
Pekka Mäkelä 
Kommentarer gällande de finska hästar som startar på Bodentravet 13 januari. 
Tyvärr ingen kontakt med Hanna Ranta, Eljas Oinonen, Teijo Granath, Eva Kalander, Jouko Joensuu och Petri 
Ahvenjärvi. 
 
Petri Rojo 
Builder´s Caviar, lopp 1, V4-1: 

- Hästen är fortfarande lite seg. Bakre rad är bra, härifrån hästen hittar väl snabbt läge i kön. Jämn hård fart 
under loppet skulle vara en fördel för hästen och motståndet är åtminstone inte hårdare än förra gången. Ingen 
ändras. Om han slutar bland de tre-fem bästa har det gått bra. 

Enge Astarte, lopp 6, V5-3: 
- Vår bästa chans i Boden. Motståndet är lagom och felfritt måste hästen vara nära vinsten. Startspår är bra och 

hon kan öppna okej. Kanske hon kan inte nå ledningen men hon kommer bra bakifrån och distansen är den 
bästa för hästen. Jag tror att hon kan trava 15-tid. Isbanan och broddar är okej, ingen ändras.   

Storsmäll, lopp 7, V5-4: 
- Senast när farten ökade travade hästen smidigare. Kusken känner nu hästen bättre. Han måste ta "safetystart" 

och då tror jag att hästen klarar volten felfritt. Hon kommer alltid bra till slut. Allt har varit okej efter sista 
tävlingen och ingen ändras. Nu finns det några bra mot men den här vann säkert senast. Vi kommer dit redan 
på onsdagen och övernattar. Det passade bra senast för våra hästar. 

 
Petteri Joki 
Callela Lionel, lopp 2, V4-2: 

- Allt är bra med hästen. Han var riktigt bra senast och kom fort till slut. Motståndet är bra men den här har 
också varit bra och vi är belåtna inför starten. Hästen är inte speciellt snabb i början men vi kör på slutet och 
tittar vad vi får. Ingen ändras. 

 
Tarmo Liikamaa 
Sweetman, lopp 2, V4-2: 

- Vi hade problem med hovled och hästen tappade trav senast i upploppet. Nu är han frisk igen och var bra och 
travade säkert i fredags när jag körde snabbare. Stängda öronen, can´t see back, ingen ändras. Han har bra 
startspår, kan öppna okej och jag tror att Kari kör direkt framåt. Vi är belåtna inför starten. 

 
Iida Lantto 
Hey Sally, lopp 2, V4-2: 

- Hästen var besvikelse senast. Jag vet inte direkt orsaken men jag tror att när en annan häst tappade skon och 
starten dröjde tyckte stoet, som brukar vara hetsig före starten, inte om den. Hästen är pigg här hemma. 
Startspåret är långt ut på vingen och fastän hästen borde kunna öppna fort är hon lite ojämnt startsnabb. Ingen 
ändras. Motståndet är högklassig, jag hoppas att hästen skulle få snäll resan och är nöjd om hon skulle plocka 
pengar. 

Valle Saga, lopp 5, V5-2: 
- Senast i Umeå hästen galopperade i start, avancerade bra efter den men hoppade åter. Vi har ändrat balansen 

och felfritt borde hon nu reda sig. Hon har stigande form, öppnar bra från volt och är inte kräsen av resan. Hon 
är mer stark än snabb. Samma utrustning som tidigare. 

Rappodina, lopp 5, V5-2: 
- Hästen galopperade senast i sista sväng och tappade kanske andra-tredje plats. Galoppen var ingen 

överraskning, den kan komma när som helst. Nu hoppas jag på ryggresan, den kanske hjälper, och sätter lite 
annorlunda sko fram än tidigare. Tillägg är okej men galopprisk finns hela tiden. Det är svårt att ta fast Valle 
Saga om båda travar.   

Guilty Pleasure, lopp 8, V5-5: 
- Hästen har varit en månad hos oss. Han är ett stort frågetecken. Senast i Rovaniemi han galopperade och vi har 

hittat ingen orsak. Nu sätter vi lite annorlunda vagn, annars ingen ändras. Isbanan och långa broddar är också 
ett frågetecken. Hästen tränar riktigt bra och därför sista prestation var besvikelse. Pengaplacering och felfritt 
lopp är nu vår första mål. 

 
Eija Karppinen 
Horsetail´s O´Neil, lopp 2, V4-2: 

- Senast resan och allt gick bra. Allt har varit bra här hemma och hästen var normal bra när jag körde i måndags. 
Motståndet är nu hårdare men startspår okej. Kusken känner hästen, han tyckte om den och kör som han vill. 
Ingen ändras. 

 



Vesa Jokiniemi 
Make A Winner H.C., lopp 2, V4-2: 

- Bra motstånd nu. Senast hästen klantade och förvånade sig i ledningen och märkte inte svara när två hästar 
spurtade förbi från utsidan. Annars han var bra direkt efter paus och går framåt med senaste genomköraren i 
sig. Efter passande lopp han spurtar bra till slut. Allt är okej, ingen ändras. 

 
Janita Luttunen 
Pilgrims Frost, lopp 2, V4-2: 

- Hästen började trevligt från vår stall. Hon hade bra form redan när hon kom till stall. Hon tog starten på rätt 
sätt och var pigg och glad när jag körde i måndags. Ingen ändras. Hästen är startsnabb men härifrån jag hoppas 
på att hon skulle få snäll resan och ta vad kan få till slut. Med klaff på vägen hon kan reda sig. 

 
Kyösti Ylivallo 
Electric Eye Am, lopp 4, V4-4: 

- Allt är bra med hästen, ingen negativt. Vi har masserat honom efter sista tävlingen. Något har saknas men nu 
sätter vi norsk huvudlag för första gången. Startspår är dålig men loppet är jämn  och vi får se vart vi hamnar.  

 
Henri Mäkinen 
Jervjenta, lopp 7, V5-4: 

- Jag körde just - söndag - och hästen kändes bra. Vi har ändrat balansen och nu travade han bra och säkert. 
Galopp i Rovaniemi var kuskens fel. Hon kan öppna okej och borde inte ha så stor galopprisk fastän hon är 
ivrig i början. Ingen ändras. Jag försöker servera snäll resan och felfritt lopp är vår första mål. 


