Lähtö 1. Väliajat: 21,0-21,0-20,0-17,0

TOY SURPRISE: Nousi 2. sisältä 2. ulos 900 jäljellä, käänsi viim. takasuoralla kolmannelle ja eteni keulaan 400 jäljellä.
Nappasi maalisuoralla vaatimattomassa lähdössä varman voiton.
JANDA SAKNUSSEN: Laukkasi lähtösuoralla ja 1. kurviss ajääden takapareihin, nousi kolmannelle viim. takasuoran
alussa ja eteni loppukurvissa johtavan rinnalle. Kamppaili rehdisti toiseksi.
FLIPPANT SLIM: Laukkasi 1. kurvin alussa takapareissa, eteni 5. sisäpariin. Mahtui maalisuoran alussa ulos ja kiri
totoon.
VALERION: Menetti keulat 400 jäljellä ja seuraili neljänneksi.
GROVE'S HARLEY: Nousi loppukurvissa 3. ulkoa kolmannelle ja tuli tasaisesti.
CHOCO PRINCESS: Nousi 1. takasuoralla 2. sisältä johtavan rinnalle, jatkoi 2. ulkona 1300 jäljellä. Jäi 3. ulos 900
jäljellä, kohosi viim. takasuoralla selässä kolmannelle ja tuli tasaisesti.
SUPER SNOOPER: Vaihtoi loppukurvin alussa 3. sisältä 2. ulos, mistä tuli tasaisesti.
CROWN BOOST: Laukkasi viim. takasuoralla keskipareista oltuaan voimakkaasti hiljentävän takana ja jäi taustalle, tuli
lopun asiallisesti, mutta ei ehtinyt enää rahoille.
STAR JULIA: Taipui viim. takasuoralla johtavan rinnalta.
GOLD SIGNAL: Laukkasi 1. ja 2. kurvissa jääden kauas taustalle.
PHOTO ROSS: Laukkasi lähtöön ja myöhemmin taustalla uudelleen. Oli matkalla heikolla ravilla.
RIM BAY DEMI: Laukkasi pitkäksi 1. kurvissa, jäi kauas taustalle. Tavoitti muut viim. takasuoran alussa. Eteni vapaata
sisärataa lopussa harvan porukan viidenneksi.
Lähtö 2. Väliajat: 34,5-35,0-32,0-33,5

KUKKAROSUON IITA: Käänsi 2. ulkoa kolmannelle 400 jäljellä ja kiri hallittuun voittoon.
SEPÄN RENKI: Matkasi harvassa porukassa takapareissa, eteni viim. takasuoralla 3. ulos. Kohosi 400 jäljellä selässä
kolmannelle ja kiri maalisuoralla voittotaistoon.
SÄRKÄN SEEKRAM: Kamppaili keulasta kolmanneksi.
YRJÄNÄN MOHIKAANI: Eteni 1500 jäljellä johtavan rinnalle ja tsemppasi ylisarjassa neljänneksi.
KOPSUN VÄLKKY: Matkasi harvassa porukassa keskivaiheilla ja puristi lopussa rahoille.
VENTTA: Laukkasi lähtösuoralla ja 2. kurvin alussa takapareissa, kulki lopun taustalta reipasta ja eteni maalisuoralla
mukaan pääryhmään.
SUVIN RALLI: Kadotti viim. kierroksella raviaan 3. sisältä ja putosi ulos rahoilta.
KAPENEVA: Laukkasi taustalla 1800 jäljellä ja menetti lisää asemiaan.
TIMMIN TYPY: Laukkasi pahoin lähtöön jääden kauas taustalle.
MUTRIN RAMI: Kadotti 2. sisällä raviaan ja laukkasi 300 jäljellä jääden taustalle.
Lähtö 3. Väliajat: 10,5-16,0-17,5-19,5

GLORIOUS STAR: Piti kovassa avauksessa keulat, vastaili kuitenkin maalisuoralla varmaan voittoon ennen takanaan

juossutta Tex Eightiä.
TEX EIGHT: Ravasi pääosin 2. sisällä ja seurasi toiseksi.
VÄSTERBO VENTRESS: Nousi 600 jäljellä 4. ulkoa kolmannelle ja kiri totoon.
ÖNAS JOHANNA: Tuli 2. ulkoa seuraillen perille.
SUCH A FAIRY: Nousi 350 jäljellä 3. ulkoa selässä kolmannelle ja kiri tasaisesti.
LOVER OF LIFE: Prässäsi kovassa avauksessa johtanutta, pudotti 1. takasuoralla 2. sisälle. Nousi kierros jäljellä toiselle
ja taipui loppukurvissa.
RUDY ONE: Matkasi 4. sisällä, tuli harvenevassa porukassa tasaisesti yltämättä rahoille.
LITTLE EIGHT: Seuraili 3. sisältä riittämättä parhaille.
BAY BOOST: Laukkasi keskipareista pahoin etusuoran alussa.
DEADLY FIGHTER: Pilasi pahaan lähtölaukkaan.
Lähtö 4. Väliajat: 12,5-16,0-17,0-18,0

CENTER GLIDER: Nousi viim. takasuoralla johtavan takaa toiselle ja puristi maalisuoralla voittoon.
BRIGHTSIDE DREAMER: Puutui viime metreillä keulasta toiseksi.
TRUE COLOUR: Pääsi viim. takasuoralla 3. sisältä 2. sisälle. Kohosi maalisuoralla toiselle ja kamppaili kakkosesta.
SIRIUS LEIS: Matkasi 4. ulkona, kiri maalisuoralla asiallisesti neljänneksi.
RAIL FACE: Pääsi viim. takasuoralla 4. sisältä 3. sisälle, ei löytänyt maalisuoralla vapaata tilaa.
WAKEFUL DIVER: Nousi 3. ulkoa kolmannelle n. kierros jäljellä, eteni viim. takasuoralla 2. ulos. Tuli vain tasaisesti
seuraillen perille.
JAGHMAR: Tyytyi seurailemaan 5. sisältä tasaisesti.
PLEIN DE CRAN: Laukkasi kolmannelta takapareista 1. takasuoralla lyhyesti. Käänsi kierros jäljellä kolmannelle, mutta
laukkasi pian uudestaan jääden taustalle.
WITCHON: Ei jaksanut 2. ulkoa kärkisijoille.
EKO HURRICANE: Alkoi jäädä johtavan rinnalta jo 700 jäljellä.
HARMINIMOON TINKER: Laukkasi lähtöön jääden taustalle.
Lähtö 5. Väliajat: 15,5-18,5-16,0-14,0

CHRISTEL FACE: Hallitsi keulasta varmoin ottein alusta loppuun.
J.A. NINJA: Nousi maalisuoralle tultaessa 3. sisältä 2. ulos, pääsi pian kolmannelle ja kiri toiseksi.
MYSTIFICATION: Puutui hieman viime metreillä 2. sisältä, mutta kesti totoon.
ROWAN CAKE: Oli johtavan rinnalta sitkeä neljäs.
LENNY DAHLIA: Mahtui maalisuoralla 4. sisältä ulos ja lopetti viime metrit hyvin.
REVE SEWERMOUTH: Nousi loppukurviin 6. ulkoa selissä kolmannelle, kiri maalisuoran hyvin toivottomista asemista ja
ehti rahoille.
SMOOTH WAYNE: Nousi viim. takasuoran alussa 5. ulkoa selässä kolmannelle, mutta ei ohitellut kiihtyvässä vauhdissa.
CEASAR BOKO: Nousi viim. takasuoran alussa 4. ulkoa kolmannelle, kiri lähinnä tasaisesti.
PIO PATRIK: pakitti alussa ulkoa hännille, missä ei häikäissyt.
LUCKY TOY BOY: Antoi maalisuoralla pahoin periksi 3. ulkoa.
KUNNAAN EINAR: Nousi 650 jäljellä 2. ulkoa kolmannelle, laukkasi pahoin 400 jäljellä ja maalisuoralle tultaessa
uudelleen.
SANDELSSON: Laukkasi pitkäksi 1. kurvin alussa.

