
Pekka Mäkelä 
Kommentarer gällande de finska hästar som startar på Bodentravet 19 maj. 
Tyvärr ingen kontakt med Sami Lokkinen. 
 
Toni Granath 
All Victor, lopp 4, V64-1: 

- Hästen har bra form och han kommer att överraska inom kort någonstans men kanske inte än här. Senast han 
hamnade till fela ryggar. Jag försöker servera snäll lopp och kanske vi rycker bort skorna för första gången 
men den bestämmer vi på banan. Samma utrustningar som tidigare. Med klaff på vägen han kan vara med i 
totostriden. 

Finest Aurum, lopp 5, V64-2: 
- Voltstart och distansen är ett klar plus för hästen. Sannolikt hon travar i ledningen och kan göra 15-tid. Ingen 

ändras. Det kan vara svårt att vinna men hon är min bästa chans i Boden. 
Mr Ezgo, lopp 3: 

- Senast hästen fördröjde under loppet men kom igen bra till slut. Snäll resa, ingen ändras. Nu är det långsökt att 
tro på seger, jag är nöjd om han skulle plocka pengar.  

 
Kari Alapekkala 
Easy Silence, lopp 4, V64-1: 

- Hästen var bra senast och gjorde bra, lång spurt. Jag var riktigt nöjd. Allt har varit okej efter tävlingen. 
Startspår är bra. Vi har inte laddat tidigare men nu gör vi det och hoppas att han skulle nå ledningen men han 
kommer också bakifrån. Han har varit skarpare nu. Med skor, ingen ändras. Jag väntar honom till vinststriden. 

Zola Soft, lopp 5, V64-2: 
- Senast i Boden hästen satt fast och hade allt sparat i mål. Hon är snabb ut och springspåret passar bra. Härifrån 

hon får troligen rygglopp och det passar men som bäst är hon från ledningen. Söndagens tävling berättar mer - 
intervjun har gjort tidigare - men hästen är pigg och allt är okej. Med skor, ingen ändras. Om hon slutar bland 
de fyra bästa är jag nöjd. 

Skribentens komment: Senast Zola Soft travade i ledningen och Fifth Avenue Vice satt utanför. När hästarna kom 
till upploppet sade Zola Soft adjö och tassade hur lätt som helst till vinsten med tiden 15,5a/2100 m. Mellantiderna 
var 12,5/500, 15,5/1000, 16,0/1500 och 15,5.   

 
Antti Harju 
Kivarin Merengue, lopp 5, V64-2: 

- Hästen har varit riktigt bra hela tiden. Barfotabalans är en stor fördel. Näst senast i Uleåborg hon vann med 
skorna men senast i V75-lopp hon travade barfota runt om igen men satt fast till slut. Hästen är inte så snabb 
från volt som bakom bilen och startspår är dålig men distansen är hennes bästa och hon är inte kräsen av resan. 
Barfota runt om igen och med samma utrustningar - helstängt huvudlag - som tidigare. Jag har goda 
förväntningar på förhand. 

 
Ari Aatsinki 
President Lindy, lopp 7, V64-4: 

- Hästen har varit bra hela tiden men vi söker startrytm än. Barfota runt om igen och med samma utrustningar 
som tidigare. Det är kusken som bestämmer taktiken men jag väntar hästen bland de tre bästa. 

Dark Avalanche, lopp 3: 
- Hästen har travat på sned men är bättre nu och travar rakt. Startspår är bra och om hon får ledningen travar hon 

väl där med jämn hård tempo. Med skor, helstängt huvudlag för första gången. Jag blir inte överraskad om hon 
skulle sluta bland de tre bästa. 

Happy Doc, lopp 10: 
- Hästen har haft muskelproblem. Nu hon travar sannolikt med skor och vi försöker ändra lite balans för att få 

henne säkrare. Samma utrustningar som tidigare. Hon har bra form och kan reda sig felfritt. 
 
Mikael Niva 
Bring Me Bajern, lopp 9, V64-6: 

- Senast hästen fick luckan 50 kvar och jag var nöjd för honom. Han var bättre än tidigare. Allt har varit bra. 
Han är snabb ut om man laddar men jag tycker att ryggresan skulle vara omtyckt nu. Hästen bättrar hela tiden 
och nu rycker vi troligen bort bakskorna. Samma utrustningar som tidigare.  

 
Vesa Jokiniemi 
Grynet Rivner, lopp 3: 



- Hästen var okej i Skellefteå. Starten misslyckades men hon kom springande till slut. Allt har varit okej här 
hemma. Ingen ändras och om hon gör bra prestation är jag nöjd. 

Make A Winner H.C., lopp 3: 
- Senast hästen koncentrerade sig inte helt och tittade till medelområde. Han hade tung balans men nu lättar vi 

den och sätter aluminiumskor. Hästen bättrar sig men startspår är ingen plus. Samma utrustningar som tidigare. 
Det är svårt att tippa vem av min häst är före i mål. 

 


