
Pekka Mäkelä 
Kommentarer gällande de finska hästar som startar på Bodentravet 16 juni. 
 
Timo Kukkonen 
Oxancockadoodledo, lopp 1, V4-1: 

- Hästen är kababel, har bra form och har spurtat skarpt på senaste tävlingar. Resan i innerbanan är ingen 
”måste” men jag hoppas på ryggresan. Jänkarvagn och barfota bak som senast, det passar fint. Om han hittar 
luckan är han en av dem som har chans här. 

Oxan Winx And Wonx, lopp 8, V75-2: 
- Ett sto som har egen vilja. Hon har varit bra hela tiden och har 13-form. Startspår är okej, hon kan öppna 

måttligt. Om hon skulle nå ledningen kan hon dra fort hela vägen men hon kommer bra också bakifrån. Näst 
senast i Willmanstrand hon spurtade fint via tredje spår från tredje par invändigt. Senast hon travade i dödens. 
Mina hästar är jämnbördiga. Hur resan lyckas avgörs slutresultaten. Vi har nästan 640 kilometer till Boden. Vi 
åker på lördagen men hästarna reser bra och jag har goda förväntningar. 

 
Janne Soronen 
Herrera Boko, lopp 1, V4-1: 

- Allt är okej med hästen. Senast i Skellefteå han var bara jämn och han måste bättra för att reda sig. Kanske det 
var den längre transportering som påverkade? I Uleåborg han travade barfota runt om. Jag vet inte än balans 
men det är möjligt att vi rycker bort skorna. Samma utrustningar som senast. Vi söker bra placering men 
vinsten härifrån skulle vara en överraskning för mig. 

Chris Crystal, lopp 5: 
- Ett kababel sto som var bra på hösten. Senast i Vermo hon blev störd och galopperade. Hon har fått ingen 

lyckad lopp i år och är därför ett litet frågetecken men jag litar på hästen och blir inte förvånad om hon skulle 
till o med vinna med klaff på vägen. Hon kan öppna snabbt men det är Santtu som bestämmer taktiken. Med 
skor, inga ändringar. Vi siktar att nästa tävling här i Finland är hambo för stona. 

 
Tuomas Pakkanen 
Dreaming Blues, lopp 4, V4-4: 

- Hästen var saklig senast. Nu har hon liten galopprisk från spår fyra och jag kan inte ladda i början. Hästen har 
bra form och klarar distansen med snälla resan men sällskapet är nu så hård att jag är nöjd om hon slutar bland 
de fyra-fem bästa. Barfota runt om och samma utrustningar som tidigare. 

George Birdland, lopp 7, V75-1: 
- Hästen har fin form men har också så nattsvart läge att härifrån vi har ingen vinstchans. Barfota runt om och 

med norsk gas. Om han skulle plocka pengar har det gått bra. 
Jimmigration, lopp 8, V76-2: 

- Hästen har bra startspår och får väl bra resan i innerbanan. Hon har hittat stil och kan öppna snabbt. Inga 
utrustningsändringar. Hon har tävlat med och utan skor och båda passar. Balansen bestämmer jag i Boden. Jag 
är nöjd om hon slutar bland de fyra-fem bästa. 

 
Mirva Haavikko 
Dominum, lopp 4, V4-4: 

- Hästen är pigg och glad och har varit bra i tävlingar men han har haft otur. Senast i Kajana han spurtade bra 
bakifrån. Han är ingen raket men kan trava med jämn hård tempo hela vägen och distansen är bara ett plus. 
Toni känner hästen och planerar taktiken men jag litar för valacken. Öppet huvudlag, alumiumsko fram och 
broddar bak, det passar bra. Pengar vi jagar i alla fall. 

 
Mika Jauhola 
Cobbys Moonwalker, lopp 4, V4-4: 

- Hästen har gjort fina prestationer också för långa distanser. Om allt går bra i volten kör jag direkt framåt. 
Hästen håller ut hård fart under resan men har också snabbhet och distansen är bara en fördel. Barfota runt om 
och med samma utrustningar som tidigare. Jag vet inte varför han har vunnit bara två gånger under karriären? 
När jag har kört han har varit duktig och driftig. Vi kommer dit för att lyckas. 

Global Resource, lopp 6: 
- Bra form men startspår bakom andra hästar är dålig för stoet som är snabb ut i början. Hon har bra form och 

förlorade i Torneå bara för Carro´s Gift. Hästen är snabb ut och travsäker och kan trava 13-tid. Senast hon 
travade barfota fram, kanske vi rycker nu igen bort alla skorna? Den bestämmer vi på plats. Vinsten skulle 
överraska mig, bra placering inte. 

Disco Diandra, lopp 8, V76-2: 



- Hästen var bra senast efter längre frånvaro och borde normalt bättra ytterligare. Hon fick press under resan 
men klarade fint till slut. Hon är snabb ut från volt och vi rycker bort alla skorna som senast och kör med 
jänkarvagn. Jag laddar mot ledningen var hon strider fint men hon kommer dock också bakifrån. 

 
Petteri Joki 
Only Eyes Broline, lopp 4, V4-4: 

- Hästen var bra i måndags i träningen och allt är okej. Sällskapet och distansen passar och vi kommer dit för att 
lyckas. I alla fall barfota bak, samma utrustningar som tidigare. Man kan köra hur som helst med hästen, också 
i dödens. Allt går.  

Carro´s Gift, lopp 7, V75-1: 
- Hästen har bra form och är pigg och glad hela tiden. Han har samma utrustningar som tidigare och tävlar 

barfota runt om. Startspår är okej och jag försöker servera ryggresan. Det finns ett par hårda motståndare men 
med klaff på vägen också min häst kan reda sig. 

Callela Leonard, lopp 11, V75-5: 
- Hästen fick hovspricka senast och vi har botat den. Han kändes och travade bra i måndags när jag körde 

19/2000 m på banan. Startspår är tråkigt, det är svårt att lyckas bakifrån. Distansen passar bra. Jag försöker 
servera ryggresan och efter sådan han passerar normalt många hästar i upploppet. Med skor. Tidigare han har 
haft ”can´t see back” båda sidor men nu lämnar jag den till höger och sätter Murphy-bländare till vänster. Den 
fungerade bra i träningen. Annars allt är som tidigare. 

 
Vesa-Pekka Kellokumpu 
Onboard Broline, lopp 4, V4-4: 

- Allt är okej med hästen. Han fick vila lite och var tre dagar i bete. Jag körde intervaller i måndags och han 
kändes bra. Sista tävlingen var bra snabbjobb för hästen. Hård fart under loppet skulle vara vår fördel och efter 
sådan hästen kan spurta fort, men om farten saknas, kan kusken köra tidigt framåt. Barfota runt om, inga 
ändringar. Distansen passar och vi försöker lyckas. 

 
Kai Korkiakoski 
Bone´s Star, lopp 8, V75-2: 

- Tidigare hästen blev inte brunstig och fick muskelproblem men nu har det lättat sig och hälsan har varit bra. 
Hästen har bättrat hela tiden och har bra startspår. Hon är snabb ut från volt och får mer snabbhet om vi rycker 
bort alla skorna. Den kan vi göra men bestämmer den på plats.  Sist och näst sist hon har haft skorna i fötterna. 
Vi sätter också jänkarvagn som på senaste tiden. Hästen har varit bra från ledningen men kommer också 
bakifrån. Sällskapet är hård och jag är nöjd om hon skulle plocka pengar men också bättre placering är möjlig 
med tur på vägen. 

 
Tapio Kalaja 
Loving You Deeply, lopp 8, V75-2: 

- Hästens inflammationsvärden var höga med nu är allt okej. Jag körde i måndags jobb på banan, 18/2000 m 
med träningsvagn. Hästen var pigg och gick det lätt. Barfota runt om och med samma utrustningar som 
tidigare. Sprinspåret passar bra. Jag hoppas på ryggresan, efter sådan hästen kan visa bra, lång spurt. Hon är en 
av dem som kan reda sig. 

 
Antti Veteläinen 
Enjoy´s Paycheck, lopp 9, V75-3: 

- Under de senaste två tävlingar hästen har visat sig att han har toppform. Han galopperade i Forssa och i 
St.Michel men det fanns orsak för båda. Normalt hästen är travsäker. Näst senast han var grymt bra från 
dödens och senast han rundade första tusen i tredje spår innan han fick ledningen.Vi har siktat det här loppet 
längre. Distansen är bara en fördel, samt startspår därför att hästen är snabb i början. Det är svårt att jämföra 
honom för de andra men min häst har bra kapacitet och är inte kräsen av resan. Med skor och med samma 
utrustningar som tidigare. Vi har 720 km från Tammerfors till Boden. Vi kommer redan i fredags och 
övernattar där men det passar bra. Hästen är lugn och reser och övernattar fint i gäststallet. Vi kommer dit 
ödmjuka men inte slagna på förhand. 

 
Hannu Heikkilä 
Remote Control, lopp 11, V75-5: 

- Allt är bra med hästen. Han har bra startspår, bättre än under en lång tid, och kan öppna snabbt. Dock är det 
Niko som bestämmer taktiken. Distansen passar, hästen är snabb i början och i slutet och har också styrkan. 
Han har vunnit från ledningen men kan visa bra, också längre, spurt efter ryggresan. Skor som på senaste tiden 



och troligen med samma utrustningar: halvstängt huvudlag och utan käkrem. Jag har förtroende att vi jagar 
större pengar. 

 
 


