
Pekka Mäkelä 
Kommentarer gällande de finska hästar som startar på Bodentravet 10 oktober. 
Tyvärr ingen kontakt med Petri Korpela, Vesa Jokiniemi, Peter Häggman, Riikka Keinänen, Toni Granath, Paula 
Ruonala och Kari Kenttä. 
 
Suvi Koponen 
Capesake, lopp 1, V4-1: 

- Hästen var hetsig näst senast i Kuopio och tyckte inte trava i rygg. Senast hon var lugnare men lite ringrostig 
än. Nu har jag kört snabbare och hästen blir bättre hela tiden. Distansen är ett plus, startspår okej och jag 
hoppas på resan i vinnarhålet. Efter sådan kan hästen visa bra slutspurt. Barfota bak och jänkarvagn. De två 
sista gångerna hästen har tävlat med skor. Transportering är ett litet frågetecken men vi kommer med Tuomas 
Pakkanen och hästen borde vara lugnare när det finns någon annan häst med i bilen. Om hon skulle sluta bland 
de fyra bästa är jag glad. 

 
Markus Pulkkinen 
Dee Storm, lopp 2, V4-2: 

- Hästen satt senast fast bakom ledaren men var bra. Han är snabb ut i början och jag tror att om han skulle få 
ledningen kör kusken där. Dock hästen kommer bra också bakifrån. Barfota fram, inga ändringar. Allt är okej 
med hästen, han är lugn och resar bra. Jag blir överraskad om han skulle vinna men inte om han får förhöjt 
pengar. 

Edfromed, lopp 3, V4-3: 
- Hästen har gjort bara goda prestationer och allt är fortfarande bra. Senast hästen tävlade barfota runt om men 

nu kör vi med lätta skor. Hästen travar klart och jag tror att det verkar inte så mycket. Han är inte snabb i 
början och hamnar någonstans i andra spår. Jag vet inte hur han klarar dödens men han är en lugn häst och kan 
klara sig den också. Helstängt huvudlag, inga ändringar i utrustningar. Samma typ av förväntningar som med 
Dee Storm. 

 
Mika Jauhola 
Like Elvis, lopp 2, V4-2: 

- Allt är fint, senast hästen satt fast till slut. Han har fin form, är snabb ut och har bra spurt efter ryggresan och 
sådan försöker jag servera. Med skor, inga ändringar. Normalt han borde kunna reda sig här.  

Forastero, lopp 4, V4-4: 
- Hästen var bra senast i Uleåborg i hård sällskap. Allt är okej, distansen är en fördel och hästen kan göra egen 

lopp och jag kör direkt framåt. Med skor, inga ändringar. Jag blir inte överraskad om han skulle reda sig. 
Trö Fax Stjärna, lopp 8, V5-3: 

- Hästen fick vila ett tag som planerat. Allt är bra och han var riktigt bra när jag körde i söndags. Hästen kan 
öppna fort och jag laddar. Han klarar också dödens. Senast han tävlade med samma balans som näst senast i 
Skellefteå fastän det stor i programmet att balansen var barfota bak. Han har skorna i hovarna också nu och 
samma utrustningar som tidigare. Vi kommer dit för att lyckas.  

Nehemiah, lopp 9, V5-4: 
- En stor, lat valack som visar inte den bästa i värmningen men i tävlingen han blir klart skarpare. Senast han 

vann lätt på 14-avslutning och han borde kunna reda sig också i Boden. Hästen är inte kräsen av resan, öppnar 
fort och jag kör direkt framåt. Med skor, inga ändringar. 

 
Jani Myllymäki 
Fonseca Boko, lopp 2, V4-2: 

- Det var anordnarens fel i anmälning. Hästen kommer inte till start.  
Pearly´s Jadessa, lopp 9, V5-4: 

- Hästen var bra på våren men dåligare på sommaren. Hon hade problem med muskelvärden. Nu känns hon 
bättre fastän är inte än helt på topp. Bra startspår, hon kan öppna snabbt och kan ta till o med ledningen men 
jag hoppas på ryggresan. När hon vann hon travade barfota runt om. Kanske vi rycker igen bort alla skorna, i 
varje fall bakskorna om möjligt. Balansen bestämmer vi på plats. Jänkarvagn, samma utrustningar som 
tidigare. Jag tror att hon kan trava 16-tid i Boden. 

 
Mikael Östman 
Cao K., lopp 2, V4-2: 

- Propositionen blev delad men mina hästar var med i samma lopp och nu är det Sören som kör stoet. Hon är 
sådan att hon borde hitta snabbt läge nära täten och därför startspår är dålig. Helstängt huvudlag och 
jänkarvagn om kusken vill ha sådan. Sannolikt med skor. Om hon skulle sluta till bättre sidan av mitten har det 
gått bra. 



Coys Rain, lopp 3, V4-3: 
- Hästen var riktigt bra i Ylivieska och vann hur lätt som helst. Han travade först i andra par utvändigt men i 

sista bortre långsidan jag körde honom till dödens och i upploppet han bara gled till vinsten. Han hade då 
bakspår och jag vet inte hur snabbt han kan öppna men han kändes som en kanonhäst, var riktigt bra att köra 
och jag litar på honom. Jag tror att han kommer från ledningen eller från rygg och han känns sådan att han kan 
lugna sig också i dödens. Senast han tävlade med skor och hade grundutrustningar. Jag vet inte hurudan balans 
eller utrustningar han har på torsdag.   

 
Kyösti Ylivallo 
Electric Eye Am, lopp 3, V4-3: 

- Allt är som tidigare. Motståndet är bra. Jag kan inte fundera hur resan kommer att gå? Mauri känner hästen och 
kör som han vill. Allt är bra med hästen. Samma balans och utrustningar som tidigare. Jag har goda 
förväntningar igen. 

 
Ari Aatsinki 
Bajkal Graff, lopp 3, V4-3: 

- Hästen är bra men startspår dålig. Vinsten härifrån kan vara svårt men med klaff bra placering är möjlig. 
Barfota fram, inga ändringar.  

Ginabelle Sisu, lopp 7, V5-2: 
- Hästen har varit en månad i stall. Hon tränar bra men jag vet inte hur hon uppförar sig i tävlingen. I träningen 

jag har kört som snabbast 23/2000 m med träningsvagn och den travade hon lätt. Därför har jag några 
förväntningar fastän jag vet inte hur han kan öppna från volt och hur hon fungerar. Grundutrustningar, utan 
käkrem. Kanske vi rycker bort bakskorna men den bestämmer vi på plats. Jag litar att den här är stallets första 
häst i loppet. 

Listas Beauty, lopp 7, V5-2: 
- En intressant, personlig sto som har fart men är mycket osäker och kan galoppera var som helst. Hon har varit 

två veckor i stallet och jag har kört som snabbast 28/2000 m. Barfota bak, helstängt huvudlag. Hon är svår att 
tippa, kanske hon kan felfritt sluta bland de fem bästa? 

 
Pentti Kuusela 
Execute, lopp 3, V4-3: 

- Allt är bra med hästen. Senast han gjorde fin avslutning från baksidan. Om vi skulle nu få tidigt plats närmare 
täten, då ökar också chansen. Samma balans och utrustningar som senast. Jag blir inte överraskad om han 
skulle reda sig med klaff på vägen. 

 
Tuomas Pakkanen 
Flash Spruce, lopp 4, V4-4: 

- Hästen har varit bara jämn, han har inte hittat samma form som på våren. Han borde bättra sig för att lyckas. 
Jag försöker servera rygglopp och om han skulle sluta bland de tre-fyra bästa har det gått bra. Distansen går väl 
men är ingen fördel. Samma utrustningar som tidigare men nu rycker jag bort alla skorna. Det är den bästa 
balansen för hästen. 

 
Petteri Joki 
Only Eyes Broline, lopp 4, V4-4: 

- Hästen har varit lite enformig men bättre senast i Rovaniemi. Startspår och distansen passar och nu kommer vi 
för att lyckas. Allt har varit bra efter start. Hästen tävlar med skor och samma utrustningar som tidigare. 


