
 
 

 

Lähtö 1: 

 

 
 

Väliajat: 15,5 - 18,0 - 19,0 - 23,5 

 

Cradled In Love nousi ensimmäisen takasuoran lopussa kolmannelle ja eteni voimalla 

keulaan. Tamma taipui loppua kohti selvästi, mutta muilla ei löytynyt eväitä ohitukseen 

reippaan matkavauhtin jälkeen. Lähimmäksi ylsi pääosin kolmannessa sisällä juossut Janda 

Saknussen. Janne Räisänen nosti tamman toiselle radalle 800 ennen maalia, ja hevonen 

tsemppasi ilman selkää perille saakka. Kolmossijan nappasi lähtöön lyhyesti laukannut Fast 

Icon, joka kiri pääporukan viimeiseltä sijalta kärkiparin tuntumaan. Esitys oli kuntonäyttönä 

lähdön selkeästi paras. 

 

Skyline Star nousi takajoukoista kolmannelle jo kierros ennen maalia ja eteni tasaisesti 

neljänneksi. Ensimmäisessä kaarteessa laukannut Le Puy En Velay eteni jatkossa toisesta 

ulkoa kiertelemättä ja sai pikkurahaa. Tamman ravi oli kaarteissa hapuilevaa ja söi juoksusta 

tehoja. Keulaan aluksi avannut A Nice Officer jatkoi voittajan takana, mutta vetoköysi alkoi 

venyä jo päätöspuolikkaan alussa. 

 

 

Lähtö 2: 

 

 
 

Väliajat: 17,0 - 18,0 - 17,0 - 15,0 

 

Hard To Trick avasi auton takaa kovaa, valtasi keulapaikan ja kiristi päätöspuolikkaalla tahtia 

tarpeen mukaan. Kolmevuotiaalle tammalle jäi selvästi varaa, ja se pärjää kehittyessään vielä 

pitkään. Jorge Saknussen matkasi johtohevosen rinnalla ja pysyi ainoana kunnolla voittajan 

kyydissä. Suoritus olisi poikinut voiton monessa vastaavan kaliiberin lähdössä, mutta tällä 
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kertaa keulahevonen oli ohittamaton. 

 

Roxanne Journey matkasi kolmannessa ulkona ja kiri maalisuoralla suuremmin 

vakuuttamatta kolmanneksi. Porukan perältä lopussa ulkokautta kirinyt Ditchback Dear 

puristi päätösmetreillä rahoille, mutta ei saa suorituksestaan kehuja. Viime startissaan 

ravannut ja kakkossijan napannut Kice sortui jälleen alkulaukkaan ja menetti pelin heti 

kättelyssä. 

 

 

Lähtö 3: 

 

 
 

Väliajat: 15,5 - 15,5 - 18,0 - 16,0 

 

Neljännestä ulkoa 700 metriä ennen maalia kirikaistalle noussut Ambrogio eteni maalisuoralla 

varmaan voittoon. Kotiradan ruuna juoksi edellisistä starteista poiketen kengät jalassa ja otti 

sopivassa lähdössä rutiinivoiton. Keulaan 1300 metriä ennen maalia edennyt Mike Face piti 

kakkoseksi ja oli ylivauhti huomioituna aivan hyvä. Svadilfari risteili alkumatkasta eri 

kohdissa kärkiporukkaa ja matkasi lopulta kuolemanpaikalla. Ruuna piti vauhtinsa hyvin ja 

nappasi kolmossijan kärkiparin tuntumassa. 

 

Muusta porukasta ei ole tarjolla hyvää kerrottavaa. Alfas Finans nuoleskeli sisärataa pitkin 

perille saakka ja sai nelosrahat lähinnä muiden huonoutta. Keulaan aluksi avannut ja lopulta 

toisessa sisällä juossut Dear Dad taipui kirivaiheessa taustalle, eikä Suomessa avanneen 

jenkkihevosen suoritusta voi pitää millään tavalla hyvänä. Myös Giant Photo oli kirissä 

kaukana parhaasta tasostaan ja alkoi valumaan kohti takajoukkoja jo loppukurvissa. 

 

 

Lähtö 4: 

 

 
 

Väliajat: 14,5 - 16,0 - 14,5 

 

Heart Star Boy hoiteli mailin lähdön tyylipuhtaasti keulasta, jonne Iikka Nurmonen kannusti 

ajokkinsa heti alkukiihdytyksessä. Ensimmäiset keulat napannut Stanley Good Speed sai 

tarkan juoksun toisessa sisällä, iski päätössataselle lähdettäessä kiriin ja tarjosi voittajalle 

hyvän haasteen. Kolmannesta ulkoa 800 metrin kirin työstänyt Mister Bean teki kärkipariin 

verrattuna selvästi paremman suorituksen, mutta ei pystynyt loppua kohti kiihtyvässä 

vauhdissa pariin viimeiseen ohitukseen. 

 

Gasell Windcape seuraili kolmannesta sisältä korotetuille rahoille ja saa kiittää 

sijoituksestaan nappiin mennyttä juoksua. Myös E.V. Blue Dream teki tasapaksun suorituksen 

ja pinnisti vakuuttamatta rahasijalle. Hiphop Highlight nousi neljännestä ulkoa 800 jäljellä 



kirikaistalle, muttei kyennyt uhkaamaan kärkihevosia missään vaiheessa. Sisäradalla pitkään 

kirikaistoja hakenut General Heel sai maalisuoralla takajoukoissa vapaata, mutta kärkipäähän 

kiriminen oli jo muuttunut mahdottomaksi tehtäväksi. 

 

 

Lähtö 5: 

 

 
 

Väliajat: 14,0 - 16,5 - 18,0 - 13,5 

 

Mukana oli vain kuusi hevosta, mutta lähtöön saatiin silti ripaus yllätyksellisyyttä. Isoksi 

suosikiksi luotettu Little Easy menetti kiihdytyksessä keulat, eikä kiritiloja siunaantunut 

lopulta koskaan. Ruuna tuli kärkirintaman takana voimat tallella maaliin, eikä Tuomas 

Pakkanen voinut kuin päivitellä tilannetta viimeisillä sadoilla metreillä. 

 

Voiton vei porukan viimeisenä kolmannessa ulkona matkannut Tip Chip, vaikka kirivaiheen 

alussa tuli pieni häiriö edessä juosseen Lit Manen toimesta. Janne Lukkari ajoi Tip Chipillä 

lopussa kaikessa rauhassa muiden edelle, ja ruuna teki lähdön selvästi parhaan suorituksen. 

Toiseksi kesti kuolemanpaikalla juossut Champ Walk In, jolle pelkkä ehjä suoritus oli 

positiivinen asia, ja kärkiporukassa kestäminen kertoi hevosen jatkavan nousukunnossa. 

Pronssimitalin vei keulaan avannut Olimin, joka sai vetää kiihdytyksen jälkeen rauhallista 

tahtia ja hävisi kakkossijan aivan kalkkiviivoilla. 
 

 


