Pekka Mäkelä
Kommentarer gällande de finska hästar som startar på Bodentravet 11 januari.
Tyvärr ingen kontakt med Heikki Suutari, Petri Ahvenjärvi, Hanna Ranta, Eva Kalander, Anna Niva, Kari Ylipahkala,
Veijo Suopanki, Jukka Siipola, Katja Bäck och Sari Jauhojärvi.
Sami Saarela
Emerald, lopp 1, V65-1:
- Ett utvecklingsförmögen stå som har bättrat hela tiden. Hon kan öppna bra och borde vara ganska travsäker
bakom bilen. Hon klarar alla lägen och var bra i dag – onsdag – när jag körde. Senast hon tappade en sko i sista
sväng men var annars sådan att kusken sade mig att du kan anmäla hästen till vilken tävling som helst. Hon var
helt okörd när hon hoppade. Inga ändringar. Jag blir inte ens förvånad om hon skulle vinna loppet.
Holland Boko, lopp 1, V65-1:
- Den här var också bra i träningen på onsdagen. Senast han satt fast till slut och gången tidigare i Harstad han
var tvåa från dödens. Han får mer och mer snabbhet men har varit också osäker och jag laddar inte i början
eller tar det lugnt och kör nu inte i dödens. Inga ändringar. Mina hästar är jämnbördiga och den som får bättre
resan är före i mål.
Katri Mikkola
Samuel Ray, lopp 1, V65-1:
- Hästen kommer efter paus men har tränat bra och borde inte vara ringrostig. Startspår är dålig och vi måste
försöka hitta något läge och ta vad bjuds i slutet. Senast han galopperade efter störning, normalt han har varit
travsäker. Nu är det första gång när han tävlar med långa broddar men här hemma de passar bra. Samma
utrustningar som tidigare. Om han hade haft bättre utgångsläge hade jag kört direkt om vinsten men nu väntar
jag honom bland de tre-fyra bästa med klaff på vägen.
Pineapple Boy, lopp 5, V65-5, V4-3:
- Hästen hade epsm och trampade också på ben men tränar nu bra utan vagn bakom Samuel Ray. Långa broddar
passar bra, jag ge honom gå och kör där vart han hamnar. Han borde klara alla lägen. Samma utrustningar som
tidigare. Han borde inte vara ringrostig och jag har goda förväntningar på förhand.
Petteri Joki
Hope Maguire, lopp 1, V65-1:
- Hästen har gått bra men propositionerna har blivit hårdare och det är inte än så lätt att reda sig. Han har inte än
så mycket rutin men har bra form och något måste jag vänta på fastän allt måste lyckas. Startspår är okej fastän
framspår hade varit bättre för snabb häst. Nu kör jag i ryck. Inga ändringar. Senast han vann lätt, han hade
kunnit trava då 16-tid tror jag.
Little Easy, lopp 6, V65-6, V4-4:
- En ny bekantskap här och den här är första start hos oss. Han var okej senast i Uleåborg när jag körde men har
nu dåligt läge och det blir inte lätt att lyckas fastän han är snabb ut i början och har tränat bra. Isbanan och
broddar passar bra och hästen har kapacitet som räcker. Annars samma utrustningar som tidigare men nu sätter
jag ”can´t see back” utsidan för första gången.
Kyösti Ylivallo
Electric Eye Am, lopp 1, V65-1:
- Allt är bra med hästen och han är likadan som senast. Jag har kunnat träna som planerat. Startspår är inte som
bäst men hästen kan spurta bakifrån om allt är okej. Kusken planerar taktiken själv, jag ger inga råd. Inga
ändringar. Jag väntar att han kan sluta nära totoplats.
Petri Korpela
Kenisha Windcape, lopp 2, V65-2:
- Hästen har varit lugnare i träningen och har blivit säkrare. Nu är det första gång bakom bilen men jag väntar att
hon borde klara det felfritt. Från volt hon har varit osäker. Hon har fin form men är inte snabb i början. Jag
försöker hitta plats i kön, servera snäll resa och köra framåt 500 – 600 kvar. Hon har haft tidigare ryckproppar
men nu sätter jag ryckhuvan för första gången. Distansen passar och med klaff hästen kan sluta bland de tre
bästa.
Mauri Jaara
Cheval De Fer, lopp 2, V65-2:
- Hästen är barnslig och jämn än och ger inte ut allt vad han kan men han tränar bra hela tiden. Startspår är dålig
men trots det han borde inte vara långt borta om täten med klaff på vägen. Han kan öppna snabbt och klarar
alla positioner om han bara ids. Taktiken planerar jag under loppet. Isbanan är okej, hästen är travsäker. Han

har haft helstängt huvudlag men nu byter jag den för något annat. Hästen har kapacitet som räcker och jag blir
inte förvånad om han skulle reda sig.
Forgetmenot Sisu, lopp 3, V65-3, V4-1:
- Hästen gör jämn hårt jobb hela tiden. Näst senast hon galopperade av den orsaken att banunderlag var lös. Där
hon gjorde lång spurt. Hon är inte speciellt snabb i början men har bra startspår och sitter direkt i andra spår.
Hon orkar och kan göra egen lopp. Inga ändringar. Fast isbanan passar bra och jag blir inte överraskad om
succen.
Bakels Birdland, lopp 6, V65-6, V4-4:
- Hästen kom senast tillbaka efter längre frånvaro och satt fast till slut. Han är en bra häst och nu frisk och då är
han alltid farlig. Han är snabb i början och jag kör nu modigare framåt. Hästen är inte kräsen av resan och går
säkert framåt med senaste genomköraren i sig. Jag har goda förväntningar på förhand.
Kari Alapekkala
M.T. Miss Molly, lopp 3, V65-3, V4-1:
- Vi har kunnat träna som planerat över vinter och börjar nu tävla. Jag har kört bara en gång på banan och hästen
är inte än på topp eller kan vara ringrostig än. Vi söker startrytm än. Hästen har varit travsäker och kan öppna
bra men jag hoppas på ryggresan och blir nöjd om hon tar fjärde – femte plats. Inga ändringar.
Willy Fog, lopp 4, V65-4, V4-2:
- Willy Fog har tränat bra och känns riktigt fin här hemma. Startspår är okej därför att han kommer tappa mark i
början men kommer alltid bra till slut. Det finns inte så mycket hästar med i loppet och det är vår fördel.
Distansen är ett plus och isbanan passar bra. Jag väntar hästen direkt till vinststriden.
Janne Soronen
Sannu Mustang, lopp 3, V65-3, V4-1:
- Hästen började karriären fint men har varit dåligare efter det. Vi har skötat henne och ändrat träningsmetoder
och hon har varit bättre på senaste tiden fastän hon har fått snälla resor och har haft också otur. Senast hon
galopperade utan anledning i sista sväng från ledningen och har varit apatisk efter starten. Jag kör på torsdagen
och om allt är okej kommer vi belåten till start och då har jag goda förväntningar. Inga ändringar.
Smooth Criminal, lopp 6, V65-6, V4-4:
- Den här litar jag på, hästen har hittat fin form, har varit bra och är en bra vinterhäst. Han är mångsidig: kan
öppna fort och har vunnit från rygg och från ledningen. Dödens försöker jag undvika fastän han travade sista
varvet där i Ylivieska och vann ändå. Inga ändringar.
Kari Vaaraniemi
Jewel Zon, lopp 3, V65-3, V4-1:
- Hästen har varit besvärad på framknän. Hon besökte i kliniken, blev behandlats och känns nu bra här hemma.
Hon tävlar första gången på isbanan och det är ett litet frågetecken. Hon har bra startspår, öppnar snabbt och
kan normalt sluta högt upp. Hon kan göra egen lopp men jag hoppas på att hon skulle få nu resa i ledningen
eller i rygg. Inga ändringar i utrustningar.
Gizah Boko, lopp 9:
- Hästen har alltid varit ett löfte, känns bra här hemma men visar inte det samma på banan. Hon har dragit luft in
men nu har vi reparerat det och hoppas på att den hjälper. Tidigare hon har varit bra direkt efter paus men har
ändå varit besvikelse. Vi kommer nu dit med låg profil.
Satu Vesa
King Journey, lopp 4, V65-4, V4-2:
- Vi hade virus i stallet på hösten och tog det lugnt men nu har hästarna tränat bra. King Journey behöver
normalt en start innan han ”vaknar” men trots det jag väntar direkt bra prestation. Distansen, broddar och
isbanan passar och han har tränat så bra att han borde inte vara ringrostig. Han är ingen kanon i början men
härifrån kusken hittar väl bra läge, rygg hoppas jag på. Jag känner inte motståndet men väntar på i alla fall
pengaplacering.
Poulter, lopp 5, V65-5, V4-3:
- Jag var helt nöjd för hästen efter paus, han gjorde fin slutspurt. Han tränar bra och går väl framåt med senaste
genomköraren i sig. Startspår är okej, han är ingen kanon i början men kan visa stark spurt till slut. Han kan
göra egen lopp om behövs och har klarat också dödens men jag hoppas på ryggresan nu. Broddar är okej och
utrustningar samma som tidigare. Jag väntar på bra prestation och pengaplacering.
Heli Alajärvi
Valnes How Lovely, lopp 5, V65-5, V4-3:

-

Hästen var inte normal senast i Skellefteå, han hetsade sig och har gjort det samma tidigare på samma banan. I
Boden han har varit lugnare. Han tränar bra och har bra form men har dåligt startspår och resan kan bli svår.
Han är inte speciellt snabb i början men klarar normalt till o med dödens där han lugnar sig bra. Broddar och
isbanan passar bra. Normalt han är lat och har haft stängda öronen men kanske jag sätter nu ryckproppar och
tar bort ”can´t see back”. Han har haft proppar också tidigare. Jag bestämmer utrustningar på plats efter
värmningen. Hästen är bra och har kapacitet som räcker.

