
Pekka Mäkelä 

Kommentarer gällande de finska hästar som startar på Bodentravet 9 februari. 

 

Jani Hartikainen 

Easy Vacation, lopp 1, V65-1: 

- Allt är okej med hästen men kanske mellanrum mellan tävlingar är lite för kort? Dock hästen tog sista starten 

på rätt sätt. Startspår är inte den bästa möjligt därför att han är  inte speciellt snabb i början och vi får se vart 

han hamnar. Kusken måste försöka hitta väg ut tidigt, hästen är inte kräsen av resan. Senast han travade första 

varvet i dödens innan han tog ledningen tusen kvar. Broddar och isbanan passar perfekt, inga ändringar. Vi har 

500 kilometer till Boden. Vi börjar resan på morgonen. Hästarna reser fint. Easy Vacation har bra form. Jag är 

nöjd om han slutar bland de tre bästa. 

Going Above, lopp 4, V65-4: 

- Hästen trampade på ben i hage efter sista tävlingen men allt verkar nu vara okej. Vi har kört träningsjobb 

normalt och hästen borde väl bättra med lopp i kroppen. Han kan öppna snabbt och har bra startspår och om 

han skulle nå ledningen är det lättast att köra där. Han är barnslig och orutinerad än och då och då lite svår att 

köra. Han är bra från ett öppet spår, ledningen eller dödens, där han lugnar sig. Stängda öron, samma 

utrustningar som tidigare. Hans kapacitet är fortfarande ett frågetecken och jag blir nöjd om han gör bra 

prestation. 

What´s Going On, lopp 6, V65-6: 

- Hästen har varit bra i sista tävlingar fastän han har inte lyckas. Hans formkurvan visar upp. Han är långsam i 

början och tappar mark men startspår är okej och distansen bara en fördel för hästen som är jämnfartig. Han 

har haft otur i senaste tävlingar och har satt fast för länge. Han kan göra egen lopp och har varit bäst från 

dödens. Isbanan och broddar passar bra, inga ändringar. Jag har måttliga förväntningar än och blir nöjd om han 

skulle plocka pengar. 

 

Mikael Östman 

Zacus Turbo, lopp 1, V65-1: 

- Hästen var bra senast i hård gäng och kom bra till slut. Han har bra läge fastän han är ingen kanon med 

broddar. Jag försöker hitta någon bra rygg, vinnarhålet eller andra par utvändigt skulle vara bästa, men man 

kan köra också i ledningen om behövs. Hästen har vunnit tidigare därifrån. Näst senast han satt i dödens och 

var bara jämn. Senast han tävlade med öppet huvudlag och vanlig sulky men nu sätter vi väl ”open eye”-

huvudlag och jänkarvagn och de är för nytta till hästen. Också isbanan passar bra. Jag väntar honom bland de 

fyra bästa men om han är normal ingen placering kan inte överaska mig. 

Cao K., lopp 4, V65-4: 

- Vi vaccinerade hästen och hon fått en liten paus. Vi har inte kört på banan men hon tränar bra här hemma. 

Dock hon är en lat häst och kommer efter paus och därför det är svårt att tippa hennes placering. Startspåret är 

sämsta möjligt, hon har galopprisk och tappar mark i början. Normalt hon kommer bra till slut och klarar alla 

lägen. Helstängt huvudlag. Kanske jag sätter nu jänkarvagn, den bestämmer jag på plats. Jag hoppas att hon 

skulle sluta bland de fyra-fem bästa. Vi kommer till Boden redan på torsdagen och det är klar fördel för båda 

hästar. 

 

Petteri Joki 

I Am Billy The Kid, lopp 1, V65-1: 

- Hästen var bra efter paus senast. Han rundade i tredje spår på 12-avslutning och galopperade i sista sväng. Han 

har galopperat mycket under karriären men om hästen är likadan som i Uleåborg man kan köra tidigt framåt. 

Han har nu tyngre balans fram och travar bra i träningen. Allt verkar vara okej. Han är inte speciellt snabb i 

början och därför startspåret är bra. Om farten saknas kör jag fastän till dödens. Helstängt huvudlag och 

jordblinker, inga ändringar. Hästen har so bra kapasitet att jag blir inte överraskad om han skulle till o med 

vinna. Jag är besviken om han slutar inte bland de tre-fyra bästa. 

Gizah Boko, lopp 2, V65-2: 

- Hästen var entömd i Boden men Kari vårdade henne och senast hon var klart bättre. Hon har bra läge, jag 

laddar och kör i ledningen om vi når dit. Hon har vunnit tidigare därifrån. Broddar passar bra. Jag pratade med 

Kari och allt är okej i träningen. Inga ändringar. Jag blir inte förvånad om hon skulle reda sig. 

Tiia Tempest, lopp 4, V65-4: 

- Allt gick dåligt senast. Hästen lugnade inte i dödens. Annars allt var okej och hon travade bra. Jag försöker 

servera nu ryggresan och om vi har klaff på vägen kan hon reda sig. 

Sorella Aggiornata, lopp 9: 

- Hästen var positiv senast och öppnade bra från springspåret. Efter tävlingen hästen var sjuk men nu borde allt 

vara okej igen. Hon är en trevlig, liten stå som kan trava 19-tid här. Vart den då räcker? 

 



Janne Soronen 

Herrera Boko, lopp 1, V65-1: 

- Hästen har gått bra på senaste tiden och broddar och isbanan passar fint. Allt är okej i träningen. Statspår är 

inte så stor minus därför att hästen är inte speciellt snabb i början eller han är jämnfartig och orkar bra. Han har 

gjort tillförlitliga prestationer och kommer ärligt till slut. Jag kör tidigt framåt om farten saknas. Inga ändringar 

ingenstans.  

Uberta Jet, lopp 2, V65-2: 

- Andra gången i rad den sämsta möjliga startspåret för stoet. Om hon håller sig lugn kan hon öppna måttligt. 

Senast hon hetsade sig och var nära galoppera i början. Hon fick sent luckan men slutade fint och nu jag väntar 

mycket om hon klarar starten felfritt och hittar tidigare väg ut. Hon fick sårskada och blev struken en gång 

efter Boden men allt är okej igen. Vi har kört snabbjobb och hästen borde vara likadan som senast. Inga 

ändringar. 

Tomac, lopp 3, V65-3: 

- En intressant häst som kom till stall ett par månad sedan. Vi har inte satsat på första start eller försöker hitta 

rytm och rätta utrustningar enligt tävlingar. Hästen kom från bra tränaren. Han tränar bra men det är ett 

frågetecken hur han börjar gå och lyckas i tävlingar. Jag tror att han gör så men när, det vet jag inte? Han 

känns mer stark än snabb och har kapasitet som räcker. En felfritt prestation är vår första sikte. Broddar passar 

bra här hemma men det vet jag inte hur han fungerar på isbanan. Öppet huvudlag och ryckprobbar. Den här är 

någon slags av teststart och hästen är ett stor frågetecken än. Om hästen skulle vinna direkt, skulle det vara en 

överraskning för mig.  

Tarabuso Jet, lopp 6, V65-6: 

- Senast i Uleåborgs T76-loppet löpningen misslyckades, hästen var bättre än vad resultaten visar. Man kan bara 

glömma starten. Allt har varit bra i träningen och hästen borde bara bättra ytterligare. Hans kapasitet räcker 

och distansen är ett plus. Statspår är ingen stor minus, hästen är inte snabb i början. Jag planerar taktiken enlig 

den hur hästen känns under loppet. Han är travsäker och flitig och han kan kliva upp till vinstriden. 

Ryckprobbar och norsk gas som tidigare. 

 

Mauri Jaara 

Odette Brodda, lopp 1, V65-1: 

- Hästen söker efter sig själv och har hittat inte sin egen nivå. Hon har haft sjukdomar och kanske de har 

påverkat på saken. Något saknas. Hon behöver smörresan. Isbanan och broddar passar bra. Vi letar efter bra 

prestation, det är överraskning för mig om hon skulle reda sig. Inga ändringar. 

 

Tuomas Pakkanen 

Dreaming Blues, lopp 2, V65-2: 

- Hästen var dålig och besviken senast. Broddar är en klar nackdel. Hon kan öppna snabbt och jag försöker 

servera smörresa. Inga ändringar. Om hon skulle plocka pengar är jag nöjd. 

She Is Cecilia, lopp 5, V65-5: 

- Hästen har varit bra på senaste tiden. Hon behöver resan och jag försöker servera sådan. Isbanan och broddar 

är okej och formen är bra. Inga ändringar. 

Charmig, lopp 10: 

- Man får inte byta vinnande ekipage. Första stegen är svåra men om hästen klarar starten kan kusken köra 

framåt. Inga ändringar. Felfritt hästen kan reda sig igen.  

 

 

 


