
Pekka Mäkelä 
Kommentarer gällande de finska hästar som startar på Bodentravet 16 juli. 
Tyvärr ingen kontakt med Hanna Ranta, Jaana Törmänen, Veijo Suopanki, Armas Flink och Eveliina Leppänen. 
 
Jonna Sarkkinen 
Moonlight Diamond, lopp 1, V4-1: 

- Hästen kom senast till start efter längre frånvaro och jag var nöjd för henne. Hon hade en gaffelbandskada men 
är nu okej och var bra när jag körde henne på måndagen. Hon är snabb ut i början, har bra startspår och kusken 
måste ladda för att få ledningen eller ledarrygg men visst är det kusk som bestämmer taktiken. Kanske vi tar nu 
bort norsk huvudlag, annars samma utrustningar som tidigare. Med skor. Hon är lite jämnfartig och det vore en 
överraskning för mig om hon skulle sluta bland de tre bästa utan jag väntar att hon skulle sluta bland de fem 
bästa.  

World Class Lindy, lopp 4, V4-4: 
- Senast hästen hade bakspår och tappade mycket i början men slutade bra. Hon kan öppna riktigt bra och vi 

siktar till täten fastän Ariston kan vara för snabb att passera. Senast i Rovaniemi hon hade jänkarvagn men nu 
sätter vi troligen normal sulky. Annars samma utrustningar som tidigare och med skor. Motståndet är bra och 
vinsten skulle vara en stor överraskning för mig men inte placering bland de tre-fem bästa.  

 
Hanna Kariniemi 
Roadtripper, lopp 1, V4-1: 

- Jag hoppas på en bra resa i ledningen eller i rygg. Hästen har bra form men han är lite osäker i början och hans 
startsnabbhet är ett mysterium än. Med skor, inga ändringar. Jag blir nöjd om han skulle plocka pengar. 

Beddinge´s Pride, lopp 4, V4-4: 
- Hästen hade benproblem och kommer tillbaka efter längre frånvaro. Vi har tränat honom snällt och han var 

okej i kvalloppet. Han kan vara ringrostig än och bättrar med tävlingar. Han har kapasitet som räcker men 
motståndet är bra och jag är nöjd om han bara gör en bra prestation och kommer springande till mål. Kanske 
barfota fram. Samma utrustningar som tidigare. 

 
Toni Granath 
Arctic Iceman, lopp 1, V4-1: 

- Senast hästen tappade en sko i första sväng och jag kunde inte köra honom i slutet. Trots det han var bra tvåa i 
mål. Nu är det hårdare lopp men vi har bra startspår, jag laddar och försöker nå ledningen. Om det lyckas han 
kan sluta bland de tre bästa. Hästen bättrar med tävlingar. Samma utrustningar och balans – med skor – som 
tidigare. 

All Victor, lopp 4, V4-4: 
- Hästen bättrade med norsk huvudlag men var ändå lite blek. Jag sätter den eller helstängt huvudlag och siktar 

till Aristons rygg. Med skor. Motståndet är hård och pengaplacering svårt att uppnå men om han gör så är jag 
nöjd. 

 
Ari Aatsinki 
Golf Journey, lopp 1, V4-1: 

- Hästen är en bra nybörjare som är inte än färdig. Han är snabb ut i början och kan nå ledningen men det är 
kusk som bestämmer taktiken. Vi har inte öppnat öronen tidigare men kanske jag sätter nu ryckprobbar. Den 
bestämmer jag på banan. Med skor. Med klaff på vägen han kan vara trea-fjärde. 

Bajkal Graff, lopp 3, V4-3: 
- Bra läge, hästen öppnar helt okej och om han hittar läge nära täthästar kan han ta totoplats. Allt är okej med 

hästen i träningen. Troligen barfota bak igen och med samma utrustningar som tidigare. 
Denver Brodde, lopp 3, V4-3: 

- Hästen blev struken senast på grund av organisatörs fel. Han har riktigt bra form just nu och kan vara 
totohästar om resan lyckas. Han behöver ryggresan men kan nuförtiden göra också egen lopp. Med skor, inga 
ändringar. Jag har lite förtroende för hästen. 

Chuck Camto, lopp 7, V5-3: 
- Senast hästen var med i krock och tappade totoplats. Han kommer att lyckas när som helst, kanske redan nu? 

Han har bra form och kan öppna bra från volt. Jag hoppas på ryggresan. Barfota bak, samma utrustningar som 
tidigare.  

Stay Alert, lopp 9, V5-5: 
- Hästen vann i Rovaniemi, har bra form och hans formkurvan visar fortfarande uppåt. Monte passar bra och han 

kan reda sig här. Han är inte snabb i början men loppet är liten och han hittar säkert ett öppet spår. Barfota runt 
om som senast i Rovaniemi. 

Ascot d´Ariane, lopp 9, V5-5: 



- En intressant häst som kom nyligen till stall. Han är lite het men en bra monte-häst och sådan att man kan köra 
hela vägen med jämn hård tempo. Startmoment är lite svår och det är viktigast att hästen håller sig lugn. Med 
skor. Utrustningar bestämmer jag på banan. Boda mina hästar kan reda sig i Boden. 

 
Kari Alapekkala 
Zola Soft, lopp 1, V4-1: 

- Hästen har varit hela tiden bra i tävlingar och allt är okej i träningen. Hon har bra läge varav hon är direkt i 
andra spår. Järnsko, stängda öronen, inga ändringar. Hästen är inte kräsen av resan och hon klarar till o med 
dödens. Hon har bättrat hela tiden och känns bra i träningen. Jag blir inte förvånad om hon skulle reda sig. 

Listas Hector, lopp 4, V4-4: 
- Hästen har varit riktigt bra efter corona-paus. Senast vi lämnade bort käkrem och tog bort så mycket 

utrustningar som möjligt. Hästen öppnade bra och slutade också bra när han fick luckan. Allt har varit fint efter 
tävlingen. Startspår är inte så bra men han är inte beroende av resan utan kan göra också egen lopp om behövs. 
Barfota fram som senast, med ryckprobbar och utan käkrem. Sällskapet är bra och jag är nöjd om hästen slutar 
bland de fyra bästa.  

 
Jonny Länsimäki 
Captain Cruise, lopp 1, V4-1: 

- Senast vi missade inledningen och man kan bara glömma loppet. Allt är som tidigare. Härifrån jag försöker 
köra i innerbanan och tar vad bjuds i slutet. Matlapp är vår målsättning nu. 

Jagger Zon, lopp 2, V4-2: 
- Senast hästen var bättre än vad tavlan visar men i träningen han har varit besvikelsen. Jag kör igen på tisdagen 

och om allt är okej kommer vi med till start. Distansen passar men jag försöker servera snäll resan och är nöjd 
om han slutar bland de fyra bästa. Samma balans och utrustningar som tidigare.  

Titan As, lopp 3, V4-3: 
- Hästen var riktigt bra i träningen på måndagen. Senast han drevs ut i sista sväng och tappade någon bra 

placering. Normalt han går framåt med senaste genomköraren i sig och jag kör direkt framåt. Med skor och 
samma utrustningar som senast. Jag väntar att han borde reda sig. 

Calgary, lopp 7, V5-3: 
- Senast hästen travade med skor men går nu igen barfota runt om. Samma utrustningar som senast. Jag försöker 

servera snälla resan och matlapp är nu vår målsättning. 
 
Petteri Joki 
Global Wildlife, lopp 2, V4-2: 

- Något har saknats men senast hästen var lite bättre än tidigare. Motståndet var bra men han gjorde helt okej 
prestation. I dag – måndag – han var bra i träningen. Han är snabb ut från volt, jag rycker bort alla skorna och 
sätter norsk gas för första gången. Distansen är okej och det är möjligt att han travar i ledningen. Det vore en 
överraskning om han skulle vinna men någon bra placering inte. 

Quick Right, lopp 7, V5-3: 
- Hästen är klart bättre än vad tavlan visar. Voltstart är ett mysterium. Hästen var bra i träningen på måndagen. 

Samma utrustningar och balans som tidigare. Med klaff på vägen jag väntar på en bra placering. 
 
Marjut Eero 
Lilla Robert, lopp 2, V4-2: 

- Hästen har varit i simträning och allt är okej. Han har haft otur och vi har hittat orsak för alla galopper. 
Normalt han är ganska travsäker. Formen är bra och han har varit bra annars. Startspår är okej och han kan 
öppna bra om kusken lyckas. Distansen passar, han har vunnit på samma distans tidigare. Jag försöker köra i 
innerbanan och efter passande resan är det inte omöjligt om han skulle sluta bland de tre bästa. Barfota fram 
eller tonsko. Samma utrustningar som tidigare. 

 
Iida Lantto 
Ariston, lopp 4, V4-4: 

- Hästen har tänt till och allt har varit fint efter sista tävlingen. Han har bra startspår, öppnar fort och trivs i 
ledningen och han travar där så länge som lampan lyser. Barfota runt om som på senaste tävlingar, inga 
ändringar. Hästen är inte den lättast men har bra startspår och får min större förväntningar. 

Nehemiah, lopp 4, V4-4: 
- Hästen var dålig senast i Rovaniemi men väder var våt och hästen får då inte tillräckligt luft. Det var samma 

förra året när väder var varm och blöt. Därför han är nu ett mysterium. Allt har varit bra här hemma. Han kan 
öppna fort och klarar också dödens och Petteri får väl ladda i början. Barfota fram för första gången och 
kanske också hybridvagn för första gången.   



 
Hannu Heikkilä 
Remote Control, lopp 9, V5-5: 

- Vi masserade just hästen och allt borde vara bra. Han har varit bra i tävlingar på senaste tiden och det är ingen 
fara med formen. Han är snabb ut i början. Kanske vi sätter nu halvstängt huvudlag men jag tar också norsk 
huvudlag med. Iida bestämmer utrustningar. Normalt hästen har tävlat med öppet huvudlag. Med skor. Hästen 
har varit så pass bra att vi kommer dit med goda förväntningar. 

 


