
Pekka Mäkelä 
Kommentarer gällande de finska hästar som startar på Bodentravet 15 november. 
Tyvärr ingen kontakt med Kati Särkelä, Jouko Joensuu, Peter Häggman, Veijo Suopanki, Heikki Suutari, Nelli 
Lindholm och Miia Pulkkanen. 
 
Pentti Veteläinen 
King Casper, lopp 3, V5-1: 

- Hästen har varit bra och allt är okej i träningen. Hästen är snabb ut och kusken kan köra hur han vill. Han har 
kört många gånger tidigare och känner hästen bra. Hästen är inte kräsen av resan. Han har vunnit från 
ledningen, spurtar fort från rygg och jag tror att han klarar också dödens om behövs. Med skor och med samma 
utrustningar som tidigare. 

 
Antti Ojanperä 
Electric Eye Am, lopp 3, V5-1: 

- Hästen har bra form men har alltid galopprisk och om han måste trava med broddar är det en stor minus. Allt 
är annars bra och med klaff han kan reda sig. Inga utrustningsändringar. 

 
Petteri Joki 
Walk Out, lopp 4, V5-2: 

- Hästen var bra senast i Uleåborg och distansen och startspår passar fint för hästen som kan öppna snabbt. Han 
kommer från ledningen eller från rygg men dödens försöker jag undvika. Allt har varit bra i träningen. 
Sommarsko fram, broddar bak som senast. Senast han hade ”can´t see back” och har möjligen samma igen 
eller halvstängt eller kanske norsk huvudlag. Den bestämmer jag på plats. Jag har goda förväntningar. 

Forastero, lopp 6, V5-4: 
- Har haft bra form på länge. Senast han hade broddar men tävlar nu väl med sommarbalans och det är en fördel. 

Samma utrustningar som tidigare. Han kan göra bra lång spurt men det kan vara svårt att vinna från tillägg. Bra 
placering är dock inte omöjlig.  

Pharaon Face, lopp 7, V5-5, V4-1: 
- Bra läge. Jag har kört en gång 18,5/2000 m och hästen behöver väl starter innan han hittar toppform. Distansen 

och startspår är sådana att han tar väl första ledningen men vi kan köra också i rygg. Med skor och med gamla 
utrustningar. Vi kommer med låg profil än och det har gått bra om han slutar bland de fyra-fem bästa. 

 
Mauri Julkunen 
Digital Passport, lopp 4, V5-2: 

- Hästen var bra senast och allt har varit okej efter här hemma. Hästen är pigg och glad. Det finns ingen fara med 
formen men nu är det första gång när vi kör kort distans. Han öppnade bra senast. Samma balans och 
utrustningar annars men nu har vi lite annorlunda vagn, ingen jänkarvagn men ditåt. Jag har goda 
förväntningar. 

 
Mika Jauhola 
Spicy Day, lopp 4, V5-2: 

- Ett nattsvart läge och kostar för mycket om man laddar i början. Låg profil nu. Sommarsko, inga ändringar 
ingenstans.  

Coys Rain, lopp 6, V5-4: 
- Jag fick senast råd från tränaren att köra direkt framåt. Jag körde till dödens och hästen var grymt bra efter 

längre frånvaro. Nu spänner vi lite käkrem, inga andra ändringar. Med skor. Hästen har bra startspår och kan 
öppna fort och säkert. Jag litar för valacken och med klaff han kan till o med vinna loppet. 

Elvira Di Quattro, lopp 10, V4-4: 
- Hästen var mycket bättre senast än vad tavlan visar. Hon har haft magsår men är nu frisk och färdig att 

överraska. Jag känner inte motståndet men jag laddar och kör i ledningen om vi når dit. 
 
Janne Soronen 
Sannu Mustang, lopp 4, V5-2: 

- Hästen var inte bra tidigare på hösten men vi har bytt lite träning och matning och nu hon känns glad och bra. 
Startspår är dock dåligt därför att hästen är bäst när hon får trava nära täten. Om hon hade haft bättre startspår 
hade jag väntat henne högt men nu krävs det tur. Kanske vi rycker bort bakskorna. Samma utrustningar som 
tidigare. 

Cool On Photos, lopp 6, V5-4: 



- Hästen har varit bra hela tiden och allt är fortfarande okej. Två sista starter har varit hans bästa prestationer. 
Hästen är stark, klarar dödens och kan göra bra, lång spurt efter ryggresan. Inga ändringar och goda 
förväntningar. 

Tarabuso Jet, lopp 7, V5-5, V4-1: 
- Hästen satt senast fast bakom vinnaren och hade allt sparat. Allt har varit bra efter start. Startspår är ute bakom 

vingen men hästen kan öppna snabbt och vi får se vart de hamnar. Barfota fram, inga ändringar. Han har fin 
form och kan reda sig med klaff på vägen.   

Ileana Web, lopp 1: 
- En talangfull föl som är inte än färdig tävlingshäst. Vi söker mest rutin och har inte laddat än. Hon har bra 

läge, kan öppna sakligt och känns travsäker. Petteri kör som han vill. Inga ändringar. 
B.W.T. Echo, lopp 1: 

- Bra föl den här också. Senast han fastnade med en annan häst och tappade mark och placeringar. Han hostade 
ett par gånger efter start, vi undersökte honom och nu är allt okej. Inga ändringar. Jag tror att den här kan 
spurta fort till slut till vinststriden. 

 
Mauri Jaara 
Forgetmenot Sisu, lopp 5, V5-3: 

- Hästen var sjuklig men har nu varit bättre och har bättrat klart. Hon har gått framåt och kommer säkert nästa år 
vara ännu bättre. Hård proposition här men hon har fart och bättrar väl ytterligare. Med skor, broddar och 
samma utrustningar som tidigare. 

Diablo Sisu, lopp 6, V5-4: 
- Den här var också sjuk men nu är han frisk och tränar bra. Han är en travare, har bra startspår och får väl bra 

resa här. Kanske ledningen och sedan någon bra rygg? Han är bäst barfota men jag bestämmer balansen på 
plats. Samma utrustningar som tidigare. Jag har goda förväntningar på förhand. 

Walk A Mile, lopp 6, V5-4: 
- En bra montehäst men humör räcker inte i vanliga loppen. Med skor och gamla utrustningar. Om hon får resan 

i innerbanan kan hon kanske plocka pengar. 
Quartam De Caelo, lopp 6, V5-4: 

- Hästen har gjort bra prestationer fastän senast han var inte lika bra som gången före. Han behöver bra resan för 
att lyckas.  

Protector, lopp 7, V5-5, V4-1: 
- Hästen är nu ett litet frågetecken. Han har haft ett och annat men borde nu börja bättra. Vi har bytt träningen 

och han har blivit bättre. Startspår är så dåligt att vi kommer med låg profil och tar vad vi får. Med skor, inga 
ändringar. 

Might Be Romeo, lopp 1: 
- I Lahti hästen var halvfärdig men senast i Boden riktigt bra. Allt har varit bra efter tävlingen. Han är en klok 

häst, känns som travare och kan öppna snabbt. Skor, kanske lilla broddar, och samma utrustningar som 
tidigare. Jag väntar bra prestation. 

 
Vesa Jokiniemi 
Bold Choice, lopp 6, V5-4: 

- Hästen har varit saklig på senaste tiden och kändes senast riktigt bra. Sedan skotte jag skor med broddar här 
hemma och han blev stel men nu är det okej och i måndags när jag körde intervalljobb han var normal. Han 
kan öppna snabbt och kan ta först ledningen men jag kan släppa den om någon bra häst kommer och frågar. 
Skor med lilla broddar och gamla utrustningar. Han kan sluta nära totoplats. 

Tjurkhukts Sigge, lopp 6, V5-4: 
- Hästen var sjuk senast men är nu frisk och känns sakenlig i träningen. Mest vi försöker hitta nu tävlingsrytmen 

och pengaplacering är en bra sikte. Med skor, inga ändringar. 
I Am Your Dream, lopp 9, V4-3: 

- Hästen var bra senast och nu har vi kunnit köra regelbundet. Hon var bra i intervalljobb på måndagen. Hon kan 
öppna fort och jag kan köra i ledningen om vi får den lämpligen. Skor, lilla broddar, norsk huvudlag, inga 
ändringar. Med klaff bland de tre bästa.   

 
Hannu Heikkilä 
Remote Control, lopp 7, V5-5, V4-1: 

- Hästen är bra och allt är okej men det är kort distans och startspåret är så nattsvart att jag har inga 
förväntningar. Med skor och broddar, inga utrustningsändringar. 

 
 
 



Hannu Saloniemi 
Bea Conchita, lopp 9, V4-3: 

- Hästen fick vila ett tag enligt planerna och vi har kört mest grundträning men vi har kört också snabbare och 
hästen borde inte vara ringrostig. Vi har siktat på denna tävling. Proposition är passande, hästen har bra läge 
och är snabb ut. Med skor – sommarbalans – och med samma utrustningar som tidigare. Paus är alltid ett litet 
frågetecken men vi kommer dit med positiva förväntningar. 

 
 


