
Pekka Mäkelä 
Kommentarer gällande de finska hästar som startar på Bodentravet 19 januari. 
Tyvärr ingen kontakt med Erkki Paaso, Petri Ahvenjärvi, Jyri Hellevuo, Veijo Suopanki och Janita Luttunen. 
 
Vesa Jokiniemi 
Bold Choice, lopp 4, GS75-1: 

- Hästen är snabb i början, jag laddar och försöker få resa i en bra rygg i innerbanan. I träningen hästen har varit 
pigg och glad men tidigare han har behövt lopp i kroppen innan han har varit bra. Jag kör ännu intervaller på 
lördag. Isbanan passar bra, inga utrustningsändringar. Hästen kan vara bra eller dålig, han är svårt att tippa. 
Om han gör bra prestation är jag nöjd nu.  

I Am Your Dream, lopp 3: 
- Vi hade liten träningspaus. Hästen är pigg här hemma. Hon behöver bra resan men har alltid en kort snabb 

spurt efter sådan. Isbanan passar, inga utrustningsändringar. Hon har varit bra i intervalljobb men vi har kört 
inte mycket snabbt och därför hon är ett litet frågetecken. 

Hairos F. Boko, lopp 12: 
- Hästen kom på hösten men det tog sig tid att klara ägarpapperna. Hästen är frisk. Vi har tränat honom. Han är 

fin att köra här hemma. Broddar passar bra här och hästen fungerar bra men jag vet inte hur han klarar 
voltstart. Jag märkte att han har ingen voltrekord. Öppet huvudlag och grundutrustningar. Han känns sådan att 
om han tävlar felfritt väntar jag honom direkt nära totoplats. 

 
Janne Isometsä 
Re Love, lopp 4, GS75-1: 

- Allt är okej med hästen men startspår är tråkig igen. Vädret har varierat men jag har tränat tillämpande. Hästen 
är lat bakom andra hästar och lite för ivrig från ett öppet spår. Jag ger ingen råd, Petteri planerar taktiken själv. 
Samma utrustningar som tidigare. Jag blir inte förvånad om ingen placering, hur resan lyckas avgörs 
slutresultaten. 

 
Olli Timonen 
Lucky Cloud, lopp 4, GS75-1: 

- Hästen har fått svåra resor på senaste tiden och också banorna har varit för mjuka. Han fick inte fäste. I Boden 
banan är alltid fast och det passar fint. Formen är likadan som tidigare och om vi bara skulle hitta öppet spår i 
början och skulle nå till ledningen, borde han då vara nära vinsten. Jag körde just – onsdag – och allt var okej 
och som normalt. Inga ändringar i utrustningar.  

Madonna S.T, lopp 6, GS75-3: 
- Jag körde några gånger snabbjobb. I söndags hästen var trög men på onsdagen smidig och bra. Formen är som 

tidigare och hästen borde inte vara ringrostig men startspår är så dålig att nu kan det vara svårt att vinna. 
Placeringen är beroende av hur resan lyckas. Samma utrustningar som tidigare. 

 
Mauri Jaara 
Livi Mystery, lopp 6, GS75-3: 

- I Kaustby tränaren ville att hästen skulle få ryggresan. Han tog ledningen men jag släppte plats för andrahands 
favoriten och fick inte luckan i slutet. Hästen kom till mål med sparade krafter. Han kan öppna snabbt och nu 
kör jag i ledningen om vi når dit. Dock han kommer också bakifrån. Samma utrustningar som tidigare, tror jag, 
och isbanan passar bra. Jag blir inte överraskad om han skulle reda sig. 

Asterisque, lopp 7, GS75-4: 
- Hästen fick vila ett tag men vi har tränat honom ordentligt och han känns bra. Bakspår är bakspår men hästen 

är mångsidig och klarar alla lägen. Han har stor motor. Gamla utrustningar. Isbanan och broddar passar bra. Vi 
kommer inte slagen på förhand. 

Diablo Sisu, lopp 10, GS75-7: 
- En häst som måste få bra resa. Efter sådan han har alltid en pollett kvar. Formen är okej och hästen travar bra 

och klarar också broddar fastän han är bäst barfota runt om. Han har haft helstängt- eller norsk huvudlag. 
Troligen den sistnämnda nu men jag väljer huvudlagen till slut efter värmningen. 

Cheval De Fer, lopp 2: 
- Hästen har bättrat men startspår är nattsvart. Jag försöker servera bra resan och tar vad vi får i slutet. Inga 

ändringar. Nu är jag nöjd om han skulle plocka pengar härifrån. 
 
Sanna Sujala 
Samaras K.M.E., lopp 4, GS75-1: 

- Hästen kom på hösten. Vi har kunnat träna honom som planerat och han har blivit piggare. Efter Umeås start vi 
tränade hästen ytterligare och allt är okej. Han är mer stark än snabb men kan göra egen lopp om behövs. 



Broddar och isbanan är okej och han har samma utrustningar som tidigare. Jag blir inte förvånad om han skulle 
reda sig men efter en liten paus jag är nöjd om han skulle plocka pengar. 

 
Kyösti Ylivallo 
Electric Eye Am, lopp 4, GS75-1: 

- Hästen är frisk och vi har tränat honom men tävlingsform är ett litet frågetecken än. Kanske han behöver ett 
par lopp innan han blir skarpare. Startspår är dålig och man måste ta det lugnt i början och titta vart hästen 
räcker i slutet. Broddar och isbanan passar och han tävlar med samma utrustningar som tidigare. 
Pengaplacering är väl passande sikte nu. 

 
Jukka-Pekka Kauhanen 
Express Junior, lopp 8, GS75-5: 

- Hästen rundade senast första 800 m i tredje spår innan han landade i dödens. Trots det han vann säkert. Allt har 
varit okej efter start och hästen känns bra i träningen. Han kan öppna snabbt och om vi når ledningen kör jag 
där. Hästen är bäst från ett öppet spår. Isbanan och broddar passar. Han har helstängt huvudlag med hål, inga 
ändringar. Jag har goda förväntningar. 

Express Eve, lopp 1: 
- Hästen är en nybörjare som utvecklas hela tiden. Hon är likadan som storebror och i framtiden hon kan vara 

ganska bra tävlingshäst. Hon öppnar bra och har vunnit från ledningen och jag kör där om vi når dit. Isbanan 
passar. Hon hade ryckprobbar senast för första gången och har dem igen. Inga ändringar. Hon är dock 
orutinerad än och dagens form ser man efter värmningen. 

 
Ilkka Kangas 
Boogiewoogie Laday, lopp 8, GS75-5: 

- Hästen kom till Uleåborg efter vaccineringspaus men var bra. Allt har varit okej efter tävlingen och jag tror att 
han bättrar ytterligare med lopp i kroppen. Inga ändringar. Jag blir inte överraskad om han skulle fastän vinna 
loppet. 

 
Ari Aatsinki 
Chuck Camto, lopp 8, GS75-5: 

- Hästen har haft svårighet med trav i upploppet. Allt har varit okej efter Umeås start. Starspår är dålig men man 
måste väl köra framåt och titta vart de hamnar. Inga ändringar. Jag tror att felfritt och med klaff på vägen han 
kan sluta till o med till totoplats. 

Bajkal Graff, lopp 12: 
- Hästen har varit bra i träningen och jag har lilla förväntningar med klaff på vägen. Han är inte snabb i början 

och jag hoppas på ryggresan. Isbanan och broddar passar bra. Samma utrustningar som tidigare. 
 
Petteri Joki 
Peppe Roc, lopp 8, GS75-5: 

- Hästen har gjort goda prestationer på senaste tiden och har bra form. Senast i Uleåborg han var riktigt bra. På 
förhand man måste inte vara rädd av någon motståndare och vi kommer dit för att lyckas. Hästen är direkt i 
andra spår och jag kör så att han får möjlighet i loppet. Han klarar också dödens. Isbanan är okej, inga 
ändringar.  

Mountain Hooligan, lopp 7, GS75-10: 
- Hästen var bra senast i Uleåborg och allt har varit okej efter i träningen. Kort mellanrum mellan tävlingar 

passar bra. Han är snabb ut, jag laddar och tittar vart vi hamnar. Han klarar alla lägen men dödens försöker jag 
undvika. Isbanan och broddar passar bra, inga utrustningsändringar.  

Attaboy, lopp 11: 
- Hästen har varit en liten besvikelse. Vi har tränat honom men han är inte än som bäst fastän han tränar bra. Jag 

försöker servera snälla ryggresan och tar vad vi får i slutet. Kapacitetsmässigt han duger och jag har vissa 
förväntningar på framtiden. Isbanan passar. Han har haft öppet huvudlag men nu sätter jag troligen helstängt 
huvudlag med hål och ryckprobbar. Jag har inte än så stora förväntningar. 

Confident Hoss, lopp 2: 
- Hästen har haft problem med trav i slutet. Jag ändrar balans och försöker få honom säkrare. Då kan han reda 

sig. Han kan öppna fort men kanske jag släpper ledningen för någon bra häst. Senast han hade ”can´t see back” 
men utrustningar jag bestämmer på plats. Felfritt han kan vinna loppet. 

 
 
 
 



Petri Klemola 
Trouble Leader, lopp 9, GS75-6: 

- Hästen gjorde hård prestation senast: han rundade första 500 – 600 m i tredje spår innan han fick ledningen. 
Han är bäst från ett öppet spår och trivs på hållbart banunderlag. Han är stark, distansen passar och han kan 
öppna ganska bra. Ledningen skulle vara en bra plats om han skulle komma dit. Inga ändringar. Det är bra 
motstånd i loppet men min häst är en av dem som kan vara med i striden.   

Surprise Leader, lopp 10, GS75-7: 
- Hästen startade tätt och fick en liten paus före Uleåborg där han var bra tvåa från dödens. Allt har varit bra 

efter tävlingen. Hästen kan öppna snabbt men nu får vi väl inte ledningen. Hannu känner hästen och planerar 
taktiken själv. Snabbheten saknas än men hästen är driftig och klarar också dödens. Isbanan passar, samma 
utrustningar som tidigare. Han kan sluta bland de tre bästa med klaff på vägen. 

Temptation Leader, lopp 2: 
- Hästen hade svår barndom men har fungerat nu bra och säkert i tävlingar. Allt är okej och vi kommer belåten 

dit. Startspår är en nackdel men hon kommer bra också bakifrån. Dock hon är orutinerad än och det är svårt att 
säga något säkert. Hon kan göra egen lopp om behövs. Isbanan passar, inga utrustningsändringar. Hon har 
passande proposition och jag har goda förväntningar på förhand. 

 
Petri Rojo 
Builder´s Caviar, lopp 9, GS75-6: 

- Hästen var bra i Joensuu där han spurtade sista 900 m i tredje spår i rygg och visade egen vinstspurt i 
upploppet. Han gjorde som treåring Finsk rekord på distansen (13,9a) och var tvåa i Travkriteriet och också 
tvåa i Derby-försöket. Han kom till stall efter Kungstravet i början av augusti månad. Han har inte än visat den 
klass som han har inne men han har blivit piggare och travar bra. Han har bra startspår och trivs bra i voltstart 
men han behöver ryggresan. Isbanan passar bra, samma utrustningar som tidigare. Han har kapacitet som 
räcker men är svårtippad än.  

Al´s Sweet Svea, lopp 1: 
- Hästen har varit jämn men nu värmer vi henne annorlunda. Hon har bra läge och sitter direkt i innerbanan. 

Isbanan passar bra, samma utrustningar som tidigare. Normalt jag väntar plats bland de tre-fem bästa. 
 
Iida Lantto 
Forastero, lopp 10, GS75-7: 

- Hästen är långsam i början och därför startspår är ingen stor nackdel. Han kommer efter paus och nu söker vi 
mest tävlingsform. Broddar är ingen fördel, hästen är bäst på sommarbanor. Här hemma han är så ivrig att vi 
tänkte starta redan nu. Jag hoppas på snäll resan och är nöjd om han skulle plocka pengar. Samma utrustningar 
som tidigare.  

Sagredo Hanover, lopp 1: 
- Hästen har nu gjort två bra tävlingar. Han är pigg, glad och riktigt bra i träningen och allt är okej. I Rovaniemi 

han var första gång bakom bilen. Jag vet inte hur snabb han är i början men enligt sista tävlingar det verkar så 
att han är travsäker och orkar runda och göra också egen lopp. Isbanan passar, samma utrustningar som 
tidigare. Han är vår bästa chans i Boden. 

Nehemiah, lopp 2: 
- Hästen har varit riktigt bra på senaste tiden . Han har varit bäst från ledningen och jag tror att nu når han inte 

dit men han trivs också i dödens. Han är inte så bra bakom andra hästar. Isbanan och långa broddar passar bra. 
Han har haft Murphy-bländare och ”can´t see back” i andra sidan. Nu är det möjligt att den sistnämnda blir 
borta. Startspåret dämpar förväntningar men det är inte helt omöjligt att han skulle reda sig. 


