
Pekka Mäkelä 
Kommentarer gällande de finska hästar som startar på Bodentravet 15 juni. 
Tyvärr ingen kontakt med Janne Isometsä. 
 
Satu Vesa 
Poulter, lopp 1, V4-1: 

- Hästen var okej senast i Torneå fastän han också kunde ha varit skarpare. Resan gick dåligt. Allt har varit bra 
efter tävlingen. Startspår är ett litet frågetecken. Hästen klarar bra voltstart men vi har kört sådana inte så ofta. 
Senast vi körde med skor i hovarna men nu är det möjligt att vi rycker bort alla. Den bestämmer jag på plats. I 
somras han tävlade med samma balans och det var en fördel. Han har tävlat med huvan och bomull i öronen 
men nu sätter jag kanske ryckprobbar och öppnar öronen helt. Hästen är bäst efter ryggresan men har kommit 
till o med från dödens. Efter ryggresan han har bra 600-700 meters spurt. Han är min bättre chans i Boden.  

King Journey, lopp 1, V4-1: 
- Hästen är stor och klumpig, hoppas att han klarar voltstart och får växel in. På våren han var dåligare än väntat 

men bättre senast i Torneå och det känns så att han bättrar nu hela tiden. Han har vunnit någon gång från 
ledningen men är bättre efter ryggresan. Senast i Torneå han hade lätt aluminiumsko runt om och tävlar 
antagligen med samma balans igen men liten chans det finns att jag rycker bort alla skorna. Den bestämmer jag 
på banan. Inga utrustningsändringar. 

 
Mika Jauhola 
Trö Fax Stjärna, lopp 2, V4-2: 

- Jag körde i måndags första gång efter start och hästen kändes bättre än före sista tävlingen. Bilstart passar bra 
och den värsta motståndaren ligger i bakre raden. Barfota runt om igen. Kanske jag sätter nu halvstängt 
huvudlag för första gången men den bestämmer jag i Boden. Jag kör direkt framåt och allt är möjligt.  

 
Ari Aatsinki 
Lady Charm, lopp 3, V4-3: 

- Senast farten blev för hårt och hästen galopperade i sista sväng. Nu är det en annan uppgift och om hästen 
skulle sluta bland de fyra-fem bästa har det gått bra. Allt är okej med hästen. Barfota runt om, inga ändringar.  

Chuck Camto, lopp 4, V4-4: 
- Vi har tränat mycket hästen men långsamt. Bara en gång har jag kört 2000 m på 23. Jag hoppas på snäll resa i 

innerbanan. Nu är det väl långsökt att tro på seger, vi ska se vart han räcker. Samma utrustningar som tidigare 
och kanske barfota bak. 

Bajkal Graff, lopp 7, V76-1: 
- Riktigt bra läge och hästen är vår bästa chans i Boden. Barfota runt om igen och troligen norsk huvudlag som 

senast men nu sätter vi vanlig sulky i stället av jänkarvagn. Allt är bra med hästen och jag väntar att han kan 
sluta nära totoplats med klaff på vägen. 

 
Tomi Haapio 
Loke Is My Name, lopp 3, V4-3: 

- Hästen har bra form. Senast hon travade barfota runt om och fick ingen fäste. Nu tävlar hon igen med skor. 
Hon kan öppna snabbt från volt och är bra om hon skulle hitta läge från innerbanan nära täten. Dock är det 
Jorma som bestämmer taktiken. Hästen följer bra i ryggar och har bra spurt efter passande resan men hon är 
lite kräsen av resan. Det kan vara svårt att vinna men placering bland tre-fem bästa är realistisk. Hästen har 
tävlat med stängda öronen men kanske vi sätter nu ryckprobbar eller –huvan. I Vermo hästen förlorade bara för 
en bra häst, Knows Everything, och vi kommer belåten till Boden. 

 
Janne Sorone 
MAS Capacity, lopp 4, V4-4: 

- Det finns några bra hästar mot men den här kan också bättra. Dock startspår är så dåligt att om hästen slutar 
bland fyra bästa har det gått bra. Allt är okej med hästen och han borde vara ännu bättre än senast. Barfota bak 
och med samma utrustningar som tidigare. 

 
Mauri Jaara 
Gogobet Sisu, lopp 5: 

- Allt är bra med hästen men startspår är så hopplös att det vattnar alla önskning. Med skor och samma 
utrustningar som tidigare. Jag är nöjd om hästen skulle plocka pengar.  

Don Juan Sisu, lopp 9, V75-3: 
- Han har också dåligt läge och om han skulle plocka pengar har det gått bra. Det är ingen fel med hästen. Senast 

han fick ingen chans och slutade med sparade krafter. Distansen passar. Med skor, inga ändringar. 



Might Be Romeo, lopp 14: 
- På vintern hästen hade små problem men tränar nu bra och är inte helt ute här. Han kan öppna bra men jag 

bestämmer taktiken enligt loppet. Han är stallets bästa chans i Boden. Med skor, inga ändringar. 
 
Kyösti Ylivallo 
Electric Eye Am, lopp 7, V75-1: 

- Hästen var bra senast i Rovaniemi och hade krafter kvar i mål. Allt har varit okej och mellanrum mellan 
tävlingar är lagom. Vi har kört två gånger voltstart och då gick de bra men trots det voltstart är ett litet 
frågetecken. Jag tror att han kan inte öppna snabbt. Hästen är bäst efter ryggresan och sådan hoppas jag på. 
Dödens måste man undvika. Med skor och samma utrustningar som tidigare. Hästen känns bra här hemma i 
träningen. Jag är nöjd om han skulle plocka pengar nu men dock är det inte helt omöjligt att han skulle sluta till 
o med i totoplats.  

 
Maarit Ollikainen 
Livi Mystery, lopp 7, V75-1: 

- Hästen har varit bättre än vad väntat men näst senast i Vieremä han var dåligare beroende av tung banunderlag. 
Senast i Rovaniemi han fick inte luckan bakom vinnaren och satt fast till slut. Allt har varit bra i träningen men 
startspår är dålig därför att hästen är snabb i början. Han är inte kräsen av resan. Hästen kommer från 
ledningen eller från rygg och kan göra egen lopp om behövs. Han är stark och klarar också dödens. Andra spår 
är bra för honom därför att hans höger öga är blind. Samma balans som senast, barfota runt om, och samma 
utrustningar. Det är en liten överraskning för mig om han skulle vinna, placering från två till fyra är mer 
troligt. 

Ambrogio, lopp 12, V75-6: 
- Hästen har bra form men startspår är riktigt dålig. Senast i Rovaniemi han vann hur lätt som helst från 

ledningen. Han är stark, kan göra egen lopp och kusken kan köra tidigt framåt om behövs. Han har gjort långa 
spurtar och klarar också dödens. Barfota runt om och med samma utrustningar som senast. Jag väntar honom i 
varje fall nära totoplats. 

 
Tuomas Pakkanen 
Dilba Sisu, lopp 8, V75-2: 

- Hästen har gjort bra prestationer och allt är fortfarande bra. Hon kan öppna snabbt och får härifrån väl sådan 
resa som hon behöver. Barfota bak och med samma utrustningar som tidigare. Allt är möjligt. 

Elliot Web, lopp 9, V75-3: 
- Hästen var bra senast, men fick inte luckan och hade krafter kvar i mål. Han är inte snabb i början men får väl 

läge nära täten och han klarar också dödens. Distansen är ett plus. Barfota runt om igen och med norsk gas. 
Inga ändringar. Med klaff hästen kan reda sig. 

 
Pekka Visuri 
Amanda Rose, lopp 8, V75-2: 

- Hästen fick vila ett tag men nu har vi kört igen intervalljobb regelmässigt. Jag kör finslipningen på torsdagen. 
Allt verkar vara okej med hästen. Hon har varit jämn bra hela tiden. Hon är mer stark än snabb och det borde 
passas bra om fart under loppet blir jämn hårt. Springspår är ett litet frågetecken men hästen har varit bättre 
och bättre i voltstart. Vi gör allt vad vi kan men kommer till tävlingen med låg profil. Hästen har vunnit från 
ledningen men klarar också dödens. Senast hon hade lätt sko och tunn innersula och de passade bra. Samma 
balans och utrustningar igen. 

 
Antti Ojanperä 
Gute Band, lopp 9, V75-3: 

- Hästen tränar bra och startspår är inte så stor nackdel därför att han är inte snabb i början. Distansen passar bra. 
Barfota fram och norsk gas, inga ändringar. Hästen kan göra bra lång spurt och något jag väntar på. 

Quite Special, lopp 12, V75-6: 
- En bra häst som har varit riktigt bra och jag tror att han kan hålla ledningen härifrån. Allt har varit bra efter 

sista tävlingen. Han tävlar barfota runt om och med helstängt huvudlag, inga ändringar. Hästen resar bra och 
jag väntar honom högt upp. 

 
Antti Ala-Rantala 
Eikfaksen, lopp 10, V75-4: 

- Hästen kom till stall i början av maj månad. Han besökte i kliniken och vi skötade om bland andra hans 
blodvärden. Han har fått simträning och känns pigg och glad. På lördagen jag körde i Kauhava i bygdetrav 
30/2000 m (32/28/27). I upploppet han spurtade väl 23-fart lätt med stängda öronen. Nu lättar jag lite 



frambalans och väntar att han skulle trava 25-tid. Han är snabb ut i början, jag laddar och kan släppa ledningen 
till någon bra om vi når dit. Jag tror att hästen är bäst efter ryggresan. Ryckprobbar eller –huvan, Murphy-
bländere. Han har haft samma utrustningar i Norge. Den här är någon slags av provstart än och seger skulle 
vara en överraskning för mig men någon annan bra placering inte. 

 


