
Pekka Mäkelä 
Kommentarer gällande de finska hästar som startar på Bodentravet 20 januari. 
Tyvärr ingen kontakt med Janne Isometsä, Mirva Haavikko, Johanna Kauppila, Miia Pulkkanen, Paula Tuomela, Teijo 
Granath, Anna Paavola och Susanna Aittaniemi. 
 
Mauri Jaara 
Also Starring, lopp 4, V65-1: 

- Hästen har blivit het och galopperade därför senast. Hon tappade mycket mark men gjorde bra prestation efter 
galoppen. Formen räcker om hon bara håller sig lugn. Hon är bäst efter ryggresan och har bra startspår här. 
Dock har hon vunnit också från ledningen. Bra form och hästen är en vinterhäst som kan felfritt reda sig. Inga 
ändringar. 

Perfect Reverie, lopp 8, V65-5: 
- Hästen rundade senast bra och visade att formen är bra. Startspår är okej och hästen kan öppna bra från volt. Vi 

får se vart vi hamnar? Jag försöker servera bra resan men hästen kan också göra egen lopp om behövs. Senast i 
Boden han spurtade sista 800-900 meter i tredje och fjärde spår utan rygg. Isbanan passar, inga ändringar. 
Hästen har varit så bra att med klaff på vägen han kan reda sig här. 

Protector, lopp 9, V65-6: 
- Dålig startspår. Jag tittar hur starten lyckas och kör tidigt framåt om vi hamnar långt bak. Senast hästen kom 

segt till slut. Vi har dåligt läge nu men motståndet är lättare än senast. Hästen var bra när jag körde i måndags. 
Allt är okej och jag litar mycket på hästen. 

 
Jari Nurmi 
Bunker Shot, lopp 4, V65-1: 

- Hästen har haft mycket besvär med fötter och kommer till start efter längre frånvaro. Hon borde nu vara frisk 
men vi har inte kört mycket snabbt eller försöker hitta formen med tävlingar. Hästen är beskäftig i början och 
har från spår fyra stor galopprisk. Kusken måste försöka ta ”safety-start”. Jag har kört hästen försiktigt i 
träningen och hoppas att hon skulle få snäll resa också här. Isbanan och broddar passar men det är en nackdel 
om banan är hård. Med stängda öronen och samma utrustningar som tidigare. Om hon gör bra prestation och 
plockar kanske pengar är jag nöjd. 

Better Boost, lopp 3: 
- Hästen tycker numera inte runda i vida spår men loppet är obemedlad och han borde väl kliva också härifrån 

nära vinststriden. Jag har inte kunnit köra som planerat därför att hästen hade feber i några dagar och han har 
ingen toppform just nu, men sällskapet är dock lättare än tidigare. Jag försöker köra snäll lopp och hoppas att 
det blir jämn, hård tempo i loppet. Isbanan och broddar passar, inga ändringar. Det finns många frågetecken 
nu?  

 
Tapio Kalaja 
Roxanne Journey, lopp 6, V65-3: 

- Hästen var senast bättre än tidigare och vann när vi hade tur på vägen. Allt har varit normalt efter tävlingen. Vi 
har bra läge och jag försöker öppna snabbt fastän hästen är ingen kanon i början. Om vi skulle nå ledningen 
kör jag där med jämn hård tempo men det är inte sannolikt. Isbanan och broddar passar bra, inga ändringar. 
Motståndet är nu hårdare och vi kommer med låg profil än men om vi har tur med resan är det inte så stor 
överraskning om hon skulle reda sig.  

Red Raider, lopp 8, V65-5: 
- Vi har tränat normalt och allt är okej med hästen. Senast han satt fast men spurtade bra när han fick luckan. 

Han hade då norsk huvudlag för första gången och tävlar igen med dem. Distansen passar. Snäll resan är första 
alternativ men om farten saknas kör jag tidigt framåt. Hästen spurtar bra efter ryggresan. Hästen har kapacitet 
som räcker men något saknas än och därför kommer jag med låg profil till tävlingen. 

 
Lauri Kurkinen (delägare) 
Listas Hector, lopp 6, V65-3: 

- Hästen startade senast från spår ett, blev instängt och fick luckan för sent. Det finns ingen fara med formen, allt 
har varit okej i träningen och i onsdags, när Krista körde sista jobbet, han var riktigt bra. Nu har han bra läge 
och fastän han är ingen kanon i början, måste kusken väl köra framåt och titta vart de hamnar. Hästen är stark 
och klarar alla lägen. Isbanan och broddar passar bra, inga utrustningsändringar. Sällskapet är passande och vi 
kommer dit för att lyckas. 

 
 
 
 



Hilkka Vanhatalo 
Tiia Tempest, lopp 6, V65-3: 

- Hästen vann lätt senast och återhämtade sig bra. Allt har varit okej men nu är det hårdare motstånd än senast. 
Hästen kom till stall ett par månad sedan och jag vet inte om hur hon klarar dödens eller ledningen men senast 
hon spurtade bra i början och i slutet och det känns också att hon orkar gå. Jag tror att kusken måste ladda igen 
och köra framåt. Samma utrustningar som senast: öppet huvudlag och ryckhuvan som var dock oanvänd 
senast. 

 
Kim Åkerlund 
Brain Freeze, lopp 6, V65-3: 

- Ett kapabel sto som var riktigt bra i sista tävlingar. Näst senast i Mikkeli hon hade kunnit trava 12-tid utan 
galopp. Hon växte upp och fick slappna av men vi har tränat henne ordentligt och hon känns bra. Hon borde 
inte vara ringrostig. Hon kan göra egen lopp och jag kör tidigt framåt om behövs. Hästen klarar också dödens 
och isbanan och broddar passar bra. Inga utrustningsändringar. Vi börjar resa till Boden redan i torsdags och 
övernattar där hos Petri Salmela. Det är första gången för hästen men jag tror att hon stressar inte. Hon är lugn 
och har goda nerver. Vi har drygt 700 kilometer från Ylöjärvi till Boden och det är klart att vi har stora 
förväntningar när vi åker dit. 

 
Mika Jauhola 
Global Resource, lopp 7, V65-4: 

- Hård sällskap. Kort distans och hästen är snabb i början; det är sannolikt att jag kör nu i ledningen. Hon har 
gjort bra avslutningar efter ryggresan men har vunnit tidigare också från ledningen. Allt är okej med hästen. 
Nu sätter jag norsk gas för första gången och kanske också jänkarvagn, men det är osäker än. Hästen håller fin 
form för dagen och presterar jämnt och bra hela tiden. Jag blir inte förvånad om hon skulle reda sig här. 

All The Better, lopp 8, V65-5: 
- Distansen är inte den bästa möjlig men hästen öppnar snabbt och jag försöker servera snäll lopp. Efter sådan 

hästen spurtar bra. Han är travsäker och har bra form men han har haft mycket otur på senaste tiden. Inga 
ändringar. Distansen och det, hur resan lyckas, avgörs vår placering.  

Jaro´s Domaine, lopp 8, V65-5: 
- En saklig, gammal häst som presterar jämnt och bra hela tiden och gör alltid bra avslutning. Distansen är en 

fördel och om han klarar voltstart bra, kan han spurta högt. Isbanan och broddar passar bra och om tempo 
under loppet blir jämn hård, är det bara en plus. 

 
Janne Soronen 
Smooth Criminal, lopp 7, V65-4: 

- Bra startspår och hästen är snabb i början. Han har fin form och har vunnit tidigare från rygg och från 
ledningen. Senast han vann hur lätt som helst och hade krafter kvar. Isbanan och broddar passar bra, inga 
ändringar. Jag har goda förväntningar, han är min bästa chans i Boden.  

Herrera Boko, lopp 8, V65-5: 
- Hästen är jämnfartig än men han utvecklas hela tiden och orkar gå. Så, distansen är en fördel för honom. Han 

kan inte utnyttja startspåret och kommer att tappa mark i början men man kan köra tidigt framåt om behövs. 
Hästen är stark. Allt har varit okej i träningen. Isbanan och broddar passar, inga ändringar. Efter passande 
resan hästen kan reda sig. 

Tarabuso Jet, lopp 9, V65-6: 
- Hästen kan öppna ganska bra men är ingen startkanon och vi får se vart vi hamnar? Han kommer från 

tävlingspaus och resan i innerbanan passar bra. Han har bra form och har varit tidigare bra också direkt efter 
paus. Jag tror att han kan inte hålla ledningen och därför det krävs tur för att lyckas men helt omöjligt är det 
inte. Isbanan och broddar är okej, inga ändringar.  

 
Tuomas Pakkanen 
Dreaming Blues, lopp 7, V65-4: 

- Hästen vara bara jämn senast men går framåt med senaste genomköraren i sig. Hon är snabb ut i början och 
kusken måste väl köra framåt. Hon är kräsen av resan och måste få bra sådan. Kort distans passar bra, samt 
isbanan och broddar. Inga ändringar. Allt har varit okej med hästen i träningen.  

Charmig, lopp 2: 
- Om hästen bara travar hela vägen kan hon reda sig. Hon har varit mycket osäker men jag hoppas att hon blir 

säkrare enligt tävlingar. Dock är hon ett frågetecken igen. Isbanan och broddar passar och hon kan trava 34-tid.  
 
 
 



Vesa Jokiniemi 
Bold Choice, lopp 7, V65-4: 

- Hästen fick kramp i ryggen senast och vi har hittat ingen orsak för den. Vi har tänkt om virus, som han hade 
tidigare, har lämnat något? I varje fall han är pigg och glad här hemma och tränar bra men visar inte det samma 
i tävlingar. Vi har tagit blodprov och allt är okej. Nu försöker jag servera ryggresan och blir nöjd om hästen 
bara gör bra prestation. Nu är det långsökt att tro på seger eller totoplats. Inga ändringar ingenstans.  

Norrlands Odin, lopp 2: 
- Hästen kom ett par månad sedan till stall och vi kastrerade honom. Vi har kört grundträning här hemma också 

på skarsnö och han kan vara fortfarande stel. Det känns att han har kapacitet och kan trava. Vi har varit inte på 
banan men jag har kört intervaller, som snabbast 34-fart 500 meters bitar, och han borde inte vara ringrostig. 
Jag vet inte hur snabb han är i början men i träningen han kan accelerera snabbt. Broddar och isbanan passar 
och jag sätter helstängt huvudlag och Raymond-käk. Den här är en slags av provstart och pengaplacering och 
bra prestation är mitt första sikte. 

 
Tarmo Liikamaa 
Sound Of Music, lopp 8, V65-5: 

- Hästen hade dåliga blodvärden men nu är det okej. Han tränar bra men mitt mål härifrån än är att om han 
skulle plocka pengar. Isbanan och broddar passar bra, inga ändringar. 

 
Petteri Joki 
Carro´s Gift, lopp 8, V65-5: 

- Hästen var svag senast och återhämtade sig dåligt men nu här hemma han har varit helt normal. Kanske 
orsaken var för kort mellanrum mellan tävlingar? Det är alltid svårt att kliva upp från tillägg men om hästen är 
likadan son näst senast han kan reda sig. Jag försöker servera ryggresan och efter sådan hästen kan spurta bra 
under sista varvet. Senast vi hade jänkarvagn men byter den nu tillbaka till vanliga. Samma utrustningar – 
helstängt huvudlag - som tidigare. Normalt jag väntar honom bland de tre-fyra bästa. 

 
Janita Luttunen 
Mr Big, lopp 9, V65-6: 

- Jag körde sista jobbet i onsdags och hästen var bra. Vi har dåligt startspår men jag kör framåt och kör fastän i 
dödens om vi hamnar dit. Han har vunnit också därifrån och om vi skulle nå ledningen väntar jag att han skulle 
i varje fall räcka till totoplats. Inga ändringar ingenstans. 

 


