
Pekka Mäkelä 
Kommentarer gällande de finska hästar som startar på Bodentravet 14 juli. 
Tyvärr ingen kontakt med Rainer Oikarainen. 
 
Reijo Salmela 
Miss Southwind, lopp 4, V65-1: 

- Hästen skadade ett ben och blir struken. 
 
Sami Lokkinen 
Lady Spell, lopp 6, V65-3: 

- Vi är på väg till kliniken. Hästen fick troligen gaffelbandskada och kommer inte till start. 
 
Mika Jauhola 
Cobbys Moonwalker, lopp 6, V65-3: 

- Jag pratade med tränaren och allt är okej. Hästen var bra i Skellefteå fastän resultatraden bevittnar inte det. 
Han tävlar igen med skor och med samma utrustningar som tidigare. Alla tycker att hästen är bättre på längre 
distanser men jag tror att den här distansen är en fördel för honom. Han är en bra häst och jag blir inte förvånad 
om han skulle reda sig med klaff på vägen. 

Pershing Bi, lopp 8, V65-5: 
- En konstig häst. När jag körde senast han värmde bra och travade bra men tappade humören direkt i starten. 

Man måste försöka hitta något nytt för hästen för att få honom piggare. 
All The Better, lopp 3: 

- Bra form. Hästen slutade fint näst senast när han vann loppet. Startspåret är okej, hästen kan öppna bra och jag 
kör direkt framåt och tittar vart vi hamnar. Senast han travade med skor men nu rycker jag kanske bort 
bakskorna. Samma utrustningar som tidigare. Han är en av dem som kan reda sig här. 

 
Jutta Ojala 
Bella The Bomber, lopp 7, V65-4: 

- Hästen var bra senast i Halsua. Hon visade fin, lång spurt bakifrån och har bättrat hela tiden enligt tävlingar. 
Hon har bra startspår varifrån jag hoppas på ryggresan. Ryckhuvan, barfota fram, inga ändringar. Härifrån 
hästen har förutsättningarna för en bra placering, bland de tre-fyra bästa. 

 
Tapio Kuivas 
Decamerone F.I., lopp 7, V65-4: 

- Hästen har gått framåt hela tiden och har toppform nu. Om allt går bra han kan öppna ganska bra från volt och 
det är möjligt att han travar i ledningen fastän det är inget nödvändighet. Hästen kommer bakifrån och trivs 
också i dödens. Senast i Rovaniemi han travade i ledningen och slutade 13 sista 1000 m okörd, hur lätt som 
helst. Han har haft ryckbollar men vi har dragit dem ut bara en gång i träningen och då de hade stor inverkan 
för hästen. Han har samma utrustningar och samma balans – med skor - som tidigare. Han kan trava 14-15 –tid 
och jag blir inte förvånad om han skulle till o med vinna.   

 
Mauri Jaara 
Protector, lopp 8, V65-5: 

- Vi har vårdat och tränat hästen och allt är okej. Hästen har bra form. Han är snabb ut i början, har bra startspår 
och jag tror att Jaakko har taktiken klart. Norsk gas, skorna i fötterna, inga ändringar. Han borde kunna reda 
sig här. 

 
Petteri Joki 
Pharaon Face, lopp 8, V65-5: 

- Dåligt läge men vi måste ladda och titta vart vi hamnar. Hästen är snabb ut. Senast han öppnade fort men 
storknade lite i slutet. Vi har lite för lång mellanrum mellan tävlingar men hästen är bra när vi hittar 
startrytmen. Senast han hade sluten huva men nu sätter jag ryckprobbar och rycker också bort alla skorna. I 
Rovaniemi han tävlade barfota fram. Jag är nöjd om han slutar bland de tre-fyra bästa men blir inte förvånad 
om något ännu bättre. 

 
Mertsi Salminen 
Arctic Muscles, lopp 9, V65-6: 

- Hästen var bra i Torneå men dåligare i Rovaniemi och jag vet inte varför? Efter den han har varit bättre igen i 
träningen, likadan eller ännu bättre än före Torneås start. Han har startspår ute bakom vingen men han är snabb 



ut. Dock det är kusk som bestämmer hur han kör. Med skor som tidigare, inga ändringar i utrustningar. 
Normalt han kan sluta bland de fem bästa och också till o med vinna loppet med klaff på vägen. 


