
Pekka Mäkelä 
Kommentarer gällande de finska hästar som startar på Bodentravet 17 april. 
Tyvärr ingen kontakt med Petri Ahvenjärvi. 
 
Mikael Östman 
Cao K., lopp 1, V4-1: 

- Hästen var riktigt bra senast. Hon är normalt klart bäst från ledningen men då hon fick så hård press att jag var 
tvungen att släppa ledningen. Trots det kom hon bra till slut och satt även fast i slutet. Hon är snabb ut, har bra 
startspår och jag laddar och kör i ledningen om vi når dit. Med skor, helstängt huvudlag och jänkarvagn. I 
vinststriden om hon är likadan som senast. 

Zacus Turbo, lopp 3, V4-3: 
- Hästen fick senast bra jämn resa och spurtade bra till slut. Allt har varit okej efter tävlingen. Vi hade inte kört 

snabbare efter paus och han borde gå framåt med senaste genomköraren i sig. Kanske det är nu långsökt att tro 
på seger men jag försöker servera snäll lopp i innerbanan och tar vad vi kan få till slut. Barfota runt om och 
annars samma utrustningar som senast men nu kör vi med jänkarvagn i stället av normal sulky. Bra läge och 
härifrån hästen kan spurta bland de tre-fyra bästa. 

Farm Glittra, lopp 7, V5-4: 
- Hästen tjänar fina pengar hela tiden men senast var hon inte som bäst. Hon hade fel balans, vintersko och långa 

broddar. Nu tar vi bort broddar, jag försöker servera snäll lopp och tar vad bjuds i slutet. Om hon slutar bland 
de fyra bästa har det gått bra. Hon var bra i träningen på torsdagen. Hittills hon har tävlat med stängda öronen 
hos oss men kanske vi sätter nu ryckhuvan för första gången. 

 
Ari Aatsinki 
Bajkal Graff, lopp 2, V4-2: 

- Det är första gången på monte men vi har provat det här hemma och också Kata har gjort så när hästen har 
varit en vecka med honom. Hästen har stigande form. Barfota runt om och med samma utrustningar som 
tidigare. Startspår är bra och det är bra att köra härifrån. Kata bestämmer själv hur hon kör. 

 
Henri Mäkinen 
Lassic Point, lopp 2, V4-2: 

- Hästen har varit nervös men har lugnat sig när vi har kört monte. Han är långsam i början men är stark och 
kusken kan köra tidigt framåt. Bra form men han är lite "dieseltyp". Senast han hade broddar men tävlar nu 
med sommarbalans. Ingen utrustning ändras. Jag väntar minst matlapp. 

Emptybrook, lopp 8, V5-5: 
- Hästen var bra senast i Ylivieska men resan misslyckades från spår elva och man får glömma starten. Han har 

bra form men är inte snabb i början och behöver ryggresan. Efter sådan han har en pollett kvar i slutet. Senast 
han hade broddar men tävlar nu med sommarsko. Annars samma utrustningar som tidigare. Jag tror att med 
klaff på vägen han kan sluta även med i totostriden. 

 
Janita Luttunen 
Lionize, lopp 2, V4-2: 

- Senast hästen var en besvikelse. Han har haft på senaste tiden bara en spurt och fastän monte borde passas bra 
är det psyke och humör som avgörs resultaten. Jag försöker servera ryggresan och tar vad vi kan få till slut. 
Med skor, ingen utrustning ändras. Om vi får spara spurt till slut blir jag inte förvånad om ingen placering. 

Jerome di Quattro, lopp 4, V4-4, V5-1: 
- Hästen var bra senast och tog starten på rätt sätt. Han behöver mer självförtroende men jag är nöjd för hur han 

har tränat. Jag tar bort broddar, annars allt som tidigare. Mikael har kört hästen en gång och känner honom. 
Efter en felfritt prestation kan han reda sig. 

 
Sami Saarela 
Quick Right, lopp 3, V4-3: 

- Hästen har bra form hela tiden men löpningarna har inte varit framgångsrika. Han har nu en lämplig startspår 
och efter passande ryggresan kan han reda sig. Kanske jag rycker bort alla skorna, i varje fall tar jag bort 
broddar. Jag bestämmer balans till slut på banan. Ingen utrustning ändras. 

Rose Töll, lopp 3, V4-3: 
- Hästen var bra när vi körde snabbjobb men hon har dålig startspår. Hoppas att hon skulle få hjälp under loppet 

och då väntar jag någon slags av succe. Sommarbalans, samma utrustningar som tidigare. 
Get On Day, lopp 4, V4-4, V5-1: 



- Hästen är kraftigt brunstig och blir förmodligen struken men om hon kommer tävlar hon med skor och samma 
utrustningar som tidigare. Hon kan öppna snabbt och har bra läge och med klaff på vägen väntar jag minst 
pengaplacering. 

 
Iida Lantto 
Forastero, lopp 5, V5-2: 

- Hästen blev struken en gång men all är okej i träningen. Startspår är ett minus men tidigare hästen har varit bra 
direkt efter paus. Barfota bak, så får han lite mer fart, och annars med samma utrustningar som tidigare. Hästen 
är stark och om han har bra dag kan han sluta högt upp. 

Mamajuana, lopp 6, V5-3: 
- Hästen var okej senast, hon blev piggare när vi körde barfota runt om. Samma balans igen om möjligt. Allt har 

varit bra i träningen, stoet är pigg och glad och har bra form. Startspår är okej därför att hon behöver ryggresan 
men efter sådan hon kan spurta fort. Ingen utrustning ändras. Jag blir inte överraskad om ingen placering. 

 
Tarja Jussila 
Don Corleone Trot, lopp 5, V5-2: 

- I Rovaniemi vi körde barfota fram on senast han var öm i hov. Det var orsak för prestationen. Han kändes bra 
när jag körde på onsdagen och allt verkar vara okej. Formen är bra, lilla broddar, ingen utrustning ändras. Jag 
ger ingen råd, kusken kör som hon vill. 

 


