Lähtö 1. Väliajat: 38,5-34,5-33,0-30,0

CALLEX: Vastasi keulasta varmaan voittoon.
VIRREE: Kamppaili johtavan rinnalta toiseksi.
MENOKS VAAN: Nousi takaa selissä kolmannelle kierros jäljellä, eteni 800 jäljellä 3. ulos. Kiri
maalisuoralla harvan porukan kolmanneksi.
PIILOPRINSESSA: Laukkasi 2. ulkoa 150 jäljellä ja menetti totosijan.
TURBO-TYYNE: Pääsi etusuoralla 3. sisältä 2. sisälle, mistä seuraili viidenneksi.
IIPPANA: Nousi 3. ulkoa kolmannelle 900 jäljellä, tuli harvassa porukassa tasaisesti.
LUMI-MASI: Nousi kierros jäljellä 4. ulkoa kolmannelle, sai pian eteensä vetämättömän selän.
Eteni viim. takasuoralla vauhdilla neljännen kautta, laukkasi loppukurvin alussa menettäen
asemiaan. Tuli harvassa porukassa jäännösrahoille.
JENKKIHYMY: Laukkasi lähtöön jääden taustalle.
SALAMAN VARJO: Laukkasi kolmannelta 2. kurvin alussa ja takapareissa kierros myöhemmin.
HUMIKA: Oli varsin vaisu pitkältä pakiltansa.
TANHUAN SALAMA: Laukkasi 2. kurvissa pitkäksi 2. sisältä.
MATTILAN LIINU: Laukkasi lähtöön ja myöhemmin taustalla.
CHAMPION: Laukkasi lähtöön jääden taustalle, missä laukkai matkalla uudelleen.
SUVIN RALLI: Vaihtoi 4. sisältä 3. ulos 800 jäljellä, kadotti ravinsa viim. takasuoralla ja laukkasi
loppukurvin alussa.
TAS HIPASU: Laukkasi takapareissa maalisuoralla.
LUMI-KAISA: Poissa.
Lähtö 2. Väliajat: 20,0-20,0-22,5-14,0

ARMADILLO ARMOUR: Pudotti johtavan rinnalta 2. sisälle 1. takasuoralla. Nousi maalisuoralle
kärkiparin rinnalle kolmannelle ja kiri varmaan voittoon.
PRINCESS DORIS: Laukkasi lähtöön monen muun tavoin, pääsi 2. ulos. Kiersi viim. takasuoralla
johtavan rinnalle ja kamppaili toiseksi.
BIG CHIP: Pääsi 300 jäljellä 3. sisältä 2. sisälle ja puristi totoon.
NICE GUY: Peri laukkojen myötä 1. kurvissa keulat, mistä jäi maalisuoralla neljänneksi.
SUCH A FAIRY: Seuraili 4. sisältä kiertämättä reippaassa lopetuksessa viidenneksi.
VINCENT CROFT: Nousi 3. ulkoa kolmannelle viim. takasuoran alussa ja tuli tasaisesti.
BEAU SANCY: Laukkasi lähtöön, eteni johtavan rinnalle, mistä kamppaili rahoille.
GOLD SIGNAL: Matkasi 5. sisällä, mistä seuraili viim. rahoille.
ZAJAC KEMP: Lähti tosi tahmeasti matkaan ja jäi takapareihin, eteni 5. ulos 800 jäljellä, mistä jäi
uudelleen taustalle. <
PODIUM: Laukkasi 1. kurvin alussa jääden taustalle.
FINISH AMIRAAL: Pilasi pahaan lähtölaukkaan.
SILENCE WHISH: Laukkasi 1. kurvissa 3. sisältä.

LESSONS IN LOVE: Laukkasi keulasta 1. kurvissa.
EURO BOY: Laukkasi 1. kurvissa pitkäksi.
CAAKAO: Laukkasi lähtöön.
PLEASE BE GOLD: Laukkasi 1. takasuoralla 4. sisältä.
Lähtö 3. Väliajat: 34,0-31,5-30,5-28,5

T.J. JAKARI: Pääsi 40 metrin pakilta 4. ulos, käänsi viim. takasuoralla 2. sisälle. Sai tilaa
maalisuoralla ja kiri niukkaan voittoon.
TOKUMENTTI: Jäi 2. ulkoa johtavan rinnalle 900 jäljellä. Kamppaili toiseksi.
LOIHERI: Ravasi 3./2. ulkona, kiri maalisuoralla kolmannen kautta totoon.
RÅGER: Nousi kierros jäljellä 6. ulkoa kolmannelle, puristi pitkällä kirillä neljänneksi.
CARDA: Eteni kierros jäljellä johtavan rinnalta keulaan, puutui maalisuoralla harvan porukan
viidenneksi.
ROMPUN BLONDI: Matkasi 3. sisällä, seuraili harvassa porukassa tasaisesti.
MUUSAN MUKSU: Nousi takaa selissä kolmannelle kierros jäljellä, tuli tasaisesti harvassa
porukassa rahoille.
TÄHTI-TUISKU: Laukkasi lähtöön jääden taustalle.
TROODON: Seuraili sisällä takapareissa tasaisesti.
LISSUN MYRSKY: Nousi kierros jäljellä takaa kolmannelle, eteni viim. takasuoralla neljännen
kautta. Laukkasi pahoin loppukurvin alkaessa.
ELISEE: Oli taustalla vaisu.
RAISU ROLS: Jäi 5. ulkoa kauas taustalle.
MUTRIN RAMI: Menetti keulat kierros jäljellä ja laukkasi pian.
RIPASSO: Laukkasi lähtösuoralla ja alkumatkasta taustalla uudelleen.
MÄEN VILLITÄR: Jäi kierros jäljellä 3. sisältä 2. sisälle, laukkasi häiriöstä 850 jäljellä.
VIIVIN SUVITUISKU: Poissa.
Lähtö 4. Väliajat: 30,0-31,0-28,5-25,0

EVARTTI: Sai vetää keulassa maltilla ja otti varman voiton.
TURTILO: Laukkasi lähtösuoralla, sai asemat 4. ulkoa. Nousi viim. takasuoralla selässä
kolmannelle ja kiri maalisuoralla rintamasta toiseksi.
VERMON VOITTO: Oli pussissa 2. sisällä, ei pitänyt kuitenkaan selkää enää viime metreillä ja jäi
kolmanneksi.
RILLAKKA: Nousi viim. takasuoralla 5. ulkoa selissä kolmannelle, käänsi maalisuoralle leveään
rintamaan uloimmaksi ja kamppaili totosijoista.
JULIANNE DAHLIA: Nousi 3. ulkoa kolmannelle 1500 jäljellä ja eteni 900 ennen maalia johtavan
rinnalle, mistä kamppaili viidenneksi tasaisessa maaliintulossa.
SIRKAN SAMU: Ei päässyt tulemaan 3. sisältä vapaasti leveän rintaman takaa.

PUIKIN VETO: Aloitti johtavan rinnalla, sai vetoapua 900 jäljellä. Seurasi pääjoukossa maaliin.
LAHJUKSEN TIITUS: Laukkasi lyhyesti lähtösuoralla, mutta jäi hännille 6. sisälle, mistä seuraili
kiihtyvässä vauhdissa.
TÄHDEN LEEVI: Oli vaisu 4. sisältä.
SATIININ SAKU: Jäi 900 jäljellä 2. ulkoa 3. ulos, nousi viim. takasuoralla kolmannelle. Laukkasi
maalisuoralla leveästä rintamasta.
Lähtö 5. Väliajat: 10,0-11,5-16,0-16,0

MIDNIGHT HOUR: Puolusti kovassa avauksessa johtopaikkaa, mutta menetti sen 1. kurvin
lopussa. Nousi pian toiselle ja eteni keulaan. Jatkoi 1300 jäljellä 2. sisällä. Nousi maalisuoralle
tultaessa kärkiparin rinnalle kolmannelle ja kiri varmaan voittoon.
CHAMP WALK IN: Jäi 1. takasuoralla johtavan rinnalle, prässäsi keulaan 1300 jäljellä. Kamppaili
rehdisti toiseksi.
ANAHEIM KEMP: Jäi 1300 jäljellä johtavan rinnalle, kamppaili väkivahvasti totoon.
SIVORI EFFE: Nousi viim. takasuoralla 5. ulkoa selässä kolmannelle, käänsi loppukurvissa
neljännelle ja kiri neljänneksi.
PINE ROSS: Nousi viim. takasuoran alussa 4. ulkoa selässä kolmannelle, kohosi loppukurvissa
neljännelle ja kiri asiallisesti.
ALVENA SONJA: Prässäsi keulaan 1. kurvin lopussa, jatkoi pian 2. sisällä. Jatkoi 3. sisällä 1300
jäljellä. Seuraili harvassa porukassa jäännösrahoille.
IDA'S OLIVER: Nousi viim. takasuoralla 3. ulkoa kolmannelle, mutta ei yltänyt vauhtijuoksussa
rahoille.
SUPER DON: Oli loppukurvissa pussissa 4. sisällä hiipuvan takana, eikä päässyt tulemaan
maalisuorallakaan vapaasti.
ASTAIRE AMERICA: Laukkasi lähtöön jääden taustalle.
SALADINO: Taipui viim. takasuoralla 2. ulkoa.
TARVER BLUE CHIP: Oli taustalla tosi vaisu.
DRILLER MAN: Poissa.
Lähtö 6. Väliajat: 12,5-13,0-14,0-14,0

MISS GLADIATOR: Veti keulassa kovaa ja otti varman voiton.
FRAZIER BOKO: Pääsi 1800 jäljellä kolmannelta johtavan rinnalle, kamppaili vauhtijuoksussa
rehdisti toiseksi.
PRAYER'S HOPE: Nousi 900 jäljellä 5. ulkoa selässä kolmannelle, eteni 300 jäljellä viidenneksi ja
kiri maalisuoralla totoon.
WILLE CARAMELL: Nousi kierros jäljellä 4. ulkoa kolmannelle, eteni loppukurvin alussa harvan
porukan neljänneksi ja kamppaili maalisuoralla viim. totosijasta.

ALECTO CALCIFER: Seuraili 3. sisältä harvassa porukassa rahoille.
GLOBE LINDA: Antoi maalisuoralla selvästi periksi 2. sisältä ja putosi ulos rahoilta.
HEARTBREAKER KID: Nousi 800 jäljellä 3. ulkoa kolmannelle, laukkasi viim. takasuoralla jääden
hännille.
ELEGANCE ANGELIQUE: Jäi vauhtijuoksussa lopussa 2. ulkoa hännille.
HARMIMATIC TINKER: Ei yltänyt 4. sisältä vauhtijuoksussa rahasijoille.
GRACIE LABOUR: Pakitti alussa ulkoa takapareihin, mistä tehtävä oli lohduton reippaassa
vauhdissa.
DONI TWICE: Poissa.
QUICK DESIRE: Poissa.
Lähtö 7. Väliajat: 13,0-16,5-15,0-15,5

EASY RIDE: Vastaili keulasta varmaan voittoon.
ON VA VOIR: Sai hieman ennen maalia tilaa 2. sisältä, mutta ei ennättänyt enää voittotaistoon.
ALSO STARRING: Aloitti johtavan rinnalla, sai vetoapua 1100 jäljellä. Kohosi loppukurvissa
kolmannelle ja kiri totoon.
ROYAL ANDY: Vaihtoi viim. takasuoran alkaessa 4. sisältä 4. ulos, käänsi 500 jäljellä kolmannelle
ja kiri tototaistoon.
RIM BAY GOLIATH: Ei saanut kiritilaa 3. sisältä.
SIR ROBERT: Ei päässyt tulemaan maalisuoralla vapaasti 3. ulkoa.
WHEELIE AWAKE: Nousi 1300 jäljellä 3. ulkoa kolmannelle ja eteni etusuoralla johtavan rinnalle,
mistä kamppaili maalisuoralla rahasijoista.
OBRIGADO: Nousi viim. takasuoralla 5. ulkoa kolmannelle, mutta tuli lähinnä tasaisesti tasaisen
reippaassa vauhdissa.
PHANTOM SMITH: Nousi 300 jäljellä kiriin 5. ulkoa, mutta laukkasi maalisuoralle tultaessa.
LEEMARK'S DEBBIE: Oli taustalla tosi vaisu, etenkin kaarteissa oli isoja vaikeuksia.
PAPA GALLON: Poissa.
FLOWER'S STAR: Poissa.
Lähtö 8. Väliajat: 28,0-26,5-26,0-23,0

ÄÄNESTÄJÄ: Nousi 550 jäljellä 2. ulkoa kolmannelle ja eteni johtavan rinnalle, runttasi
maalisuoralla varmaan voittoon ohi Liisan Tulilinnusta.
LIISAN TULILINTU: Veti keulassa reipasta, ei kyennyt vastaamaan maalisuoralla Äänestäjälle ja jäi
toiseksi. Alitti kuitenkin voimassa olevan SE-ajankin selvästi.
TURELIINU: Seuraili 3. sisältä todella harvan porukan kolmanneksi.
ANNIN VAPPU: Nousi viim. takasuoran alussa 4. sisältä 3. ulos, seuraili todella harvassa
porukassa vanhempia hevosia vastaan rehdisti perille.

UUTELAN LIISI: Lähti tahmeasti ja matkasi 6./5. ulkona, kiri viim. puolikkaalla harvan porukan
viidenneksi.
HILIPEE: Juoksi kaukana takapareissa, kiri viim. puolikkaalla tosi harvassa porukassa
kuudenneksi.
VIIRUN HUISKAUS: Pääsi 1. takasuoralla kolmannelta 3. ulos, seuraili todella epätasaisessa
lähdössä rahoille.
VALLUN VIRE: Matkasi hännillä epätasaisessa lähdössä, ylsi maalisuoralla viim. rahoille kaukana
kärjen takana.
SIPSINSIRO: Matkasi takapareissa, mistä ei yltänyt vauhtijuoksussa rahoille.
KITTA: Laukkasi 5. ulkoa 1250 jäljellä jääden roikkumaan kolmannelle takapareihin, mistä ei enää
yltänyt rahoille.
KIRMARALLI: Juuttui kolmannelle, missä laukkasi viim. takasuoran lopussa.
VALTIN SIMO: Ei jaksanut vauhtijuoksussa johtavan rinnalra rahoille.
JUGULI: Ei riittänyt kovassa lähdössä 4. ulkoa.
TUTUN TILTU: Aloitti 2. sisällä, kylmeni pahoin viim. puolikkaalla ja jäi kauas taustalle.
EINON TOIVO: Oli taustalla tosi vaisu.
VALTORI: Laukkasi 1. kurvissa takapareissa.
Lähtö 9. Väliajat: 16,5-18,0-17,0-13,0

BATMAN EVO: Eteni 2. kurvin alussa johtavan rinnalta keulaan, irtosi voittomatsiin Like Buljonkin
kanssa, jonka piti varmasti takanaan.
LIKE BULJONKI: Kiersi etusuoralla 3. ulkoa johtavan rinnalle, mistä irtosi voittomatsiin johtaneen
Batman Evon kanssa ja kiritti tätä hyvin perille.
RENEE JOURNEY: Laukkasi johtavan rinnalta 1. kurvissa, jatkoi 2. kurvin alussa jälleen toisella
ilman selkää. Sai vetoapua kierros jäljellä. Seuraili lopussa kärkiparista jääneenä totoon.
REAL STEEL: Nousi 3. ulkoa kolmannelle 900 jäljellä. Punnersi vahvasti harvan porukan
neljänneksi.
SWEET CREDIT: Nousi viim. takasuoralla 4. sisältä 4. ulos, tuli harvenevassa porukassa seuraillen
rahoille.
E.V. HAYLEY: Kohosi viim. takasuoralla keskipareista kolmannen jonoon ja tuli tasaisesti.
FLOWER'S VICTORY: Laukkasi hännillä viim. takasuoralla.
VANIERE: Laukkasi lähtösuoralla jääden takapareihin, mistä tehtävä oli mahdoton reippaassa
vauhdissa.
VICTOR FACE: Nousi etusuoran alussa taustalta kolmannelle, sai pian vetoapua. Pilasi laukkaan
300 jäljellä.
RECIOTO: Oli varsin vaisu 3. sisältä.
WILD WENDY: Hapuili lähtöön jääden 5. ulos, mistä ei vain riittänyt.
JUST FOR ME: Luovutti keulat 2. kurvin alussa, alkoi jäädä loppukurvissa ja laukkasi.
ERICA NYX: Nousi takapareissa toisen jonoon 800 jäljellä, puristi maalisuoralla harvasta porukasta
rahoille.
ABSOLUT ARCTICA: Pääsi 900 jäljellä 4. ulkoa 3. ulos, pilasi laukkaan maalisuoralle tultaessa.
Voimia näytti olevan vielä varastossa.
MIDSUMMER BELL: Poissa.
E.V. JACE: Poissa.

Lähtö 10. Väliajat: 15,0-16,5-16,5-15,0

NOT A CLUE: Eteni keulaan 1. takasuoralla, mistä voitti näytöstyyliin.
SWEET MICCE: Vaihtoi kierros juostuna 5. sisältä 5. ulos, pääsi viim. takasuoralla 3. ulos. Kiri
maalisuoralla selvästi voittaneelle hävinneenä toiseksi.
HERMAN BOY: Pääsi viim. takasuoralla 4. ulkoa 2. ulos, mistä kamppaili totoon.
SANYA QUEEN: Laukkasi lähtöön jääden takapareihin, kohosi maalisuoralle ulkoradoille ja kiri
harvan porukan neljänneksi.
BRAND BOOST: Jäi 1. takasuoralla johtavan rinnalle, mistä tsemppasi rahoille.
LYDIA WINDHILL: Matkasi sisällä takapareissa, kohosi maalisuoralle ulkoradoille ja kiri asiallisesti
rahoille.
CISME BE TENDER: Nousi 3. ulkoa kolmannelle 800 jäljellä, joutui viim. takasuoralla neljännelle.
Ei yltänyt vaativalla reissulla rahoille.
FILL MY DREAMS: Luovutti keulat 1. takasuoralla, ei riittänyt lopussa edes rahoille.
MISS PEPPER: Nousi viim. takasuoralla 2. ulkoa kolmannelle, mutta ei edennyt.
BONOBOB: Laukkasi lähtöön jääden taustalle.
MEREDITH MELODIE: Matkasi 3. sisällä, laukkasi maalisuoralle tultaessa ahtaassa välissä.
MINTO'S MACY MOON: Poissa.

