäksi 800 jäljellä.
TRICKY HOPE: Poissa.
Lähtö 8. Väliajat: 16,0-17,0-14,0-13,5

DONI TWICE: Nousi sisäpareista 5. ulos 1400 jäljellä, kohosi viim. takasuoran alussa selässä
kolmannelle. Käänsi neljännelle 300 jäljellä ja kiri varmaan voittoon.
KALLA BOB: Nousi viim. takasuoran alussa 4. ulkoa selässä kolmannelle, kiri maalisuoralla hyvin
toiseksi.
ROWAN CAKE: Eteni johtavan rinnalta keulaan 1. takasuoralla, veti viim. kierroksen reipasta ja
kamppaili totoon.
BABY FIELD: Nousi loppukurvissa 4. sisältä ulkoradoille ja lopetti hyvin.

FANTOM SUNDANCE: Kamppaili johtavan rinnalta viidenneksi.
EAST STAR GLIDE: Seuraili 2. ulkoa tasaisesti rahoille.
TYRONETTE: Luovutti keulat 1. takasuoralla, seuraili lopussa rahoille.
STEEL ROBO: Nousi loppukurvissa 5. sisältä leveään rintamaan ulkoradoille ja tuli asiallisesti.
LISA MARINE: Tyytyi seurailemaan reippaassa vauhdissa 6. sisältä.
GOLDEN SKY: Laukkasi lähtöön pudoten hännille, mistä tehtävä oli toivoton kovassa vauhdissa.
NEWMAN TUNA: Ei jaksanut puristaa 3. ulkoa rahoille.
PIANISSIMO: Laukkasi 1. kurvissa jääden taustalle.
LEON DAHLIA: Nousi loppukurvissa 3. sisältä 3. ulos, tuli reippaassa vauhdissa asiallisesti perille.
REDHOT DESTINY: Laukkasi lyhyesti lähtöön ja pahemmin 1. kurvissa.
BUSTER U.S.: Laukkasi 1. kurvissa pitkäksi.
BWT MIRAGE: Poissa.
Lähtö 9. Väliajat: 15,5-15,5-18,0-15,0

HONORARY CONSUL: Kiertyi kolmannelta johtavan rinnalle 2. kurvin alussa, jyräsi maalisuoralla
varmaan voittoon.
UP SULTAN: Nousi viim. takasuoralla 3. ulkoa kolmannelle ja kiri toiseksi.
ERICA NYX: Nousi maalisuoralla taipuvan keulahevosen takaa toiselle ja kiri harvan porukan
kolmanneksi.
LEEMARK'S BEAUTY: Veti keulassa reipasta, puutui maalisuoralla neljänneksi.
MINTO'S DON JUAN: Nousi viim. takasuoralla 4. ulkoa selässä kolmannelle, kiri harvassa
porukassa tasaisesti rahoille.
BE BOP BETTY: Seuraili 3. sisältä rahoille.
LITTLE DONNIE: Kiersi 1. kurvin kolmatta, eteni 1. takasuoralla 4. sisälle, mistä oli lopulta
tasainen.
DON GERONIMO: Taipui 2. ulkoa loppukurvin alussa.
CAPE'S QUICK: Oli taustalla vaisu.
FIRE WITHIN: Laukkasi 1. takasuoralla kärjen tuntumasta toiselta radalta ahtaassa tilanteessa.
CALGARY: Laukkasi lähtöön.
MAXWELL MALINGA: Poissa.
Lähtö 10. Väliajat: 09,0-12,0-11,5

CALLELA LADYBOSS: Nappasi auton takaa keulat, veti reipasta ja vastasi maalisuoralla hallittuun
voittoon.
ELIAN WEB: Kiersi etusuoralla 2. ulkoa johtavan rinnalle, mistä haastoi maalisuoralla keulassa
olleen Callela Ladybossin.

ARCTIC HELEN: Jäi umpipussiin 2. sisälle.
STONE CAPES OLIVE: Nousi maalisuoran alussa 4. sisältä 2. ulos ja puristi neljänneksi.
GLORY'S GLORY BE: Pääsi tulemaan lopussa 5. sisältä kiertämättä ja puristi harvenneen porukan
viidenneksi.
ARCTIC ILE: Seuraili kovassa vauhdissa 4. ulkoa asiallisesti.
CRYSTAL BAY: Matkasi 6. sisällä, mistä tehtävä oli mahdoton.
PROUD SALLY: Jäi 1300 jäljellä johtavan rinnalle, sai vetoapua n. kierros jäljellä. Ei jaksanut
lopussa kärkisijoille.
VAGABONDO: Nousi n. kierros jäljellä 3. ulkoa kolmannelle, ei jaksanut vaativalla reissulla
kärksijoille.
SWAGMAN: Tyytyi seurailemaan takapareissa.
SUE'S PHOTO: Laukkasi 3. sisältä pitkäksi 800 jäljellä.
GRAINFIELD ACE: Kohosi viim. takasuoralla 5. ulkoa kolmannelle, kamppaili maalisuoralla
nelosesta, mutta laukkasi.

