
Pekka Mäkelä 
Kommentarer gällande de finska hästar som startar på Bodentravet 15 februari. 
Tyvärr ingen kontakt med Vesa-Pekka Kellokumpu, Anna Niva, Kari Vaaraniemi, Janne Isometsä, Toni Granath och 
Eljas Oinonen. 
 
Mauri Jaara 
Bakels Birdland, lopp 1, V65-1: 

- Hästen har varit bra och bara bättrat med tävlingar. Han har bra kapacitet och får bra resa härifrån. Distansen 
passar bra. Dock jag tror att min häst är snabbare i början. 

Protector, lopp 1, V65-1: 
- Hästen var bra redan i Uleåborg. Han hade jänkarvagn, slog till vagnen och galopperade men jag körde till slut 

och hästen var bra. Han är bättre än vad tavlan visar. Han har lugnat sig, kan öppna snabbt och jag laddar. 
Ledningen passar bra, samt distansen. Allt är okej med hästen, nu sätter jag normal sulky. Inga andra 
ändringar. Jag väntar på succen. 

Forgetmenot Sisu, lopp 4, V65-4, V4-2: 
- Många hästar galopperade senast i sista sväng och den här var en av dem men starten gjorde bra för hästen. Nu 

kör jag lite rappare före start. Hon är ingen kanon i början men orkar gå och klarar också dödens. Hon har bra 
form men är då och då för osäker. Inga ändringar. Felfritt kan hon reda sig. 

Diablo Sisu, lopp 5, V65-5, V4-3: 
- Bra läge, hästen kan öppna snabbt, men han behöver bra resa. Nu sätter jag norsk huvudlag för första gången 

hos oss. Jag tror att det kan hjälpa till. Hästen har bra form och från bra rygg han kan spurta högt upp.   
Närby Filur, lopp 7: 

- Hästen har haft alltid bra kapacitet men har haft också otur och i fjol han blev skadad. Senast han var bra och 
travade bättre än många gånger tidigare. Han har bra form och jag tycker att det är inte omöjligt om han skulle 
reda sig här. Han kan öppna bra och kan göra också egen lopp om behövs.  

 
Vesa Jokiniemi 
La Masse Monetaire, lopp 2, V65-2: 

- Hästen är kapabel men har haft otur. Senas hon hade feber efter start. Jag körde intervalljobb i söndags och då 
hästen var riktigt bra. Allt är okej, isbanan och broddar passar, hästen kan öppna snabbt och trivs i ledningen. 
Jag laddar och försöker nå dit. Den här är första start hos oss men någonting jag väntar på. 

I Am Your Dream, lopp 4, V65-4, V4-2: 
- Hästen var mjuk sist och näst sist. Hon hade dåliga blodvärden men fick medicin och snöträning efter den och 

var bra i söndags när jag körde intervaller. Hon har vunnit från ledningen men jag tror att hon är bäst när hon 
får bra ryggresa och sådan försöker jag servera. Norsk huvudlag som tidigare. Om hon skulle sluta bland de 
tre-fem bästa är jag nöjd. 

Bold Choice, lopp 6, V65-6, V4-4: 
- Hästen hade problem men muskelvärden och var riktigt dålig senast i Boden. Nu är hans årstid, han är en 

vinterhäst, men är inte än helt på topp. Därför jag kör gärna i innerspår och har inte så stora förväntningar än. 
Samma utrustningar som tidigar.  

 
Tuomas Pakkanen 
Crystal Cool, lopp 1, V65-1: 

- Hästen hamnade senast till dödens. Hon behöver bättre resan. Allt är annars okej men hon måste visa mer för 
att göra mig förvissad. Inga ändringar. Pengaplacering är ett bra sikte här. 

The One And Only, lopp 4, V65-4, V4-2: 
- Hästen är mest med som en resekompis. Någonting saknas och det är svårt att vinna härifrån. Kanske jag sätter 

nu jänkarvagn, hästen är bättre med den. Vi måste bara hoppas på det bästa.  
Dreaming Blues, lopp 5, V65-5, V4-3: 

- Dåligt läge och därför uppgiften är omöjlig. Hästen måste få resa nära täten för att lyckas och härifrån det är 
inte möjligt utan tur. Inga ändringar ingenstans. 

Flash Spruce, lopp 6, V65-6, V4-4: 
- Hästen var gjort två bra prestation. Han kan öppna snabbt och distansen passar. Allt har gott bra efter tävlingen 

och jag gör inga ändringar. Chans här med klaff på vägen.  
 
Petteri Joki 
Goliath, lopp 2, V65-2: 

- Hästen har haft svårigheter i svängar och jag kör gärna i innerbana. Det hjälper. Han har bra form och bättrar 
om han skulle trava smidigare. Nu sätter vi murphy-bländare vänster och ”can´t see back” höger för att få 
honom trava bättre. 



Little Easy, lopp 5, V65-5, V4-3: 
- Hästen var jämn sist. Nu är mellanrum mellan tävlingar kortare och det är en klar fördel. Hästen är snabb i 

början, hoppas att vi hittar härifrån ryggresa nära täten. Då tar vi vad bjuds i slutet. Inga ändringar. Jag väntar 
honom bland de tre-fyra bästa.  

Mountain Hooligan, lopp 6, V65-6, V4-4: 
- Hästen kom senast efter kort paus och det såg i tävlingen: han var bara jämn. Dock var han okej och borde gå 

framåt med senaste genomköraren i sig. Han är snabb ut i början, jag laddar och tittar vart vi hamnar. Han 
klarar alla lägen men är bäst efter ryggresan. Inga ändringar. Chans med klaff på vägen.  

 
Mika Jauhola 
All The Better, lopp 2, V65-2: 

- Startspår är okej och hästen var saklig senast. Han är svårtippad; då och då han är riktigt bra, då och då 
dåligare. Han är beroende av resan och om det blir jämn hård tempo under loppet är det en fördel för hästen. 
Han har varit pigg och glad här hemma. Med stängda öronen och norsk huvudlag. Jag tycker att han har chans 
att överraska här.  

Cube Harry, lopp 8: 
- Hästen gick på jobbet i samma takt med X.Factor. Han har varit pigg efter start, kan öppna bra och jag kör 

direkt framåt. Normalt han kan trava 17-tid på distansen. Jag kör framåt och kör fastän i dödens om behövs. 
Isbanan och broddar passar bra. Inga ändringar. Hästen är bra och har kapacitet som räcker.  

 
Jorma Hannus 
Yanru, lopp 4, V65-4, V4-2: 

- Hästen har haft paus och vi har inte kört på banan men har dock kört rejält på rakbanan. Hon har tränat bra och 
borde klara startspåret, hon är ett lugn sto. Isbanan och broddar borde passas. Jag planerar taktiken enligt 
loppet. Inga ändringar. Jag tror att med klaff hästen kan sluta med i vinststriden. 

 
Janne Soronen 
Chris Crystal, lopp 4, V65-4, V4-2: 

- Startspår än inte den lättast men jag tror att hästen klarar start felfritt men inte snabbt. Vi har målet med henne 
längre bort. Nu söker vi bra resan och sådan prestation att hästens fart är snabbast i slutet. Vi har tränat henne 
och allt är okej. Inga ändringar, isbanan och broddar passar. Hästen är kapabel men vinsten nu skulle vara en 
liten överraskning. Plats bland tre-fem bästa är troligare.   

Smooth Criminal, lopp 5, V65-5, V4-3: 
- Vi har haft trafikproblem på senaste tiden men hästen har varit saklig och har kommit bra fastän den bästa 

tryck saknas. Toppform är dock nära och hästen är bättre än vad tavlan visar. Han kan öppna, har dåligt läge 
men spurtar bra efter bra resa i andra spår. Santtu känner hästen och bestämmer själv hur han kör. Utan käkrem 
som senast, inga ändringar. 

Cool On Photos, lopp 6, V65-6, V4-4: 
- Hästen var bra senast i Uleåborg och näst senast i Boden. Han tog starter på rätt sätt. Han är ingen kanon i 

början men saklig ändå och har bra startspår här. Distansen är ingen fördel därför att hästen är mer stark än 
snabb. Dödens är hans önskeläge och skulle han nå dit, kan han vara med i vinststriden. När det är kort distans 
ökar galopprisken men han har fått två lopp i kroppen och har bättrat och fått mer fart. Inga ändringar. Hästen 
trivs bäst i dödens men spurtar bra också bakifrån. Ledningen är inte hans önskeläge.  

Enter Mayweather, lopp 8: 
- En bra häst men osäker än. Han orkar gå, är inte kräsen av resan och kommer alltid rejält till slut. Vi sätter lite 

tyngre balans fram för att få honom trava säkrare. Dock har han galopprisk hela tiden under loppet. Inga 
ändringar i utrustningar. 


