Pekka Mäkelä
Kommentarer gällande de finska hästar som startar på Bodentravet 12 augusti.
Janita Luttunen
Torpa Pål, lopp 4, V86-2:
- Hästen har gjort positiva prestationer. Vi har serverat snälla resor och hästen har kommit bra till slut fastän han
är som bäst från ett öppet spår. Han går framåt och bättrar hela tiden. Han har tävlat med skor men nu rycker vi
bort bakskorna. Det är optimalt balans för hästen. Inga utrustningsändringar. Valacken kan öppna fort, har bra
kapacitet och jag väntar honom nära totoplats.
Marjut Eero
Fiona Mearas, lopp 5, V86-3:
- Hästen var bra senast men kusken inte. Jag hade kunnat vända ut i första bortre långsidan men gjorde inte det.
Hästen fick ingen chans i upploppet och hade krafter kvar i mål. Allt har varit bra efter loppet. Vi har hittat
rätta balansen och stoet travade säkert senast. Distansen passar men hästens startsnabbhet är ett litet mysterium
än för mig. Om hon skulle öppna bra och nå till o med ledningen kan kusken köra där om hon vill. Samma
utrustningar och balans som senast. Om hästen bara får möjlighet blir jag inte förvånad om ingen placering.
Mika Jauhola
Trö Fax Stjärna, lopp 6, V86-4:
- Hästen var som väntat senast och var inte tom i mål. Jag öppnade inte öronen när vi hade säkrat finalplats. Allt
har varit normalt efter tävlingen och hästen kändes bra när jag körde lite intervalljobb på fredagen. Hästen har
bra startspår och kan öppna fort från volt. Jag siktar till innerbanan och tar vad bjuds i slutet. Vi måste köra
med skor men jag funderar om jag skulle sätta halvstängt norsk huvudlag för första gången. Jag har provat den
en gång i träningen och den inverkade på stort. Jag väntar på förhöjt pengar men med klaff på vägen kan
hästen ta också något bättre.
Ari Aatsinki
Stay Alert, lopp 7, V86-5:
- Hästen har stigande form och vinner när som helst men nu är sällskapet så hård att jag är nöjd om han skulle
sluta härifrån bland de fyra-fem bästa. Han är ingen kanon i början, stannar i innerspår i början och tappar
läget. Dock han känns riktigt bra i träningen. Barfota runt om och kanske vi sätter nu norsk huvudlag för första
gången hos oss.
Top Of The World, lopp 7, V86-5:
- Hästen är ny i stallet. Han har bra kapacitet men har varit bara ”jämn” på senaste tävlingar. Jag körde snabbare
jobb, 23/2000 m, och då hästen kändes riktigt bra. Barfota runt om men utrustningar bestämmer jag efter
Torneås start på banan. En intressant häst som är nu svårt att tippa.
Bajkal Graff, lopp 10, V86-8:
- Hästen var helt okej senast och går ytterligare framåt med senaste genomköraren i sig. Barfota runt om och
samma utrustningar som tidigare. Starspåret är ute bakom vingen och jag än nöjd om hästen kan sluta härifrån
bland de fyra-fem bästa.
Golf Journey, lopp 1:
- En bra häst som har lite svårighet med trav. Jag ändrar balans och försöker göra något för att få honom bättre.
Jag har varit besviken därför att hästen tränar klart bättre än vad han har visat i tävlingar. Samma utrustningar
som tidigare. Han kan öppna fort och Jorma kör som vill. Hästens kapacitet räcker till totoplacering.
Petteri Joki
Callela Leonard, lopp 7, V86-5:
- Hästen var bra senast och vi kommer belåten till start fastän motståndet är så bra att jag väntar mest placering
bland de tre-fem bästa. Bra startspår och hästen får väl bra resan härifrån? Hästen har tävlat med skor men nu
skulle jag vilja köra barfota runt om. Hans hovar är ganska dåliga och jag bestämmer balans till slut på banan.
Kanske jänkarvagn nu, tidigare han har tävlat med hybrid. Inga andra ändringar.
Quick Right, lopp 11:
- Hästen var okej senast i Rovaniemi. Han galopperade men slutade bra efter det. Jag vet inte säkert orsaken till
galopp men jag tror att fart under loppet var hårt och banunderlag var lite för mjuk för hästen. Han är en person
och lite märklig att köra och vi kommer med låg profil till start. Barfota fram som senast. Kanske jänkarvagn
nu?

Jarno Kauhanen
Workout Wonder, lopp 7, V86-5:
- Allt är bra med hästen. Vi har kört nu några starter tätare och lättat träningen och det verkar passa bra för
hästen. Senast i Teivo hästen var riktigt bra och det ser att hans formkurvan visar uppåt. Han travade då barfota
fram men kanske jag rycker nu bort alla skorna. Dock den gör inte så stor effekt enligt Tommi Kylliäinen.
Senast han tävlade med jänkarvagn och blinkers och var skarp med den. Samma utrustningar igen. Hästen är
riktigt snabb i början och lätt att köra. Kusken är bra och jag ger inga råd men jag hoppas på att han skulle få
ryggresan och gärna i innerbanan. Dödens passar inte för hästen. Platser tre-fyra är väl realistiska. Vår seger
skulle kräva andras misslyckande.
Kari Alapekkala
Listas Hector, lopp 8, V86-6:
- Allt har varit bra efter sista tävlingen. Nu är motståndet hårdare men den här öppnar okej och det är möjligt att
jag kör i ledningen där han svarar segt. Barfota runt om, halvstängt huvudlag och ryckprobbar som senast.
Hästen har fin form.
Tuomas Pakkanen
Elliot Web, lopp 8, V86-6:
- Hästen lever på sin styrka, distansen passar och tillägg är ingen nackdel. Man kan köra tidigt framåt med
valacken och han klarar alla positioner. Barfota fram och med norsk huvudlag som tidigare. Hästen har bra
form.
Builder´s Caviar, lopp 8, V86-6:
- Valacken har bra kapacitet, har stigande form och är jämgod med Elliot Web. Han gjorde bra avslutning senast
när han tävlade med jänkarvagn och barfota fram. Samma balans igen.
Uomo Show, lopp 10, V86-8:
- Hästen har bra form men startspår är nattsvart och han måste få bra resan. Därför jag är nöjd om vi skulle få
matlapp nu. Med skor och samma utrustningar som tidigare.
Torpa Pål, lopp 4, V86-2:
- Hästen är bra i ordning och bättrar hela tiden. Han har fart och orkar. Sådan häst som räcker i dessa serier.
Markus Pulkkinen
Edfromed, lopp 10, V86-8:
- Hästen har bättrat klart efter kastrering. Han håller fin form för dagen och presterar jämnt och bra hela tiden.
Startspår är okej men jag ser gärna att han skulle få ryggresan nu. Dödens är inget önskeläge fastän han har
klarat tidigare också den. Han är ingen raket i början. Barfota runt om, inga ändringar. Jag har goda
förväntningar.
Winnertakesitall, lopp 11:
- Hästen kom med till fel lopp. Det var meningen att han skulle tävla med i långlopp. Han har stigande form
men härifrån är det omöjligt att lyckas och därför är jag nöjd om han skulle plocka pengar. Han orkar men har
inte tillräckligt fart. Han har tävlat med skor men nu rycker jag bort skorna, i alla fall framskorna.
Jonny Länsimäki
Titan As, lopp 10, V86-8:
- Hästen var okej senast i Seinäjoki. Den var en slags av teststart: vi tog bort framskorna och satt tonsko bak. Nu
har han igen sko bak och tonsko fram. Det är optimumbalans för hästen. Samma utrustningar som tidigare. Jag
hade hellre haft framspår fastän den här är den bästa plats i bakspår. Jag körde hästen på torsdagen och då
kändes han bra. Jag väntar i alla fall pengaplacering.

