
Pekka Mäkelä 
Kommentarer gällande de finska hästar som startar på Bodentravet 8 oktober. 
Tyvärr ingen kontakt med Vesa Jokiniemi, Heli Alajärvi, Petri Ahvenjärvi och Heikki Suutari. 
 
Sami Saarela 
Mind Magic, lopp 3, V5-1: 

- Dåligt läge därför att hästen kan inte öppna riktigt snabbt. Jag planerar taktiken under loppet. Hästen har bra 
form och tävlar med skor och samma utrustningar som tidigare. Inga ändringar. Med klaff på vägen jag väntar 
att han kan få förhöjda pengar. 

Rose Töll, lopp 6, V5-4, V4-1: 
- Hästen har gjort bra prestationer utom i Torneå där hon var för het från dödens och var dålig. Hon har 

galopperat några gånger i början men har varit bra efter den. Nu hon har bakspår och borde inte ha någon 
galopprisk. Jag rycker i alla fall bort framskorna men kanske också bakskorna. Det är en liten fördel. Inga 
ändringar i utrustningar. Normalt hon borde ha någon slags av chans här. 

 
Katri Mikkola 
Samuel Ray, lopp 5, V5-3: 

- Hästen hade gaffelbandskadan och var långt borta men nu han är frisk och allt har varit bra i träningen och i 
tävlingar. Senast i Torneå han travade lite konstigt men det var därför att han hade jänkarvagn för första 
gången, vagnen var för liten och han kunde inte trava avspänd. Nu sätter vi normal vagn igen och byter kanske 
halvstängt huvudlag, som han hade sist, tillbaka till öppet huvudlag. Med skor som tidigare. Jag kör gärna i 
ryggar och tar vad bjuds i slutet. Jag har goda förväntningar. 

 
Juhani Väätämöinen 
E.V. Blue Dream, lopp 5, V5-3: 

- Hästen var bra i kvalet men är svår att tippa nu. Allt har varit okej här hemma och hon tränar bra. Med skor 
och med samma utrustningar som tidigare. Jag kan inte vänta något annat än att hon skulle göra bra prestation.  

 
Toni Granath 
M.T. Jacqueline, lopp 6, V5-4, V4-1: 

- Senast i Rovaniemi hästen var lugn men blev tacklat i första sväng. Hon har nu varit lugnare än tidigare och 
jag försöker klara starten felfritt och om det lyckas köra direkt framåt. Hon är stark och distansen passar. Med 
skor och med samma utrustningar som tidigare. Jag tycker att felfritt hon har chans här.  

 
Petri Korpela 
Findus Sisu, lopp 8, V4-3: 

- Nu är det klart lättare sällskap än tidigare. Hästen har tagit tävlingar på rätt sätt och allt är okej i träningen. 
Samma balans och utrustningar som tidigare. Jag tror att hästen kan sluta bland de fyra bästa nu men för att 
vinna måste vi ha tur med. 

 
Iida Lantto 
Forastero, lopp 9, V4-4: 

- Uppgiften ser passande på papper och hästen borde normalt inte vara långt borta från vinststriden. Allt har 
varit bra i träningen. Samma balans och utrustningar som tidigare. Jag måste försöka hitta tidigt bort från 
innerbanan, hästen är bäst från ett öppet spår.   

 
Jorma Hannus 
Amazone d´Inverne, lopp 9, V4-4: 

- Allt är som tidigare med hästen. Hon har varit bra i monte och succen här är inte omöjligt men tur löser sig. 
Med skor, inga ändringar. 


