
Pekka Mäkelä 
Kommentarer gällande de finska hästar som startar på Bodentravet 17 april. 
Tyvärr ingen kontakt med Hanna Ranta, Paula Tuomela, Petteri Korteniemi, Eljas Oinonen, Hannu Rantatorikka och 
Anna Niva. 
 
Sami Saarela 
Rose Töll, lopp 3, V5-1: 

- Jag tycker om hästen. Hon kom till stall i början av mars och har varit saklig i tävlingar i Norge. Efter sista 
start hon har varit lite dåligare, lite trög, men vi har bytt matning och jag tror att den hjälper. Den hjälper också 
om jag kan rycka bort i varje fall framskorna. Samma utrustningar som tidigare. Hon borde vara nära vinsten 
här. 

Simoni´s Geisha, lopp 7, V5-5, V4-2: 
- Bra läge. Hästen kan öppna okej, jag kör en bit och tittar vart vi hamnar. Formen är bra. Jag rycker bort alla 

skorna för första gången, det borde passas bra. Inga utrustningsändringar. Bland de fyra-fem bästa. 
Cold Seashell, lopp 1: 

- Hästen har varit dålig med broddar, sommarbalans är en fördel. Hästen kan öppna okej men jag laddar inte 
eller försöker köra snäll resan och blir nöjd om han skulle plocka matlapp. Samma utrustningar som tidigare. 

Mind Magic, lopp 2: 
- Valacken är saklig och vi kommer till Boden för att lyckas. Det är första gången i monte men den borde 

passas. Hästen har broddar här hemma men tävlar med sommarbalans. Norsk gas för första gången. Hästen kan 
göra också egen lopp om behövs. Dock är det här någon slags av provstart i monte men jag är besviken om han 
slutar inte bland de tre bästa. 

Bella Press, lopp 11: 
- Hästen var dålig sist. Vi har tränat henne, hon är snabb, travar bra och har kapacitet men är ändå ett stort 

frågetecken. Barfota runt om eller med lätt aluminiumskor. Jag kör en bit och tittar vart vi hamnar. Vi har kört 
här hemma så att hon borde inte vara ringrostig. Gamla utrustningar. 

 
Toni Granath 
Lilla Longleg, lopp 3, V5-1: 

- Dåligt läge men hästen har form som räcker och kan nyförtiden göra också egen lopp. Med skor, 
sommarbalans, och med gamla utrustningar. Bland de tre bästa jag väntar henne. 

Goldshoe Flight, lopp 6, V5-4, V4-1: 
- Startspår är ute bakom vingen men hästen kan öppna snabbt och jag laddar. Distansen passar och vi sätter nu 

helstängt eller norsk huvudlag för första gången. Sommarbalans. Dagens form avgörs men hästen kan ordna en 
överraskning. 

Dominum, lopp 7, V5-5, V4-2: 
- När jag körde hästen sist var han bara jämn men tränaren har tränat honom vidare och han går framåt. Han har 

nu bra startspår och jag försöker köra snäll lopp. Hästen är stark och har bra kapacitet och sommarbalans 
hjälper honom.  

 
Matti Jesiöjärvi 
Staro Kung Fu, lopp 5, V5-3: 

- Hästen är i min stall. Han känns som en löpare och har kapacitet. Senast han tryckte för hårt och tröttnade. Här 
han känns snabb ut fastän tidigare i Sverige han har varit inte speciellt snabb. Dödens försöker jag undvika. 
Sommarbalans, aluminiumskor, och samma utrustningar som tidigare. Hästen känns så bra och frisk här 
hemma att jag blir inte överraskad om han skulle reda sig. 

The Next Step, lopp 8, V4-3: 
- Hästen tränar bra och är pigg och glad men det är humör som avgörs slutresultaten. Hon kan göra vad som 

helst. Ryggresan och vi tar vad bjuds i slutet. Hästen går framåt med senaste genomköraren i sig. 
Sommarbalans eller kanske jag rycker bort framskorna. Den bestämmer jag på plats. Inga ändringar i 
utrustningar. 

Slipper Step, lopp 1: 
- Hästen är sex år men barnslig än. Om hon visar vad hon kan, kan hon göra vad som helst. Hon är snabb ut men 

har dåligt utgångsläge. Senast hon hamnade till dödens och trivas inte där. Hon tog starten på bra sätt och allt 
har varit bra i träningen. Hon tävlar kanske barfota fram, det hjälper, men jag bestämmer balans i Boden. 
Samma utrustningar som tidigare. Bland de fem bästa med klaff på vägen. 

 
 
 
 



Vesa Jokiniemi 
Bold Choice, lopp 5, V5-3: 

- Hästens hälsan är nu bra. Jag körde smörlopp senast och hästen var okej. Han går framåt med senaste 
genomköraren i sig och är inte långt om toppform. Han kan öppna snabbt, jag försöker servera ryggresan. Lilla 
broddar och samma utrusningar som tidigare. Kanske det är nu långsökt att tro på seger men bra placering vi 
hämtar. 

Happy Pill, lopp 8, V4-3: 
- Hästen var överladdad senast och lugnade inte ens i ryggen. Hon tog starten på rätt sätt och har varit lugnare 

här hemma och tränar bra. Sista hundra metrar har alltid varit svåra för hästen. Hon har nu lätt balans och lilla 
broddar och samma utrustningar som senast. Jag försöker servera ryggresan. Vinsten vore överraskning för 
mig men från bra rygg hon kan följa ganska högt. 

Tjurkhults Sigge, lopp 2: 
- Hästen var ringrostig senast i Rovaniemi. Han har varit frisk, vi har kört honom mycket också intervalljobb 

och han går framåt med senaste genomköraren i sig. Han har varit bra i monte och jag väntar att han kan sluta 
nära totoplats nu. Lätt aluminiumsko fram och lätt järnsko bak med lilla broddar. Inga ändringar i utrustningar. 

Ramona Win, lopp 7, V5-5, V4-2: 
- Hästen var positiv i Torneå men inte så bra i Boden. Kanske distansen var dålig för henne och sista 600 m för 

mycket? Hon är inte speciellt snabb i början och har dåligt startspår men om hon är sådan som näst senast är 
hon färdig för överraskning. Jag tror att hon tävlar med samma utrustningar. Balansen vet jag inte om. 

 
Petri Ahvenjärvi 
Mount´s Lucky, lopp 5, V5-3: 

- En ärlig och bra hobbyhäst som har bra form. Senast han blev struken men det var därför att jag var sjuk. 
Öppet huvudlag, inga ändringar. Jag rycker bort alla skorna och väntar att hästen skulle plocka pengar. 

Pennsylvania, lopp 6, V5-4, V4-1: 
- Hästen har varit en månad i stallet. Vi har tränat henne på rakbanan och på backen men inte på banan. Hon 

tränar bra men jag vet inte hur hon fungerar på banan. Tidigare hon har haft svårigheter i svängarna. Den här är 
någon slags av provstart hos oss och jag har inga stora förväntningar. Samma utrustningar som tidigare. Jag 
rycker bort bakskorna och försöker servera henne bra lopp. 

Ricasoli Classico, lopp 8, V4-3: 
- Hästen har bra form men har dålig startspår och jag laddar inte i början. Om han travar hela vägen kommer han 

bra till slut. Samma utrustningar som tidigare. Barfota bak, det är en klar fördel. Pengaplacering är min första 
sikte. 

Surprise Pointer, lopp 1: 
- Hästen har tränat bra och har bra form. Han tävlar med sommarbalans eller kanske jag rycker nu bort alla 

skorna för första gången. Den bestämmer jag på plats. Broddar är en stor nackdel för hästen. Hästen är inte 
kräsen av resan, han är ärlig och ambitiös. Inga ändringar i utrustningar. Jag är hoppfull och väntar att han 
skulle sluta bland de fem bästa. Han är min bästa chans i Boden. 

 
Timo Niemelä 
Emma Boko, lopp 6, V5-4, V4-1: 

- Hästen tränar bra och är bättre än vad tavlan visar. Distansen passar och startspår är okej. Om möjligt jag 
rycker i varje fall bort framskorna men kanske till o med alla. Ryckprobbar, öppet huvudlag, inga ändringar. 
Jag väntar placering bland de tre bästa. 

Going Ville, lopp 7, V5-5, V4-2: 
- Hästen har gjort bra prestationer på senaste tiden. I vinter han hade muskellaceration men nu är den frisk och 

hästen är en av dom som kan reda sig. Han har bra läge, är stark och ärlig och har vunnit till o med från 
dödens. Jag vet inte än balans, kanske han tävlar med aluminiumskor? Samma utrustningar som tidigare. Jag 
blir inte överraskad om han skulle till o med vinna loppet. 

 
Mika Jauhola 
Downander, lopp 7, V5-5, V4-2: 

- Jag körde jobbet i torsdags - 21/2000 meter med träningsvagn - och allt var bra. Hästen är pigg och glad och en 
intressant tävlingshäst. Han har haft benproblem men allt är nu okej. Hästen har bra kapacitet och är snabb ut. 
Jaakko kör som han vill: i ledningen. -:) Barfota fram, broddar bak. Helstängt huvudlag och ryckhuvan, inga 
ändringar. Hästen vinner eller är sist i mål.  

Lili Sisu, lopp 9, V4-4: 
- Hästen var bra från dödens senast och bättrar ytterligare med tävlingar och när man får rycka bort skorna. Han 

öppnar bättre från volt än bakom bilen men jag tror att Katariina kör i varje fall framåt. Jag blir inte förvånad 
om hon skulle reda sig här. 



 
Ari Aatsinki 
Mr Cascade, lopp 8, V4-3: 

- Hästen var saklig senast och han tog starten på rätt sätt. Barfota runt om igen och med samma utrustningar som 
tidigare. Felfritt jag väntar honom bland de tre bästa. 

Maybe Maybe Not, lopp 11: 
- Hästen öppnade karriären fint. Mellanrum mellan tävlingar blev lite för långt därför att det har varit inga 

passande propositioner men hästen tränar bra och har gått framåt med senaste genomköraren i sig. I Torneå 
hon vann från ledningen men jag hoppas på ryggresan och tror att hon är bäst när hon får spurta bakifrån. 
Sommarbalans är ett frågetecken, samt det att hon är första gång bakom bilen. Inga ändringar i utrustningar. 
Hon är en av dem som kan vinna. 

 
 


