
Lähtö  1. Väliajat: 23,0-22,0-15,5-15,0 
JOEY BLACKWILLOW: Veti keulassa toisen kierroksen reippaammin ja hallitsi 
varmasti perille. 
MY MARIGOLD: Vaihtoi 850 jäljellä 4. sisältä 2. ulos, käänsi kolmannelle n. 300 
jäljellä ja kiri toiseksi. 
MAY BE MERRY: Liftasi johtavan takaa totoon.
WASA REBEL: Nousi viim. takasuoralla 4. ulkoa selässä kolmannelle ja kiri 
maalisuoralla asiallisesti neljänneksi.
GLINT MATCH: Kohosi 1. takasuoralla 5. sisältä johtavan rinnalle, mistä ei vain 
riittänyt aivan kärkeen.
AL'S SWEET SVEA: Laukkasi lähtöön, pääsi lopulta 3. ulos. Kohosi viim. 
takasuoralla kolmannelle radalle, kamppaili harvassa porukassa keskipareissa 
maaliin. 
MILDA ANDOVER: Kohosi viim. takasuoralla 6. sisältä toisen radan jonoon, sai 
myöhään maalisuoralla tilaa ja tuli viime metrit asiallisesti. 
I FEEL ON FIRE: Kohosi 1. takasuoralla jonosta 7. sisältä 2. ulos. Jäi 3. ulos 
850 jäljellä kun ei pitänyt selkää. Tuli harvassa porukassa keskipareissa vain 
tasaisesti perille. 
AMAZING NEMO: Alkoi jäädä viim. takasuoralla 3. sisältä. 
EXPRESS EVE: Tyytyi seurailemaan porukan hännillä. 
DANIEL SPEED: Pääsi 5. sisältä 4. sisälle 850 jäljellä. Kohosi maalisuoralle 
hiipuvista selistä ulos, mutta ei säväyttänyt kirillään. 
GOROS PEPPER: Poissa.

Lähtö  2. Väliajat: 33,0-32,5-32,0-32,0 
SIIRIN VEETI: Nousi etusuoran alussa 4. ulkoa kolmannelle ja eteni johtavan 
rinnalle 600 ennen maalia. Haki keulat loppukurvin alussa ja otti selvän voiton.
VIPANTIINA HEM: Menetti keulat loppukurvin alussa, piti voittaneesta jääneenä 
toiseksi. 
KIIEKSEN VIHTORI: Sai harvassa porukassa tilaa 4. sisältä maalisuoralla ja kiri 
totoon.
SALPAUS SEPPO: Laukkasi 2. ulkoa 1100 jäljellä, jatkoi takapareissa kolmannen 
radan jonossa. Käänsi viim. takasuoralla neljännelle radalle. Kiri harvassa 
porukassa rehdisti neljänneksi. 
DEMONI: Matkasi 2./3. sisällä, nousi loppukurvissa 2. ulos. Tuli häirityksi 
maalisuoran alkaessa ja menetti hieman asemiaan. Tuli lopulta harvassa porukassa
viidenneksi.
PIRTELIINA: Tyytyi seurailemaan 3./4. sisältä. 
TOPORI: Laukkasi 1. takasuoran lopussa johtavan rinnalta, jatkoi 3. ulkona. 
Pääsi 2. ulos runsas kierros jäljellä. Laukkasi 600 jäljellä uudelleen. Eteni 
jälleen johtavan rinnalle, mistä puski ulospäin maalisuoran alussa häiriten 



vastustajaa. Menetti itsekin asemiaan. Ravi on kaukana normaalin hevosen 
ravista.
JENNITÄR: Nousi viim. takasuoralla keskipareista kolmannelle radalle, puhti ei 
riittänyt rahoille.
KIHOTTO: Laukkasi 1. kurvissa keskipareista jääden taustalle.
LISTON: Nousi etusuoran alussa takaa selässä kolmannelle radalle. Laukkasi 900 
jäljellä pudoten taustalle.
NUOTTIRANNAN AARRE: Laukkasi lähtösuoralla jääden taustalle.
MUALIMANKUATAJA: Laukkasi lähtösuoralla, päätyi taustalla lopulta keskeytykseen.
METTE-MARIT: Laukkasi lähtösuoralla.
ROSTE: Laukkasi viim. takasuoralla johtavan rinnalta pitkäksi.
TÄHTINEITO: Poissa.
MAJATALON MAESTRO: Poissa.

Lähtö  3. Väliajat: 12,0-15,0-16,5-19,0 
RAGING: Veti keulassa reipasta ja otti lopussa selvän voiton. 
SUBRIDE: Seuraili 2. sisältä harvan porukan toiseksi. 
SCREAM LOVELY: Kiersi viim. takasuoralla 2. ulkoa toiselle ilman selkää, mistä 
kamppaili harvan porukan kolmanneksi.
GOVERNOR VICE: Laukkasi lähtösuoralla, kohosi viim. takasuoralla suoraan väsyvän
taakse. Palasi sisälle. Sai tilaa 300 jäljellä ja kiri loppua hyvin.
SECOND SOUL: Kamppaili 3. sisältä harvan porukan viidenneksi.
AL CHARLOTTE: Tasaisesti perille 4. sisältä.
SWEET APRIL: Nousi viim. takasuoralla väsyvän takaa 3. ulkoa kolmannelle, mutta 
ei edennyt.
SILENOS MILLBURN: Oli vaisu 4. ulkoa.
VECCULA: Pääsi 1. takasuoran alussa kolmannelta johtavan rinnalle, mistä taipui 
viim. takasuoralla.
WISH UPON A SARA: Laukkasi 5. ulkoa 1300 jäljellä, laukkasi myöhemmin taustalla 
uudelleen.
LIKE A DYNAMITE: Poissa.
ROCKY BREEZE: Poissa.

Lähtö  4. Väliajat: 10,5-16,0-13,0-12,0 
BISMARCK COMERY: Otti reippaassa avauksessa keulat, pääsi tasaamaan tahtia 2. 
puolikkaalla. Veti toisen kierroksen reipasta ja otti selvän voiton. 
QUICK VALD: Pudotti 1. takasuoran alussa johtavan rinnalta ahtaasti 2. sisälle. 
Liftasi voittaneen takaa toiseksi. 
EXUBERANCE: Jäi 1. takasuoralla johtavan rinnalle, mistä kamppaili harvenevan 
porukan kolmanneksi. 
MAS DOMINANT: Kohosi 4. sisältä 3. ulos 1400 jäljellä. Pääsi viim. takasuoran 
alussa 2. ulos. Kamppaili harvan porukan neljänneksi. 
LARA LUCA: Pudotti 2. ulkoa 3. sisälle viim. takasuoran alussa, alkoi samassa 
jäädä kärjen tahdista. 
WHEELIE AWAKE: Matkasi 5. sisällä, mistä jäi epätasaisessa lähdössä taustalle. 



ROBERTO DIVER: Taipui 5. sisältä kauas taustalle. 
BUILDER'S CAVIAR: Alkoi jäädä 3. sisältä jo 3. kurvissa. Kaukana taustalla 
maaliin. 
UKEBELL JET: Poissa.

Lähtö  5. Väliajat: 19,0-17,5-20,0-17,0 
JOE'S HILDA WHO: Jäi 2. sisältä 3. sisälle johtopaikan vaihduttua. Nousi nykivän
alun jälkeen johtavan rinnalle runsas kierros jäljellä. Puristi maalisuoralla 
varmaan voittoon. 
ESMERALDA BAY: Nousi 4. ulkoa 400 jäljellä selissä kolmannelle radalle. Kohosi 
maalisuoralle tultaessa neljännelle ja viidennelle kaistalle. Kiri loppua lujaa 
ehtien toiseksi. 
YOYO AVENGER: Jäi paikkojen vaihdeltua 2. kurvin alussa toiselle ilman selkää. 
Jatkoi etusuoralla 2. ulkona. Nousi kolmannelle radalle 400 jäljellä ja 
kamppaili totoon. 
NASTY HABITS: Menetti keulat prässin alla 2. kurvin alussa. Nousi pian toiselle 
ja eteni uudelleen kärkeen. Kangistui maalisuoralla neljänneksi.
LITTLE MISSY: Nousi 3. ulkoa selässä kolmannelle 400 jäljellä. Kamppaili 
asiallisesti rahoille.
GLORY'S ALL IN: Prässäsi keulaan 2. kurvin alussa, jatkoi pian 2. sisällä. 
Kamppaili lopussa viim. rahoille.
BARDOT SAVOY: Vaihtoi sisäpareista 5. ulos viim. takasuoran lopussa ja tuli 
loppua tasaisesti.
EXPRESS END: Ei vain riittänyt parhaille 4./3. sisältä.
OLIVIA WINDCAPE: Tyytyi seurailemaan 5. ulkoa. 
ALL IMPORTANT: Laukkasi lähtöön jääden taustalle.
ALL THAT SHE WANTS: Laukkasi lähtösuoran lopussa kärjen takaa.
INSIDE THE FIRE: Poissa.

Lähtö  6. Väliajat: 13,0-18,0-17,5-14,5 
QUEEN'S VISA: Hallitsi helposti keulasta alusta loppuun. 
BOOGEYMANSIN: Laukkasi lähtöön ja eteni 5. sisälle. Pääsi etenemään viim. 
takasuoralla porukan keskeltä 2. ulos. Pudotti 400 jäljellä 2. sisälle ja 
kamppaili harvan porukan toiseksi.
WILL DAISY BEAT: Nousi 3. ulkoa 650 jäljellä selässä kolmannelle radalle. Käänsi
loppukurvissa neljännelle kaistalle ja kiri harvassa porukassa totoon. 
GALILEO WAY: Nousi 4. ulkoa kolmannelle 1600 jäljellä ja eteni 1300 jäljellä 
johtavan rinnalle. Kamppaili neljänneksi harvassa porukassa.
MINNIE THE MOOCHER S: Nousi loppukurvissa 6. ulkoa ulkoradoille ja ehti harvassa
porukassa viidenneksi.



MARKUS VANE: Laukkasi 6. sisältä 600 jäljellä. Tavoitti muut loppukurvissa ja 
nousi ulkoradoille. Kiri vahvasti perille. 
LITTLE BOY AWAY: Aloitti johtavan rinnalla ja sai vetoapua 1300 jäljellä. Nousi 
kolmannelle 650 ennen maalia. Tuli harvassa porukassa vain tasaisesti perille.
ARROGANCE: Nousi viim. takasuoralla 5. ulkoa selissä kolmannelle, tuli porukan 
keskeltä tasaisesti perille.
MERCEDESBERGS: Kohosi viim. takasuoralla 4. sisältä toisen radan jonoon, tuli 
tasaisesti loppua.
MR MIDNIGHT: Nousi viim. takasuoralla 4. ulkoa selissä kolmannelle radalle, 
mutta ei edennyt. 
ORLANDO COGER: Jäi loppukurvissa 3. sisältä väsyvän takana hännille, mistä 
tehtävä oli toivoton.
ISA STING: Taipui jo loppukurvin alussa 2. sisältä. 

Lähtö  7. Väliajat: 25,5-28,5-28,5-28,5 
HYYPÄN LILJA: Nousi viim. takasuoralla 3. ulkoa selässä kolmannelle radalle, sai
vapaan radan loppukurviin. Runnoi maalisuoralla varmaan voittoon. 
LIISINKO: Aloitti toisella ilman selkää, jatkoi 2. ulkona 1100 jäljellä. Kiersi 
viim. takasuoralla johtavan rinnalle ja kamppaili toiseksi. 
TINDERI: Nousi viim. takasuoralla 5. ulkoa selässä kolmannelle. Kiri 
asiallisesti totoon. 
SIIRIN LIISI: Kohosi viim. takasuoran alussa 3. sisältä 2. ulos, mistä seuraili 
neljänneksi. 
WALENE: Matkasi 4. sisällä, oli loppukurvissa hiipuvissa selissä. Sai tilaa 
maalisuoralla ja ehti harvan porukan viidenneksi. 
PIHLAJAN VELLAMO: Prässäsi keulaan 1. kurvin lopussa, taipui viim. takasuoran 
lopussa. Kesti harvassa porukassa rahoille.
LISSUN MYRSKY: Seuraili 3. ulkoa tasaisesti rahoille.
PITSKA: Nousi viim. takasuoralla 6. ulkoa selässä kolmannelle ja tuli tasaisesti
rahoille.
TÄHTITIE: Laukkasi taustalla ainakin kertaalleen. 
HIPSUN POJU: Lähti 80 metrin pakilta, laukkasi matkalla ainakin kertaalleen 
epätasaisessa lähdössä. 
VELVET: Menetti keulat prässin alla 1. kurvin lopussa. Nousi kierros juostuna 
johtavan rinnalle. Haki keulat 500 jäljellä, mutta pilasi laukkaan 300 jäljellä.
HELMI-HUKI: Laukkasi lähtösuoralla sisäpareissa. Nousi loppukurvissa hänniltä 
ulkoradoille ja kiri harvan porukan viidenneksi, mutta tuli lopulta hylätyksi 
alun laukasta.
HOTTINE: Poissa.
SISU-SYKE: Nousi 1. kurvissa keskipareista kolmannelle radalle, laukkasi 1. 
takasuoran alussa lyhyesti. Jatkoi kolmatta rataa, laukkasi 1300 jäljellä 
uudelleen jääden taustalle.
TIITUKKA: Laukkasi lähtösuoralla ja etusuoralla hännillä uudelleen, päätyi 
keskeyttämään.
AIKA-SISU: Laukkasi keskipareista 1. takasuoran lopussa.



Lähtö  8. Väliajat: 12,5-14,5-15,0-17,0 
TOO SMOOTH FOR YOU: Nousi viim. takasuoran alkaessa johtavan takaa toiselle, 
eteni pian keulaan ja irtosi selvään voittoon.
DOWNSHIFTER: Nousi viim. takasuoralla 3. ulkoa selässä kolmannelle radalle. Sai 
loppukurvissa vapaan radan ja kiri toiseksi. 
WINNERTAKESITALL S: Pääsi vasta 2. kurvin alussa kolmannelta johtavan rinnalle, 
kamppaili maalisuoralla rehdisti kakkosrahoista.
CASH STECCA: Aloitti johtavan rinnalla, jatkoi 2. ulkona 2. kurvin alussa. 
Kohosi viim. takasuoralla kolmannelle radalle. Tuli harvassa porukassa 
neljänneksi.
KURIR BRODDE: Jäi loppukurvin alussa 4. sisältä väsyvän takana hännille, käänsi 
maalisuoralle ulkoradoille ja tuli loppua hyvin. 
M.T.KINGSIZE: Nousi loppukurvin alussa väsyvän takaa 3. sisältä toisen radan 
jonoon ja tuli tasaisesti.
DIRK DIGGLER SISU: Nousi kaukaa takaa loppukurviin kolmannelle radalle, mutta 
tuli vain tasaisesti.
GLOBAL ARMY: Tyytyi seurailemaan 5./4. ulkoa. 
SIGN OF SECRET: Pudotti runsas kierros jäljellä 4. ulkoa 5. sisälle, oli vaisu. 
BIG CHIP: Jäi painamaan keulassa ohjille ja taipui selvästi viim. takasuoralla.
ENGE ASTARTE: Laukkasi lähtöön.
WHYNOT ME: Poissa. 

Lähtö  9. Väliajat: 14,0-16,5-19,0-18,0 
RAMAYA: Luovutti keulat 300 juostuna, kiri maalisuoralla tarkan reissun 
päätteeksi varmaan voittoon. 
MAS FILBERT: Nousi 3. ulkoa kolmannelle 500 jäljellä ja kiri toiseksi. 
NICE WINDCAPE: Kohosi maalisuoran alkaessa 3. sisältä 2. ulos ja kamppaili 
kakkosrahoista. 
GRAVY TRAIN: Eteni keulaan 300 juostuna, kangistui lopussa neljänneksi.
NIKY BOY: Kohosi viim. takasuoralla 5. sisältä toisen radan jonoon, kohosi 
maalisuoralle ulkoradoille ja kiri rahoille. 
DETROIT DUCHESSE: Kesti johtavan rinnalta lopussa viim.. rahoille. 
IRONSIDE BOOST: Oli lopussa pehmeä 2. ulkoa. 
LADY DI BOKO: Ei vain riittänyt lopussa 4. sisältä. 
LIKE A HERO: Laukkasi lähtösuoralla, eteni 4. ulos. Nousi selässä kolmannelle 
500 jäljellä, mutta ei edennyt.
ALI EVO: Laukkasi ennen lähtölinjaa jääden taustalle. Laukkasi myöhemmin 



hylkäykseen.
BIG JACK: Laukkasi 1. kurvissa keskipareista.

Lähtö  10. Väliajat: 36,0-38,5-36,0-36,0 
PAPASSI: Pääsi etenemään n. 900 jäljellä keskipareista 3. sisälle. Kohosi viim. 
takasuoran alussa 3. ulos. Käänsi 300 jäljellä kolmannelle radalle ja kiri 
niukkaan voittoon.
FRANSTIINA: Eteni keulaan 1. kurvin alussa, kadotti loppua kohden raviaan ja jäi
maalisuoran taistossa toiseksi.
TÄHTI-ORION: Nousi 1300 jäljellä johtavan takaa toiselle, kadotti maalisuoralla 
raviaan ja jäi kolmen hevosen rintamassa kärkiparista.
SIIRIN PAIJA: Vaihtoi 1300 jäljellä 4. sisältä 2. ulos, mistä tasainen neljäs.
VARSANIEMEN FRIITU: Laukkasi 3. sisältä 1800 jäljellä. Matkasi tosi harvassa 
porukassa keskipareissa ja tuli tasaisesti perille.
RIKSUN UKAASI: Vaihtoi kierros jäljellä 5. sisältä 3. ulos. Alkoi pian jäädä ja 
laukkasi n. 700 jäljellä. Taustalla perille epätasaisessa lähdössä.
IKI-EKA: Laukkasi 2. sisältä viim. takasuoran lopussa menettäen asemiaan.
HARJUJEN CLAARA: Laukkasi 1. kurvin alussa, laukkasi pian uudelleen. Eteni 
porukan hänniltä harvan porukan viidenneksi loppukurvin alussa ja tuli 
tasaisesti perille. Hylättiin lopulta 1. kurvin laukoista.
HELLUN TULI: Laukkasi 1. kurvin alussa ja myöhemmin taustalla tullen hylätyksi.


