
Pekka Mäkelä 
Kommentarer gällande de finska hästar som startar på Bodentravet 19 januari. 
Tyvärr ingen kontakt med Voitto Karppinen,, Eva Kalander, Tarja Jussila, Tapio Kalaja, Rainer Oikarainen, Jukka 
Siipola och Jaana Törmänen. 
 
Katri Mikkola 
Pineapple Boy, lopp 4, V65-1: 

- Hästen var helt okej senast fastän han blev lite stel i slutet. Han borde gå framåt med senaste genomköraren i 
sig. Allt har varit bra i träningen. Han är snabb ut i början och om han känns bra kör jag direkt framåt och tittar 
då varifrån vi kör. Jag planerar taktiken under loppet. Inga ändringar. Om han skulle plocka pengar blir jag 
nöjd. 

Samuel Ray, lopp 3: 
- Hästen var inte så bra som jag väntade.  Jag tror att han fick för bra fäste och sätter nu mindre broddar och 

lättar också balansen. Han återhämtade sig bra och allt har varit okej här hemma i träningen och på grund av 
det måste jag vänta att han är bättre nu. Startspår är dålig men det är kort distans och jag måste köra framåt och 
titta vart vi hamnar. Dock hästen är ett frågetecken och om han är fortfarande kraftlös måste vi sätta ny mål 
och börja vänta sommarbanor. Inga utrustningsändringar. 

 
Miia Pulkkanen 
Anna´s Boy, lopp 4, V65-1: 

- Hästen har haft vårdpaus och jag har inga större förväntningar än. Han känns okej här hemma och jag har kört 
en gång snabbare. Han har bra läge men är långsam i början. Broddar och isbanan passar. Han behöver få 
några lopp i kroppen innan man kan börja vänta något. Om han får pengar har det gått bra. 

Quartam De Caelo, lopp 7, V65-4, V4-2: 
- Bra läge, hästen är snabb ut och får väl sådan snälla resan som han behöver. Hästen har varit bra på länge och 

broddar och isbanan passar bra. Inga ändringar. Det är väl långsökt att tro på seger men placering bland de tre 
bästa är möjlig och då är jag nöjd. 

 
Mika Jauhola 
California, lopp 4, V65-1: 

- Hästen har tränat hårt ett par månader och kan vara lite stel än men vi masserar henne och jag tror att hon kan 
trava samma 16-tid som han har gjort på senaste tävlingar. Hon borde inte vara ringrostig. Jag försöker servera 
ryggresa och ta vad bjuds i slutet. Norsk eller öppet huvudlag, sannolikt norsk som senast i Rovaniemi när hon 
vann loppet. Efter den hon har satt fast varje gång. Hon känns bra i träningen och broddar passar bra. Något jag 
väntar på henne.  

Spicy Day, lopp 6, V65-3, V4-1: 
- Efter vinsten allt har gått dåligt och hästen har suttit fast. Hon öppnar riktigt bra och ser ut och känns fint. Hon 

har tränat mycket och bra och borde inte vara ringrostig. Jag laddar och om vi når ledningen kör jag där så 
länge som lampan lyser. Distansen passar bra. Öppet huvudlag, utan käkrem, inga ändringar. Jag har vissa 
förväntningar och kör så att hästen får möjlighet. 

X.Factor, lopp 8, V65-5, V4-3: 
- Hästen har varit en vecka hos mig. Senast han gjorde bra avslutning och har nu sådan läge att han borde öppna 

felfritt. Om det lyckas kör jag tidigt framåt och hoppas att vi når dödens där han trivs bra. Distansen passar. 
Inga ändringar ingenstans.  

Trö Fax Stjärna, lopp 1: 
- Hästen har varit tre månader i stallet. Han var bra i kvalet, travade bra och gick tiden lätt. Han kan öppna 

snabbt, är ganska travsäker och borde kunna bättra klart. Jag kör i ledningen om vi når dit och litar att han kan 
trava 31-tid på Bodenbanan. 

All The Better, lopp 3: 
- Hästen satt fast näst senast i Uleåborg och var riktigt bra senast i Ylivieska från spår 12 fastän han fick inte 

pengar. Han kan öppna riktigt fort, jag laddar och kör framåt och om vi skulle nå ledningen funderar jag om 
jag ska släppa den eller inte. Den beror på vem kommer fråga platsen. Kanske jag sätter nu helstängt huvudlag 
för första gången för att få honom ännu skarpare. Den bestämmer jag på plats. Långa broddar och isbanan 
passar. Han har varit så bra i träningen och i tävlingar att ingen placering kan inte överraska mig. 

 
Petteri Joki 
Mountain Hooligan, lopp 4, V65-1: 

- Bra läge och passande motstånd. Senast farten blev för hård och hästen var inte på topp. Nu känns han bra i 
träningen. Han är snabb ut, jag kör en bit i början och tittar vart vi hamnar. Inga ändringar. Han är min favorit i 
loppet. 



Little Easy, lopp 7, V65-4, V4-2: 
- Hästen var bra senast fastän han fick inte luckan i slutet. Han är riktigt snabb ut och får väl ledningen först men 

vad händer då bestämmer Mauri. Hästen har vunnit tidigare från ledningen. Kort mellanrum mellan tävlingarna 
är bara ett plus och allt har varit okej i träningen. Senast han tävlade med stängda öronen men nu sätter jag 
ryckprobbar som han har haft också tidigare. Han har sådan form att han kan reda sig. 

Only Eyes Broline, lopp 7, V65-4, V4-2: 
- Hästen kommer efter paus och behöver väl ett par lopp i kroppen. Startspår är dålig och jag backar och 

försöker spurta i slutet. Öppet huvudlag, inga ändringar. Little Easy är vår bästa chans i loppet. Om Only Eyes 
Broline gör bra prestation har det gått bra. 

Callela Leonard, lopp 9, V65-6, V4-4: 
- Hästen är skarp och bra här hemma i träningen. Distansen passar och startspår är bra och vi kör om vinsten. 

Jag laddar mot ledningen och kör där om vi når dit. Han har vunnit tidigare från ledningen. Jag sätter lite 
annorlunda bet men det menar inte så mycket. Inga andra ändringar. 

 
Toni Granath 
Goldshoe Flight, lopp 4, V65-1: 

- Hästen är direkt i innerbanan och han behöver det och smörresan. Han var bra senast fastän var bara åttonde i 
mål. Inga ändringar. Isbanan och vintertid passar perfekt och hästen kan överraska men nu är det väl långsökt 
att tro på seger. 

Lilla Långleg, lopp 3: 
- Startspår är riktigt bra, hästen är snabb ut, jag laddar och kör i ledningen om vi når dit. Det var störning i 

Skellefteå och hästen fick inte möjlighet men allt är okej och hästen var bra i lördags i intervalljobb. Isbanan 
passar, inga ändringar. Distansen är också bra och jag har goda förväntningar. 

 
Kari Vaaraniemi 
Polonaise, lopp 4, V65-1: 

- Hästen har haft paus men känns och tränar bra. Han är inte snabb i början och startspår är därför inte så stor 
nackdel. Isbanan och broddar passar bra. Jag hoppas på att han skulle få resan i kön i andra spår. Om han får 
pengar är jag nöjd. 

Jewel Zon, lopp 6, V65-3, V4-1: 
- Hästen var för het senast. Jag vet inte varför, kanske det var på grund av paus? Hon har varit normal i 

träningen. Nu byter jag utrustningar, kanske lite annorlunda käkrem och kanske halsstöd. Utrustningar 
bestämmer jag på plats efter värmningen. Hästen öppnar fort men kusken bestämmer taktiken. Jag säger inte 
nej om han kör direkt framåt. Hästen borde vara nu bättre med lopp i kroppen och distansen passar bra. Jag blir 
inte förvånad om hon skulle sluta bland de tre bästa. 

Gizah Boko, lopp 8, V65-5, V4-3: 
- Hästen är lite konstigt, senast hon släppte en häst förbi. Dock var hon positiv efter paus. Distansen är första 

gången hos oss men jag tror att den borde passas bra. Inga ändringar. Hästen går säkert framåt med senaste 
genomköraren i sig men vi kommer med låg profil. Jag hoppas på resan i innerbanan och blir nöjd om hon 
skulle plocka pengar. 

 
Kyösti Ylivallo 
Electric Eye Am, lopp 4, V65-1: 

- Hästen var bra senast och tog starten på rätt sätt. Han har återhämtad sig bra och är pigg och glad. Hästen är 
likadan som senast men nu motståndet är hårdare och startspår nattsvart. Inga ändringar. Placeringen beror på 
det hur resan lyckas.  

 
Janne Soronen 
Smooth Criminal, lopp 7, V65-4, V4-2: 

- Löpningen misslyckades senast. Vi hade problem med utrustningar före start och hann inte prova hästen 
tillräckligt. På grund av det jag laddade inte i början men nu gör jag kanske det. Han kan öppna fort. Jag 
bestämmer taktiken till slut bakom bilen och kör i ledningen eller i rygg. Dödens försöker jag undvika. Hästen 
har bra form och trivs på vinterbanor. Inga ändringar. 

Sannu Mustang, lopp 3: 
- Hästen öppnade bra och fick andra par utvändigt men hamnade till dödens när hästen före galopperade. Hon 

blev lite hetsig och jag var tvungen att köra till ledningen var hon slutade sakligt trea. Hon borde lugna sig. 
Hennes iver varierar och det är svårt att säga något säkert på förhand. Härifrån hon får väl ryggresan och jag 
hoppas på bra spurt. Bakom andra hästar hon kan spurta ganska långt. Jag byter lite annorlunda bet, inga andra 
ändringar. Om hon håller sig lugn och vi har klaff på vägen kan hon till o med vinna loppet. 

 



Heli Alajärvi 
Valnes How Lovely, lopp 8, V65-5, V4-3: 

- Senast hästen var lugnare än tidigare och allt har varit bra också efter tävlingen. Startspår är kanske lite svårt? 
Jag undrar om han skulle kunna hålla ledningen fastän liten chans det dock finns. Allt har varit bra efter 
tävlingen och hästen klarar distansen. Inga ändringar. Om han är lugn i värmningen är allt okej och han kan 
reda sig. 

 
Mikael Niva 
Dominum, lopp 8, V65-5, V4-3: 

- Distansen passar och startspår är bra. Vad jag pratade med tränaren har hästen bra form men behöver väl ett 
par start innan han är som bäst. Hästen är stark och är dock inte helt utan chans och jag kör optimistiskt. 

Be Spontaneous, lopp 9, V65-6, V4-4: 
- Dåligt startspår och pengaplacering är ett bra sikte härifrån. Distansen passar och tät mellanrum mellan 

tävlingar är väl en fördel. Norsk gas och ryckbollar, inga ändringar. Hästens vilja har varit lite borttappad och 
vi kommer med låg profil. 

Ancor Rich, lopp 3: 
- Samma här, viljan saknas. Senast han hade lite annorlunda utrustningar men nu sätter vi igen gamla. Hästen 

kan öppna bra men upploppet är svår. Distansen, broddar och isbanan passar och det är möjligt att jag kör i 
ledningen om vi når dit. 

 
Satu Vesa 
Poulter, lopp 8, V65-5, V4-3: 

- Jag var inte nöjd för hästen senast. Han var spänd, inte normalt. När jag körde i måndags allt var okej. 
Distansen är bra och hästen är stark. Inga ändringar. Om allt är som normalt borde han reda sig p.g.a. distansen 
och passande sällskap. 

King Journey, lopp 3: 
- Senast banunderlag passade inte för stor häst, han fick inte tillräckligt fäste. Också förberedelsen var 

otillräcklig och hästen var lite ringrostig. Han återhämtade sig bra och kändes bra i träningen i måndags. Jag 
väntar att han är bättre nu. Startspår är dålig och distansen kort. Jag hoppas på att fart under loppet blir hårt och 
vi har tur på vägen. Inga ändringar. Om hästen skulle plocka pengar har det gått bra. 


