Vihjeiden laatija: Jani Lahikainen
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2100a

Toto76-4 A) 5 B) 6,9,12,8,2,3,1,4,7 C) 11,10

3100v

Toto76-5 A) 8,1 B) 14,3,7,11,6,9 C) 12,13,10,5,2

2100a

Toto76-6 A) 5,6 B) 8,1,4,12,3 C) 11,9,2,10,7

Hopeadivisioonasta saattaa hyvinkin tulla Kati Lindsbergin tallin keskinäinen taistelu. Vastusta tietenkään millään muotoa väheksymättä numerot 5 MR HOT SHOT ja 6 FINALLY FAMOUS erottuvat muusta porukasta edukseen. Mr Hot Shot on hyvältä paikaltaan
lähdön todennäköisin keulahevonen. 8 YPÄJÄ HEREIAM kilpailee hyvässä kunnossa mutta kasiradalta juoksusta taitaa tulla vaikea.
1 SYLVIE DE VIE on tauluaan vaarallisempi. Se jäi viimeksi Lahdessa pussiin.
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Toto76-3 A) 1,6,9,11,5 B) 12,10,7,8 C) 4,3,2

Haastaja- vs. Pronssidivisioonassa kanuunavireinen 8 NITRO DIABLO saa kunnian kivuta niukkana suosikkina rankingin kärkeen.
Tapio Mäki-Tulokkaan valmennettava on väkivahva puurtaja ja uskomme tässä juostavan 3100 metrin matkan sopivan ruunalle
erinomaisesti. Viimeksi täällä Teivossa Nitro Diablo runttasi varmoin ottein voittoon johtavan rinnalta. Tasavahvat voittosaumat
omaa porukan todennäköisesti kiihdytyksessä komentoonsa ottava 1 DOUBLE BOOST. Kati Lindsbergin valmennettava hakee kolmatta peräkkäistä voittoaan. Nitro Diablon rattailla istuva Mika Forss on ajanut nuo Double Boostin alla olevat ykköset ja tämän
myötä Forssilla on erittäin hyvä kuva ykköshaastajansa tämän hetkisestä iskukyvystä. Hyviä haastajia ovat mm. vahvan viime
kauden tehnyt 14 POR NIE ROCK, rehtinä puurtajana tunnettu 3 T.M. CHAGALL, Seinäjoella ansaitusti voittokantaan palannut 7
WINEHOUSE ja pitkään kovassa kunnossa kilpaillut 11 CLUB NORD STAR.
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Neljäntenä Toto76-kohteena ravattavassa Huippudivisioonassa suosikkina matkaan starttaava 5 KOBARDI on voittanut viime aikoina
joka toisen starttinsa ja vastapainoksi se on ottanut kahdesta muusta tuoreesta kisasta sijoitukset 8 ja 10. Sekä tulosrivistön että
vastuksen ja asetelmien puolesta nyt voisi taas hyvinkin olla voiton vuoro. Killerillä 18.11. Kobardi ei jaksanut paikkaa toisella radalla
ilman selkää mutta kaikki ei tainnut tuossa startissa muutenkaan olla aivan kohdallaan. Viimeksi Lahdessa Kobardi pilasi pahaan
lähtölaukkaan. Näiden starttien välissä Kuopiossa Markus Porokan suojatti oli aivan jäätävä. Vaikka alku paineltiin talviradalle
railakasta 22,5-kyytiä, piti Kobardi lopussa varmaan tyyliin voittoon. Markus Porokka lähtee varmasti määrätietoisesti ajamaan
eteenpäin ja suosikilla on hyvät saumat päästä etenemään keulaan, mistä se olisi varmasti tiukasti kiinni lähdön ykkösrahoissa.
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Toto76-2 A) 4,10 B) 3,8,5,9,6,2,14,7,11,13,12,1,15

Kolmantena Toto76-kohteena ravattavassa Nousijadivisioonassa kolme valjakkoa ryntää A-ryhmään. Vaikka viivalla onkin mukana
on 12 hevosta ja kaikki starttaavat perusmatkalta, on syytä huomioida, että kyseessä on tasoitusajo. Niukkana suosikkinamme
starttaava numero 1 RAFA PARERA pääsee siis vetämään volttia. Mika Forssin ajokki ei ole kiihdytyksessä nopeimpia mutta saanee
silti kelpo asemat kärkiporukasta ja se ansaitsee tasaisessa lähdössä paikkansa rankingin kärjestä. Joni-Petteri Irri lataa varmasti
juoksuradalta numerolla 6 KITTY BEAT vahvasti alkuun. Eetu Salmen valmennettava hakee kolmatta peräkkäistä voittoa. Rankingin
kolmosnimi eli numero 9 JACK VADER jatkaa tasaisen vahvassa iskussa. Lahdessa se hyökkäsi 3. ulkoa ja kiri varmaan voittoon.
Tuota edeltävä startti oli Uudenmaan Upein Finaali, missä Tero Haapalaisen valmennettava teki kovassa porukassa rehdin esityksen.
Samuli Innanen on ajokkinsa kanssa valmiiksi toisella radalla. 11 DON PESCADOR on haastavasta lähtöpaikasta huolimatta lähdön
perusvaljakoita. Viimeksi Porissa se teki ehkäpä uransa toistaiseksi kovimman esityksen, vaikka joutuikin taipumaan Celebration Songille. Numero 5 PAM HALLOVER pilasi viimeksi Toto76-finaaleissa laukkaan ahtaalta vaikuttavassa paikassa viimeisellä takasuoralla.
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Toisena Toto76-kohteena nähtävässä 15 hevosen autolähdössä 4 ARCTIC MADONNA saa kunnian kivuta niukkana ideasuosikkina
rankingin kärkeen. Markku Niemisen valmennettava on kilpaillut pitkään kelpo vireessä mutta tuoreiden alla olevien starttien
perusteella se on nyt löytänyt vielä lisävaihteen menemiseensä. Teivon taulussa näkyvä voitto irtosi keulasta ja viimeksi Vermossa
Arctic Madonna kiri ykkösrahoille johtavan takaa. Santtu Raitalan tällä kerralla rattailleen saava tamma avaa kovaa ja liputamme
suoraviivaisen keulajuoksun puolesta. Suosikin kanssa lähes tasavertaiset mahdollisuudet omaava 10 LINDY POPPINS teki viimeksi
Jokimaalla Toto76-finaaleissa kelpo esityksin Cooper Hossin voittamassa lähdössä kulkien päätöskierroksen 5. ulkoa 13,3-kyytiä.
Vastaavalla tasolla suorittaessaan Niko Jokelan ajokki taistelee tiukasti lähdön voitosta. Tuossa Lahden startissa johtavan rinnalta
taipunut 3 GOLD NARVA, huonosta paikasta kärsivä 8 MOONLIGHT STORM, tauolta palaava 5 ROSE COGER ja Vermossa johtavan
rinnalta voittanut 9 GENE TOUCH hakevat asemia B-ryhmän kärkipäästä. Väkivahva punnertaja 6 HAZELHEN HERMES saanee tasaisena avaajana raskaan reissun.
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Toto76-1 A) 9,4 B) 12,5,7,15,11,6,8 C) 3,14,10,1,13,2

Toto76-kierroksen käynnistävässä Nousija- vs. Haastajadivisioona suosikkikaksikko tuntuu erottuvan muusta porukasta edukseen.
Rankingin kärkipaikalle kipuaa takamatkan juoksuradalta matkaan starttaava numero 9 LAKURI. Se jatkoi Vermossa vahvoja esityksiä, vaikka joutuikin tyytymään kakkosrahoihin. Vaikka Markku Hietanen vahvasti kiihdytykseen panostikin, ei oriilla ollut asiaa
ohi sisäradalta startanneesta ja lähdön keulasta voittaneesta Kielaksesta. Erkki Tuomaalan valmennettava tsemppasi kuitenkin
rehdisti johtavan rinnalta osoittaen kunnon olevan edelleen kohdallaan. Hietanen lähtee varmasti ajamaan aktiivisesti eteenpäin
ja pienen vain kolmen hevosen paalun myötä suosikki saattaa edetä nopeasti keulaan. Toinen kova on tyylipuhtaan tolppaputken
siivittämänä viivalle saapuva 4 RAVITUULI. Olavi Hömpän valmennettava on kohonnut taulun alleviivaamalla tavalla hurjaan iskuun.
Sarjat ovat nousseet nopeasti mutta tamma tuntuu kehittyneen niin paljon, että menestystä lienee luvassa jatkossakin. Viimeksi
Tapio Perttusen ajokki teki rehdin pitkän 1300 metrin kirin ja voitti varmasti.
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Lauantaina 13.1.2018 klo 14

2100v

Toto76-6 A) 16 B) 15,11,10,13,1,6,7,9,12,5,14,8,4,3,2

Toto76-kierroksen päättävässä Tähti- vs. Valiodivisioonassa rankingin kärkeen kipuava 16 COSTELLO valtaa yksin parhaan A-ryhmän.
Ei kovimpia haastajia ole missään tapauksessa tarkoitus väheksyä, Ville Herttuan valmennettava on kuitenkin aloittanut kautensa
niin vakuuttavalla tavalla, ettemme usko sen kärsivän tappiota tässä lähdössä. Suoraan tauolta Lahdessa marraskuun lopulla Diktaattori oli vielä Herttuan itsensä ajamassa lähdössä parempi mutta kahdessa alla olevassa Toto76-lähdössä Costello on ottanut
voitot vakuuttavalla tavalla. Saatuaan muutaman startin kroppaansa väkivahva ori varmasti parantaa edelleen ja kuten tiedämme,
Costello pystyy kyllä tarvittaessa tekemään juoksuaankin. Kovimman haasteen heittävät itsekin todella kovassa iskussa kilpaileva
15 DIKTAATTORI sekä viimeksi Vermossa tapahtumia näytöstyyliin hallinnut 11 EKOSAN.

