
Pekka Mäkelä 
Kommentarer gällande de finska hästar som startar på Bodentravet 19 juni. 
 
Tiina Koskinen 
Twinquit, lopp 4, V4-3: 

- Vi har inte haft passande propositioner här i Finland och kommer därför till Boden. Hästen fick starta tät och 
han hade förtjänat sig en liten paus. Den borde göra ingen effekt, vi har kört honom regelmässigt, han har 
tränat på normalt och det finns inget att klaga på. Han är en snäll häst som värmer alltid riktigt dåligt: han 
travar inte rakt utan vrider sig och tittar till inre fält. Men när han kommer till start han är en rejäl arbetare och 
ger alltid den bästa. Han har liten galopprisk och är lite ojämnt startsnabb, men skulle kusken vilja ladda tror 
jag att hästen kan öppna bra. Distansen passar, hästen kan göra egen lopp om behövs och kommer alltid bra till 
slut. På Vermo han vann från dödens. Han har helstängt huvudlag, ryckhuvan och skorna i hovarna. Ingen 
ändras. Vi har härifrån samma distans till Boden än till Vermo. Vi reser samma dag som normalt. Hästen reser 
bra. 

 
Sanna Sujala 
Samaras K.M.E., lopp 4, V4-3: 

- Jag tycker att hästen var riktigt bra senast och är nöjd på honom. Allt har varit okej efter tävlingen. Distansen 
passar och vi fick en bra kusk. Startspår är inte den bästa möjlig. Hästen öppnar ganska långsamt men kommer 
alltid bra till slut. Distansen passar, han är inte kräsen av resan och kusken kan köra tidigt framåt fastän till 
dödens om behövs. Han har bra form. Med skor och samma utrustningar som tidigare: bomull i öronen, 
helstängt huvudlag och lös käkrem. Mellanrum mellan tävlingar är tät men det passar bra för hästen. 

 
Iida Lantto 
Nehemiah, lopp 4, V4-3: 

- Vår bättre chans i Boden men dock det kan vara svårt att vinna loppet. Allt är bra här hemma. Startspår är bra, 
hästen kan öppna snabbt och distansen passar. Barfota fram, samma utrustningar som tidigare. 

Ariston, lopp 8, V75-3: 
- Startspår är den värsta möjlig, jag hoppades på första rad. Allt är bra med hästen och mellanrum mellan 

tävlingar är lagom men jag vet inte om han är sådan att han kan göra egen lopp bakifrån? Tidigare han har 
kommit nära täthästar. Dock är han lugnat och förändrat sig och lugnar nu också i rygg men härifrån han 
behöver mycket hjälp av de andra. Barfota runt om – den är den bästa balansen – och med samma utrustningar 
som tidigare. 

 
Toni Granath 
Coys Rain, lopp 4, V4-3: 

- En tipshäst som hade krafter kvar senast i Kajana där han satt fast till slut. Han är snabb ut och den första raden 
hade varit bättre men härifrån han får kanske smörresan. I Rovaniemi han spurtade bakifrån fort som trea. Han 
har bra kapacitet. Han tävlar med skor som tidigare. Han har haft två gånger norsk huvudlag. Senast vi 
använde den inte men näst senast den fungerade fint. Han har samma igen.  

Survivor W.F., lopp 5, V4-4: 
- Hästen var ett mysterium senast: han fick inte fäste eller den värma väder gjorde honom flegmatisk? Före sista 

tävlingen han var riktigt bra när jag körde i Uleåborg i träningstravlopp 18/2000 m och här hemma han har 
varit normal efter tävlingen. Därför han är svårt att tippa och är ett enigma. Barfota fram, annars samma 
utrustningar som senast. 

Finest Aurum, lopp 1: 
- Har blivit behandlats och kommer inte till start. 

 
Janita Luttunen 
Jerome di Quattro , lopp 5, V4-4: 

- Hästen var sjuk senast – strupkatarr – men blev snabbt frisk. Jag körde snabbare i måndags, allt var bra och jag 
var riktigt nöjd om hästen. Startspår är okej, jag hoppas att hästen skulle hitta plats från andra spår. Dödens 
borde också passa bra. Med skor, ingen ändras. Totochans med klaff på vägen. 

 
Kari Alapekkala 
Zola Soft, lopp 8, V75-3: 

- Allt är bra med hästen och hon har stigande form. Startspår är bra och hon kan öppna snabbt. Hon är inte 
kräsen av resan och kan göra egen lopp om behövs men jag hoppas på snäll resan. Hon är ett sto som har bra 
kapacitet men det är svårt att jämföra henne för de andra här. Med skor och samma utrustningar som tidigare: 
helstängt huvudlag, stängda öronen. Ingen ändras. 


