Pekka Mäkelä
Kommentarer gällande de finska hästar som startar på Bodentravet 1 februari.
Tyvärr ingen kontakt med Jani Oinonen, Tarja Jussila, Satu Vesa, Eva Kalander, Janita Luttunen, Rainer Oikarainen,
Janne Isometsä och Vesa-Pekka Kellokumpu.
Mauri Jaara
Diablo Sisu, lopp 4, V64-1:
- Näst senast i Kuopio banan var för mjuk men senast i Vermo hästen var helt okej. Vi skötade honom efter den.
Nu är allt okej, hästen har bra form och är en av dem som har möjlighet här. Han kan öppna fort och har bra
form. Härifrån han får bra resa i ledningen eller i rygg. Inga ändringar. Isbanan och broddar passar fint.
Protector, lopp 8, V64-5, V4-3:
- Hästen var bra näst senast i Kaustby från dödens och måttlig också senast från samma läge men han är inte än
som bäst och nu sällskapet är hård. Bakspår är en nackdel för snabba hästen. Inga ändringar. Om han slutar
bland de tre-fem bästa är jag nöjd.
Mika Jauhola
X. Factor, lopp 4, V64-1:
- Hästen gjorde bra lång spurt senast. En annan häst vände sig fram oss och störde men valacken var saklig
fastän något saknades än. Hästen var bra i träningen i måndags och allt är okej. Han kan öppna snabbt om han
vill och jag försöker köra framåt. Inga ändringar. Ingen placering kan inte överraska mig.
All The Better, lopp 5, V64-2:
- Man måste nu bara lita på att hästen kommer inte från ledningen. Startspår är bra för snabb häst men nu
försöker jag servera ryggresa. Kanske vi tar norsk gas tillbaka. Den bestämmer jag på plats.
Trö Fax Stjärna, lopp 1:
- Den här är en överraskande bra häst. Jag körde första gången efter tävlingen i måndags och han travade 26 –
27 –bitar med kompis. Jag kör till ledningen och tar emot utmaningar. Han hade alumiumsko fram i kvalet och
lätt järnsko senast i Boden. Kanske jas sätter alumium igen. Ryckprobbar, som han hade också senast, men
som jag behövde inte använda då. Jag tror att han kan trava 30 – 31 –tid.
Heli Alajärvi
Valnes How Lovely, lopp 4, V64-1:
- Hästen hetsade sig senast mellan presentation och start men var annars bra. Allt har varit bra efter tävlingen
och hästen är som tidigare. Nu han har samma utrustningar men om det ser ut att han blir het kan vi lämna bort
”can´t see back”. Han tävlar nu också med normal vagn istället för jänkarvagn som han har haft på senaste
tiden. Dock det menar inte så mycket, hästen har vunnit också med sådan. Härifrån hästen får väl bra ryggresan
och mitt första mål är en balanserad prestation.
Petteri Joki
Carro´s Gift, lopp 4, V64-1:
- Dålig startspår därför att hästen är snabb. Han tränar bra här hemma och får väl bra löpningen härifrån. Var
måste vi börja spurten avgörs placeringen. Troligen vi sätter helstängt huvudlag. Om hästen slutar bland fyrafem bästa har det gått bra.
Pharaon Face, lopp 8, V64-5, V4-3:
- Båda våra hästar har dåliga startspår. Pharaon Face öppnar fort men jag vet inte vart han hamnar härifrån?
Hoppas att inte till dödens. Han känns bra i träningen och var också okej som trea senast bakom hårda hästar.
Inga ändringar. Jag väntar att han kan reda sig inom kort, med klaff kanske redan här?
Callela Leonard, lopp 8, V64-5, V4-3:
- Hästen kan nuförtiden öppna ganska bra. Jag kör en bit men planerar taktiken under loppet. Troligen jag måste
backa och ta vad bjuds i slutet. Dödens försöker jag undvika. Hästen har bra form och är jämbördig med
Pharaon Face.
Sundsvik Marameo, lopp 2:
- En saklig häst som bättrar med tävlingar. Startspår är lite svår och hästen har galopprisk i början. Jag försöker
servera ryggresa och väntar att hästen kan reda sig. Isbanan och broddar passar bra.
Janne Soronen
Smooth Criminal, lopp 4, V64-1:
- Senast hästen var en liten besvikelse från ledningen. Han var inte trött men kämpade inte ärligt. Han hade fått
lite lättare träning och kanske det därför saknades något. Han travar bra och nu försöker jag få honom skarpare
till start. Kanske jag sätter nu norsk huvudlag som han dock har haft någon gång tidigare. Jag bestämmer
utrustningar till slut på plats. Det blir svårt härifrån men om han är som bäst kan han kliva upp till vinststriden.

Cool On Photos, lopp 6, V64-3, V4-1:
- Startspår är dålig men den visste vi på förhand och det var ingen överraskning. Hästen var bra i hösten men
sedan några gånger dåligare. Vi skötade honom och nu känns han bättre igen. Dock vi har inte kört fort och
kanske han måste få den här lopp i kroppen innan han är som bäst. Inga ändringar. Isbanan passar bra. Det är
överraskning för mig om han skulle vinna nu. Om han gör felfritt prestation och kommer bra till slut är jag
nöjd.
Sannu Mustang, lopp 7, V64-4, V4-2:
- Bra läge, hästen kan öppna fort. Hon har bra form men har satt fast ofta på senaste tiden. Om hon får resa i
ledningen eller nära täten blir jag inte överraskad om hon skulle vara med i vinststriden. Hon är kapabel, snabb
men också stark, men hon är obeständig. Inga ändringar. Jag har goda förväntningar och blir inte ens förvånad
om vinsten.
Mikael Niva
Ancor Rich, lopp 5, V64-2:
- Senast hästen redan spurtade lite i slutet. Starten var lätt och han tog det på rätt sätt. Han har varit normalt bra i
träningen och jag försöker servera snäll ryggresa igen och ta vad bjuds i slutet. Samma utrustningar som
tidigare. Motstånd är passande och hästen kan med klaff sluta nära totoplacering.
Be Spontaneous, lopp 8, V64-5, V4-3:
- Om resan går bra och vi får pengar är det som en vinst för oss. Hästen är snabb i början men jag försöker bara
hitta någon bra rygg och tar vad vi får i slutet. Inga ändringar.
Paradise Rain, lopp 2:
- Hästen tränar riktigt bra och bättrar hela tiden. Nu hon är direkt i andra spår och kan lifta högt bakom bra rygg.
Hon har varit tidigare flegmatisk men har nu fått mer energi och därför har jag lilla förväntningar nu bland de
fyra-fem bästa. Inga ändringar.
Mikael Östman
Zacus Turbo, lopp 6, V64-3, V4-1:
- En gammal valack som är nu med bara som resekompis. Han har bra läge och kan öppna måttligt men jag kör
snälla resan och siktar bara på pengaplacering. Vi har kört mycket och han tränar bra men som snabbast bara
23/1900 m. Inga ändringar, broddar är ingen fördel för hästen.
Vicomte d´Inverne, lopp 2:
- Vi har tränat hästen och han hade kunnat tävla redan tidigare men jag såg den här proposition och bestämde att
vi kör här. Hästen har varit bra i träningen, har bra startspår och kan öppna fort men efter paus han har liten
galopprisk. Vi har kört 25/1900 m här hemma och om han går felfritt får de andra också springa om de vill
passera oss. Hästen är inte kräsen av resan men jag kör nu gärna från ledningen. Felfritt bland de tre bästa.
Tuomas Pakkanen
Not A Clue, lopp 6, V64-3, V4-1:
- Hästen var bra efter paus och har nu bra startspår. Allt har varit okej, hästen är stark och inte kräsen av resan
och isbanan och broddar passar bra. Normalt han borde reda sig nu.
Crystal Cool, lopp 7, V64-4, V4-2:
- Första start hos oss, jag försöker servera ryggresa och tittar vart hästen räcker. Hon har en liten galopprisk och
jag måste ta ”safety-start”. Inga ändringar. Nu är det väl långsökt att tro på seger men bland de tre-fyra bästa
hon kan sluta.
George Birdland, lopp 9, V64-6, V4-4:
- Isbanan och distansen passar fint för hästen. Han är klart bättre än vad tavlan visar. Hård slutspurt är hans
varumärke och jag blir inte förvånad om han skulle vinna loppet. Allt är okej, inga ändringar.
Boulder Luke, lopp 4, V64-1, och Pertti, lopp 2:
- Boulder Luke är beroende av snäll resan och har dålig läge. Pertti kommer efter längre frånvaro. Han är min
grannes häst och har väl turistresan till Boden. Någonstans måste man börja.
Toni Granath
Lilla Långleg, lopp 7, V64-4, V4-2:
- Det finns galopprisk i början från volt men om hon klarar den kan hon öppna snabbt och jag kör gärna i
ledningen. Hon har bra form och felfritt väntar jag henne bland de tre bästa. Inga ändringar. Senast hon hade
längre broddar fram och det var en fördel. Samma balans igen.
Goldshoe Flight, lopp 10:
- Bra läge och passande sällskap. Hästen behöver ryggresan och sådan försöker jag servera. Senast han slutade
springande utan luckan. Inga ändringar. Med klaff på vägen han kan sluta bland de tre bästa.

