
Pekka Mäkelä 
Kommentarer gällande de finska hästar som startar på Bodentravet 18 juni. 
Tyvärr ingen kontakt med Jyri Hellevuo. 
 
Janita Luttunen 
Mimmi Model, lopp 1, V4-1: 

- Jag var optimist till igår - söndag - men då blev hästen brunstig och det är en liten minus. Allt är annars bra och 
hästen var riktigt bra när jag körde på måndagen. Vi har provat bilstart och han öppnade snabbt och bra bakom 
bilen i träningen. Jag har lättat balansen, samma utrustningar som tidigare. Jag tror att distansen är bra för 
hästen och att hon kan gå den ganska fort. Motståndet är bra och hästen måste bättra ytterligare. Jag har goda 
förväntningar och väntar henne bland de tre bästa. 

Torpa Pål, lopp 8, V75-2: 
- Hästen börjar hitta den rätta formen och han var så positiv i Rovaniemi att den var klar att vi kommer hit. Allt 

har varit bra här hemma och han känns bättre och bättre i varje träning. Han har fått simträning och det 
påverkar mycket för hästen. Barfota bak, annars samma utrustningar som tidigare. Startspår är bra, hästen 
öppnar fort men liten galopprisk det finns i början. Kusken kör som han vill men jag hoppas på ryggresan. 
Efter sådan han spurtar bra och det är möjligt att han kan sluta bland de tre-fyra bästa. 

Ivar Journey, lopp 11, V75-5: 
- Allt är bra med hästen, han tränar bra och hans formkurvan visar uppåt. I Rovaniemi banan var hård och det 

syntes i Boden där hästen var inte helt på topp. Nu är allt okej. Barfota runt om, ingen ändras. Hästen njuter när 
fart under loppet är jämn hård och om han får passande ryggresa har jag vissa förväntningar. Pengar i varje 
fall. 

 
Jenni Peltokorpi 
Wicasa Sioux, lopp 2, V4-2: 

- Valacken var inte bra senast, jag väntade bättre. Han hostade efter start men har gjort det inte efter här hemma. 
Vi basar honom. Vad  jag vet han har inte haft pollenallergi eller någon liknande tidigare. Startspår är bra och 
kusken laddar väl i början för att hitta bra läge nära täten. Han har varit tidigare snabb ut i början. Men visst är 
det kusken som bestämmer taktiken. Kanske barfota runt om, i varje fall barfota fram. Han har haft helstängt 
och open eye men nu sätter vi norsk huvudlag. Hästen är svårt att tippa nu. 

 
Henry Flink 
Sanderling Mews, lopp 3, V4-3: 

- Hästen fick inte tillräckligt fäste senast och galopperade. Allt är bra med hästen. Nu sätter jag lite annorlunda 
sko för att få bra grepp. Annars samma utrustningar som tidigare. Han är snabb ut, jag laddar och kör i 
ledningen om vi når dit. Han har tagit alla vinster från ledningen men kommer också bakifrån. Proposition är 
lite hård men jag blir inte förvånad över någon placering. 

 
Tarja Jussila 
North Andover, lopp 3, V4-3: 

- Hästen var riktigt bra senast, han travade bra och gjorde sin rekord. Allt har varit okej efter tävlingen. Ingen 
ändras. Han kan öppna snabbt om man laddar och är bäst från innerbanan. Jag är belåten inför starten. 

 
Toni Granath 
Arctic Iceman, lopp 3, V4-3: 

- Vi har bra häst före, jag siktar till innerbanan. Nu är det långsökt att tro på seger men om allt går bra förväntar 
jag framskjuten placering. Jag rycker bort bakskorna. En gång tidigare han har tävlat barfota runt om. Annars 
samma utrustningar som tidigare. Motståndet är nu för hård. 

Finest Aurum, lopp 3, V4-3: 
- Galopp i Boden var helt min fel. Senast i Rovaniemi hästen var riktigt bra. Hon fick där hovspricka men den är 

okej nu. Bakspår är ett minus för snabb öppnare och härifrån det är svårt att reda sig. Ingen ändras. Hon hade 
norsk huvudlag i Rovaniemi för första gången och vi sätter samma igen. 

 
Matti Nisonen 
Otto Erich, lopp 3, V4-3: 

- Hästen var sjuk men nu är han frisk igen och har tränat bra länge. Visst har den bästa stämningen saknas men 
han har presenterat bra utdrag. Han har mycket att passera och jag är nöjd om han gör bra, felfritt prestation. 
Med skor, normal sulky, halvstängt huvudlag, inga stora utrustningsändringar.  

Djokovic, lopp 9, V75-3: 



- Hästen gjorde bra vintersäsong i Sverige och har nästan samma form fortfarande. Vi har kunnat träna som 
planerat och vi är belåtna inför starten. Startspår är bra för hästen och distansen passar bra. Med skor, normal 
sulky, öppet huvudlag. Ingen ändras. Motståndet är bra och allt måste utfalla väl men om det går så är han inte 
helt ute om vinsten. 

Black And Quick, lopp 12, V75-6: 
- En intressant häst. Han tävlade för första gången från vårt stall i Uleåborg och var bra där. Han var inte tom i 

mål. Han kom då efter paus och det känns att han går framåt med senaste genomköraren i sig. Jag körde 
intervalljobb i tisdags och hästen var bra. Han är snabb ut bakom bilen och kanske Mika kan utnyttja 
startspåret. Han kommer från alla lägen och om han når till ledningen eller nära täten har han chans. Barfota 
runt om, normal vagn, öppet eller helstängt huvudlag. 

 
Mikael Niva 
Bring Me Bajern, lopp 4, V4-4: 

- Hästen var helt okej senast men löpningen blev för krävande. Allt är fortfarande bra och innerspår i volt är en 
fördel. Jag försöker servera ryggresan och efter sådan hästen spurtar bra till slut. Barfota bak, ingen ändras. 
Med klaff på vägen har jag lilla förväntningar. 

 
Petteri Joki 
Double Trouble E.P., lopp 7, V75-1: 

- Allt har varit bra efter tävlingen. Jag körde snabbare i fredags och det känns att hästen gick framåt med senaste 
genomköraren i sig. Han kan öppna bra och därför startspår är en liten nackdel men han kommer också 
bakifrån och har vunnit också från dödens. I Uleåborg han tävlade barfota runt om och fortsätter sannolikt med 
samma balans men den bestämmer jag till slut på banan. Jag byter lite annorlunda bett och sätter Murphy-
bländare innanför och skygglapp utanför. Kusken tyckte att i Uleåborg hästen hade krafter kvar och att han 
hade kunnat trava 12-tid. Vi kommer också dit för att köra om vinsten. 

 
Antti Isomaa 
Björkeviking, lopp 8, V75-2: 

- Allt är bra med hästen. Han vinner inte så ofta men han har blivit säkrare och placerar sig bra hela tiden. Han 
kan öppna bra och snabbt från spår fyra och trivs bäst i ett öppet spår, i ledningen eller i dödens, men kommer 
också bakifrån. Om hästen når till ett öppet spår tror jag att kusken håller jämn bra tempo hela vägen. Han är 
bäst barfota runt om och tävlar nu så. Samma utrustningar som tidigare, helstängt huvudlag eller samma med 
open eye, värmningen avgörs. Som sagt han vinner inte så ofta men trots det jag är inte förvånad över någon 
placering. 

 
Ari Aatsinki 
Happy Doc, lopp 10, V75-4: 

- Hästen är bättre än vad tavlan visar och den stora succen kommer kanske någon gång. Jag vet inte om hon är 
spänd i tävlingen eller vad är det? Jag körde i måndags 24/1600 m och hon kändes riktigt bra. Hon kan öppna 
bra och jag hoppas på ryggresan. Barfota fram nu, samma utrustningar som tidigare. Om resan lyckas väntar 
jag henne bland de fem bästa. 

 
Timo Lahti 
Pitch Perfect F.I., lopp 10, V75-4: 

- Hästen fick sårskadan och blev struken senast från Vieremä men den blev snabbt frisk och nu är allt okej. 
Hästen tränar bra, travar rakt och är smidig. Jämn bra fart under loppet skulle vara bra och hon klarar alla 
positioner, till o med dödens. Hon kan öppna bra. Skor, aluminium, runt om, samma balans som senast. Senast 
hon hade helstängt huvudlag, nu sätter vi samma med open eye. Vi har haft en liten aning av pollenallergi men 
hon har varit bra i intervalljobb och har också återhämtad sig bra efter jobbet. Jag blir inte förvånad över någon 
placering. 

 
Pirjo Miettunen 
Endless Story, lopp 10, V75-4: 

- Allt är bra med hästen. Hon har bättrat enligt uppgifter. Vi kör sista jobbet på torsdagen och masserar hästen 
efter den. Allt har gjort vad vi kan. Hästen öppnar bra från volt och startspåren borde vara okej. Hon klarar alla 
positioner under loppet, till o med dödens. Med skor, ingen ändras. Om hon är normal ingenting förvånar mig. 

 
 
 
 



Sara Kurkinen 
One Touch, lopp 11, V75-5: 

- Hästen är pigg och har bättrat enligt tävlingar, allt är bra. Han öppnar snabbt och man kan välja för vem man 
släpper ledningen. Jag hoppas att kusken kör inte i ledningen, hästen är bättre efter ryggresan. Järnsko, norsk 
huvudlag, ryckbollar, ingen ändras. Hästen har så pass fin form att allt är möjligt och jag  blir inte förvånad 
över någon placering 

 
Veera Vekola 
Frozen A.F., lopp 11, V75-5: 

- Allt är normalt, vi har masserat och rörat på hästen. Startspår passar, han öppnar bra och fort och kommer från 
ledningen eller från rygg och troligen också från dödens. Med skor och med ryckhuvan som har varit två 
gånger men har varit oanvänd än. Formen är så pass bra att jag väntar hästen igen bland de tre bästa. 

 
Kari Särkelä 
Extrem Brodde, lopp 11, V75-5: 

- Allt är bra, hästen har återhämtad sig på betesmark och ätit lite frisk gräs. Det är voltstart och banan är helt 
okej. Han är inte snabb i början. Ryggresan, ledningen når han inte härifrån och dödens passar inte. Han 
spurtar bra från rygg. Barfota runt om, kanske norsk huvudlag för första gången. Om han gör bra prestation 
och plockar pengar har det gått bra. 

 
Kaj Timgren 
Tim Jerry, lopp 12, V75-6: 

- Hästen mår bra. Jag körde intervalljobb i tisdags och allt var bra. Hästen har bättrat varje gång. Motståndet är 
bra men den här är en pålitlig häst som gör alltid sitt när han är frisk. Han är snorig då och då men vi basar 
honom varje kväll. Han öppnar fort, når kanske ledningen eller hittar någon bra läge. Han är bäst från rygg 
men Ohlsson får bestämma taktiken själv. Han tävlade barfota runt om senast och har samma balans igen. 
Samma utrustningar som tidigare. Distansen är okej fastän 2100 m är kanske bättre för hästen. Vinsten skulle 
vara liten överraskning för mig men formen är så bra att jag väntar honom bland de tre bästa. 

 
Rurik Kjötar 
Flight Deck, lopp 12, V75-6: 

- Allt är bra, hästen har varit bra på senaste tävlingar. Jag körde i måndags och valacken var okej. Startspåret är 
långt ut på vingen men han öppnar ganska bra. Barfota runt om igen. Jag har funderat om vi ska sätta norsk 
huvudlag för första gången. Nu har vi kört med helstängt huvudlag. Utrustningar bestämmer vi på banan. 
Ledningen eller rygg passar, dödens hoppas jag inte på. Det är kusken som bestämmer taktiken. Hästen är rejäl 
allround-häst och om han har den rätta dagen kan ingenting överraska mig. 

 
Ossi Nurmonen 
Martin De Bos, lopp 13, V75-7: 

- Bra startspår, hästen kan öppna måttligt och han är direkt i innerbanan. Senast hästen kom springande till mål. 
Han har vunnit alla loppen hos oss när han har travat. Näst senast han kom 12,6/3000 m efter galoppen. Jag 
körde i tisdags intervalljobb och han var riktigt bra. Han kan trava 10-tid på distansen, hoppas att det blir jämn 
hård tempo under loppet. Vi har kört med skor men nu rycker vi i alla fall bort bakskorna och vi har inte 
öppnat öronen tidigare men kanske vi gör det nu. De där är en stor sak för hästen. Och ytterligare kanske 
jänkarvagn för första gången. Vi bestämmer allt på banan. 

 
 
 


