
Lähtö  1. Väliajat: 42,0-38,5-34,0-38,0 
VENNELMON SULO: Nousi 1. takasuoralla johtavan takaa toiselle ja eteni 
keulaan 1500 jäljellä. Laukkasi kierros juostuna. Jatkoi toisella ilman 
selkää. Lipui maalisuoralla laukkarikkaassa lähdössä varmaan voittoon. 
LANSSI: Luovutti keulat 1. takasuoran lopussa. Peri kierros juostuna 
uudelleen keulat johtaneen laukattua. Haki maalisuoralla raviaan ja 
varmisteli kakkosrahat. 
IKILIIKKUJA: Laukkasi 4. sisältä etusuoran alussa. Jatkoi viim. 
takasuoralla tosi harvassa porukassa kolmantena. Piti asemansa perille.
SININ SOMA: Laukkasi lähtösuoralla. Matkasi tosi harvassa porukassa 
keskipareissa, mistä kaukana kärjen takana neljäntenä maaliin.
MUA LOLITA: Oli taustalla pienessä lähdössä vaisu. 
HISSUN SAFIIRI: Pääsi kierros juostuna 3. sisältä 2. sisälle. Pilasi 
laukkaan 800 ennen maalia.
TINTERELLA: Laukkasi 1. kurvissa.
OSKARI PUNK: Laukkasi lähtöön.

Lähtö  2. Väliajat: 23,5-21,5-16,5-18,0 
TAJFUNRAIN: Jäi 500 juostuna johtavan rinnalle. Haki keulat runsas 
kierros juostuna. Piti lopussa niukkaan voittoon ennen rinnalle kirinyttä
Primo Amiria. 
PRIMO AMIR: Eteni kierros juostuna 2. ulkoa harvan porukan kolmanneksi, 
eteni 900 jäljellä toiseksi. Kiri maalisuoralla voittomatsiin 
Tajfunrainin kanssa. Ei aivan ehtinyt ohi. 
LIVORNO BOKO: Eteni johtavan rinnalta keulaan 1. takasuoran alussa. 
Jatkoi runsas kierros jäljellä 2. sisällä. Jäi väljillä ajolinjoilla 
kolmanneksi 900 jäljellä. Piti asemansa perille. 
EXPRESS EVE: Matkasi harvassa porukassa keskipareissa, mistä kamppaili 
neljänneksi. 
IN DIX FIRE: Matkasi harvassa porukassa keskipareissa, mistä ei vain 
riittänyt epätasaisessa lähdössä. 
ANAHEIM KEMP: Lähti 80 metrin pakilta. Tavoitti pienen pääjoukon 
etusuoralla, mutta jäi lopulta kauas kärjestä epätasaisessa lähdössä.
CASH MATCH: Luovutti keulat 1. takasuoran alussa. Jäi pian 3. sisälle. 
Taipui hiljalleen kauas taustalle epätasaisessa lähdössä. 



Lähtö  3. Väliajat: 27,0-25,5-18,0-16,0 
NIKY BOY: Puristi johtavan rinnalta varmaan voittoon. 
RIVERCAPES FROZEN: Pääsi kierros jäljellä 3. sisältä 2. sisälle. Nousi 
viim. takasuoran lopussa selässä toiselle ja kolmannelle radalle. Kiri 
lopussa toiseksi. 
NICE TO KNOW S: Eteni keulaan 1. kurvin alussa. Jäi reippaassa 
maalisuoran lopetuksessa kolmanneksi. 
NEMEA LAHAN: Nousi viim. takasuoran alussa 4. ulkoa kolmannelle, pudotti 
loppukurvissa 2. sisälle. Tuli loppua rullaillen rintaman takana maaliin.
HAZEL MUSTANG: Kohosi viim. takasuoralla hiipuvan takaa 4. sisältä 
toiselle ja tuli harvassa porukassa loppua tasaisesti.
POGGIO'S BOY: Tyytyi seurailemaan 3. ulkoa harvenevassa porukassa. 
WHAT ELSE: Laukkasi lähtöön jääden aivan hännille, mistä tehtävä oli 
vaikea kiihtyvässä vauhdissa.
MY NAME IS BOND: Kohosi 1. takasuoralla 5. sisältä 2. ulos. Pudotti 900 
jäljellä 3. sisälle. Alkoi jäädä viim. takasuoralla.
LENA ROFF: Laukkasi viim. takasuoran lopussa 5. ulkoa jääden taustalle.
FAMILY GUY: Laukkasi keulasta 1. kurvin alussa. Jatkoi sisällä 
takapareissa. Jäi taustalle viim. takasuoralla. 
PACK A PUNCH: Vaihtoi kärjen takaa 2. ulos kierros jäljellä. Nousi 
loppukurviin kolmannelle radalle. Kamppaili maalisuoralla totosijoista, 
mutta laukkasi n. 50 jäljellä.
AMIRAAL BUBBLY: Poissa.

Lähtö  4. Väliajat: 10,5-14,5-19,0-15,5 
LOOK COMPLETE: Piti reippaassa avauksessa sisältä keulat. Sai tasata 2. 
kurvissa tahtia. Vastaili lopussa varmaan voittoon vaatimattomassa 
lähdössä. 
WINZET: Nousi maalisuoralla johtavan takaa toiselle ja kamppaili 
toiseksi. 



ALLADIN BRO: Pudotti 3. ulkoa 4. sisälle 950 jäljellä. Pääsi etenemään 
maalisuoralla sisärataa ja oli hyvä kolmas. 
COOL ON PHOTOS: Kohosi 3. sisältä maalisuoralle toiselle ja tuli 
tasaisesti neljänneksi.
ENGE ASTARTE: Nousi 2. ulkoa kolmannelle 850 jäljellä, pudotti 600 
jäljellä uudelleen 2. ulos. Kohosi 400 jäljellä hiipuvan takaa selässä 
kolmannelle radalle. Kamppaili tasaisesti rahoille.
Q-REX OAK: Pääsi 3. kurvissa 5. ulkoa 3. ulos. Nousi loppukurviin 
kolmannelle radalle, mutta kiri jäi tasaiseksi.
REDEMPTION: Kohosi 1400 jäljellä 3. sisältä 2. ulos. Jäi pian ilman 
selkää. Taipui loppukurvissa.
BUILDER'S CAVIAR: Oli taustalla tosi vaisu. 
MR DEAUVILLE: Laukkasi keskipareista 1. kurvissa.
CALLELA LOUIS: Matkasi 4./3. ulkona. Laukkasi 900 jäljellä.
ORONGO: Piti johtavan rinnalla yllä reipasta tempoa, laukkasi pahoin 1300
jäljellä ja päätyi keskeyttämään.

Lähtö  5. Väliajat: 22,0-22,0-19,5-18,0 
FIFTYSHADESOFPRESS: Luovutti keulat 250 juostuna. Kohosi 300 jäljellä 2. 
ulos, käänsi kolmannelle radalle maalisuoran alussa ja kiri hallittuun 
voittoon. 
NEXT YET: Kamppaili johtavan rinnalta voitosta, jäi viime metreillä 
niukasti toiseksi. 
ROCKY BREEZE: Pääsi 300 jäljellä 3. sisältä 2. sisälle, kohosi 
maalisuoran alussa 2. ulos. Pussissa maaliin. 
PEACE OF CAKE: Eteni keulaan 250 juostuna. Taipui maalisuoralla 
neljänneksi maltillisen matkavauhdin jälkeen. 
SECOND SOUL: Vaihtoi 1. takasuoran lopussa 5. sisältä 3. ulos. Kohosi 
loppukurvissa kolmannelle radalle ja tuli tasaisesti.
AMIRAAL LADA: Pääsi 300 jäljellä 4. sisältä 3. sisälle, antoi viim. 
satasella hieman periksi. 
MAY BE MERRY: Laukkasi lähtöön, haki asemat pääjoukon hänniltä 4. ulkoa. 
Hakeutui maalisuoralla ulommas ja tuli tasaisesti.
FIRECRACKER GUNN: Alkoi jäädä selästä 2. ulkoa loppukurvissa ja hiipui 
ulos rahoilta. 
RIION VALENTINO: Matkasi 6./5. sisällä, nousi maalisuoran alussa hännillä
ulommas, mutta ei edennyt.
AMAZING NEMO: Laukkasi lähtöön.



Lähtö  6. Väliajat: 32,5-32,5-31,5-25,5 
KARTIER: Eteni 60 metrin pakilta lähteneenä 1250 jäljellä pääjoukkoon 4. 
sisälle. Vaihtoi viim. takasuoralla 3. ulos. Sai tilaa maalisuoran alussa
ja ehti neljän hevosen tasaisesta rintamasta voittoon. 
ELLIN SISU: Eteni 60 metrin pakilta lähteneenä mukaan pieneen pääjoukkoon
4. ulos 1250 jäljellä. Käänsi 800 jäljellä kolmannelle radalle. Eteni 
loppukurvin alussa johtavan rinnalle. Haki lopussa hieman raviaan, tuli 
neljän hevosen tasaisesta rintamasta toiseksi. 
LARVAN IISU: Eteni johtavan rinnalta keulaan loppukurvin alussa. 
Kamppaili tasaisesta neljän hevosen rintamasta kolmanneksi. 
VILLIHEILI: Kohosi maalisuoralla 2. ulkoa kolmannelle radalle ja kiri 
mukaan tosi tasaiseen neljän hevosen rintamaan. 
LAKORI: Nousi 3. ulkoa selässä kolmannelle viim. takasuoran alussa. Sai 
vapaan radan loppukurvin alussa. Ei jaksanut puristaa kiihtyvässä 
vauhdissa rahoille.
TÄHTITIE: Jäi viim. takasuoran lopussa 3. sisältä väsyvän takana pienen 
lähdön hännille. Kohosi pian toisen radan jonoon ja kolmannelle radalle. 
Tehtävä oli kuitenkin vaikea vauhdin kiihtyessä.
VIEHERI: Taipui keulasta loppukurvin alussa. 
ELDSON: Antoi 2. sisältä periksi viim. takasuoran lopussa. 



Lähtö  7. Väliajat: 15,0-16,5-15,5-17,5 
EN CANDY TILL: Eteni keulaan 1. kurvissa, nappasi maalisuoralla varman 
voiton. 
HEIDE K.: Luovutti keulat 1. kurvissa, sai tilaa n. 100 jäljellä, mutta 
ei ehtinyt enää haastamaan voittajaa. 
ELAINE LAURELTON: Kiersi viim. takasuoralla 3. ulkoa 2. ulos, kohosi 
maalisuoralle kolmannelle radalle ja kiri totoon. 
HORSETAIL'S O'NEIL: Kohosi viim. takasuoralla 5. sisältä toisen radan 
jonoon päästen loppukurviin 3. ulos. Nousi maalisuoran alussa ulommas ja 
kiri mukavasti neljänneksi. 
HOPEFULLY QUICK: Eteni kolmannelta 1. takasuoran alussa johtavan 
rinnalle, mistä tsemppasi rahoille. 
FINISH AMIRAAL: Nousi viim. takasuoralla 5. ulkoa selissä kolmannelle 
radalle. Pudotti maalisuoralla toiselle ja kiri hyvin porukan keskeltä 
rahoille.
ANYTHING GOES: Nousi viim. takasuoralla 4. ulkoa kolmannelle radalle ja 
tuli tasaisesti. 
ISIAH BOKO: Alkoi jäädä viim. takasuoralla 2. ulkoa selästä ja pudotti 
sisälle. Seuraillen perille. 
ROCKTOWN INSPECTOR: Nousi viim. takasuoralla 6. ulkoa selissä kolmannelle
radalle, oli pian jo neljännelle radalla. Tuli lähinnä tasaisesti.
AL'S DIVA TEQUILA: Alkoi jäädä viim. takasuoralla 3. sisältä. 
EMIL VON BENTZ: Oli vaisu 4. sisältä. 
GROVE'S PANSY POOF: Pakitti 1. takasuoralla kolmannelta kauas hännille, 
kohosi loppukurvissa selissä ulkoradoille, mutta ei edennyt.

Lähtö  8. Väliajat: 16,0-17,5-15,0-21,0 
ELECTRIC CHERRY: Kohosi 2. kurvin alussa 3. sisältä toiselle ja eteni 
keulaan 1200 jäljellä. Otti heikossa lähdössä maalisuoralla varman 
voiton. 
OTTO MASTER: Luovutti keulat etusuoran alussa, seuraili harvassa 
porukassa toiseksi.
MY WAY LUXI: Laukkasi lähtöön jääden hännille. Nousi kolmannelle radalle 
viim. takasuoran lopussa ja kiri vahvasti totoon harvassa porukassa. 
ISA STING: Seuraili 3. sisältä harvan porukan neljänneksi.
AL'S SWEET SVEA: Vaihtoi 2. kurvin alussa 4. sisältä 2. ulos. Jäi 
etusuoran alussa ilman selkää. Jatkoi 2. ulkona 900 jäljellä. Seuraili 
harvenevassa porukassa viim. rahoille. 
CLUB NORD PRO: Aloitti toisella ilman selkää kaukana kärjestä, ajautui 2.
kurvin alussa kolmannelle radalle kun pari vastustajaa tuli sisältä 
toiselle radalle. Laukkasi 750 jäljellä pahoin. Tuli loppua taustalta 
vahvasti ja kiri maalisuoralla keskipareihin. 



MIN FINA ELLA: Matkasi 5./4. sisällä, mistä oli harvassa porukassa vain 
tasainen. 
DJANGO CROSS: Oli vaisu pääjoukon hänniltä. 
SWEET GOLD: Laukkasi pahoin lähtöön ja päätyi keskeyttämään.
LIGHTNING LUCA: Poissa.

Lähtö  9. Väliajat: 43,0-39,5-34,0-36,0 
PAPASSI: Eteni etusuoralla johtavan rinnalta keulaan ja voitti helposti. 
SIRKAN SULO: Jäi 2. ulkoa etusuoralla ilman selkää, pääsi n. 900 jäljellä
2. sisälle. Kamppaili harvan porukan toiseksi.
SOHVIN MIINA: Pääsi 3. ulkoa 2. ulos n. 900 jäljellä. Kiersi viim. 
takasuoralla johtavan rinnalle, mistä kamppaili totoon.
MAIJA POPPANEN: Jäi 2. sisältä 3. sisälle n. 900 jäljellä. Kohosi 
loppukurvissa 2. ulos. Käänsi maalisuoralle kolmannelle radalle ja 
kamppaili viim. totosijasta.
VALTTING: Matkasi 3./4. sisällä, nousi loppukurvissa kolmannelle ja 
neljännelle radalle. Sai väljien ajolinjojen myötä lisämetrejä, kiri 
maalisuoralla asiallisesti taistoon rahasijasta. 
TUSSE ODIN: Vaihtoi etusuoralla pienen lähdön hännillä 4. sisältä 3. 
ulos. Tuli pääjoukon mukana asiallisesti perille. 
MINTINO: Nousi pienen lähdön hänniltä kolmannelle 1. kurvissa. Pääsi 900 
jäljellä johtavan rinnalle. Antoi periksi viim. takasuoralla. 
TÄHTI-ORION: Laukkasi keulasta paineen alla kierros juostuna.
TÄHEN USVATAR: Poissa.
MUALIMANKUATAJA: Poissa.

Lähtö  10. Väliajat: 33,5-32,5-32,5-29,5 
VILLIHANNA: Nousi viim. takasuoran alussa johtavan takaa toiselle ja 
eteni keulaan 500 jäljellä. Irtosi pienessä lähdössä varmaan voittoon. 
HUIMANNI: Eteni viim. takasuoralla pienessä lähdössä 3. sisältä 2. 
sisälle ja piti asemansa perille harvassa porukassa. 
VEEMAX: Laukkasi lähtösuoralla jääden pienessä lähdössä tosi harvan 
porukan viidenneksi. Peri neljännen sijan viim. takasuoran alussa. Kiri 
maalisuoralla kolmanneksi. 
ÖKYMÄEN SILVIA: Menetti keulat viim. takasuoran lopussa, taipui harvan 
porukan neljänneksi.
MENO-MISSI: Laukkasi johtavan rinnalta n. 800 jäljellä. Laukkasi pienessä
lähdössä taustalle uudelleen loppukurvissa.
TUULI-EIKKA: Jäi pitkältä pakilta alussa lisää ja laukkasi matkalla 
hylkäykseen. 
JUSSIX: Laukkasi lähtösuoralla, uudet laukat taustalla 1. kurvissa ja 
1200 jäljellä.




