
Pekka Mäkelä 
Kommentarer gällande de finska hästar som startar på Bodentravet 20 september. 
Tyvärr ingen kontakt med Petri Korpela. 
 
Asko Myllymäki 
Kurir Brodde, lopp 4, V64-1: 

- Vi har kört bara en gång efter sista start men allt verkar vara okej med hästen. Hästen har bra startspår men han 
är långsam i början och det är första gång när vi kör kort distans. Han kommer tappa i början men brukar sluta 
bra och jag litar på hästen. Han är en stark häst. Senast i Uleåborg han travade barfota runt om men nu i 
försöket han tävlar med skor. Om vi når finalplats rycker vi troligen bort alla skorna. Jänkarvagn, inga 
utrustningsändringar.  

 
Erkki Paaso 
Armani Press, lopp 4, V64-1: 

- Allt är okej med hästen. Han är snabb ut bakom bilen och har bra startspår. Jag hoppas på bra resan i ledningen 
eller andra-tredje i andraspår. Vi ändrar ingenting. Om han får finalplats är det en liten möjlighet att vi rycker 
bort framskorna. Den bestämmer vi på plats. Jag tror att två lopp i samma kväll går bra och voltstart passar 
också. 

 
Tapio Hoikka 
Vincent Croft, lopp 4, V64-1: 

- Jag körde senast själv. Hästen har haft järnsko men senast han travade första gång barfota runt om. Han vann 
men balansen var för lätt och han kommer tävla igen men gammal balans. Och också i finalen, om vi når dit, 
han tävlar med skor. Kusken känner hästen bra. Valacken är en allround häst som klarar alla lägen och kusken 
kan köra direkt framåt fastän till dödens. Jänkarvagn i kvalet, det är en klar fördel, och om vi når till final tittar 
vi startspåret och vilken vagn vi väljer. Norsk gas, som han hade näst sist i Kuopio, och ryckproppar. Hästen 
var riktigt bra i intervalljobb i fredags och vi siktar till vinsten redan i försöket. 

 
Kai Korkiakoski 
Bone´Star, lopp 4, V64-1: 

- Vi hade fel hö före sista tävlingen, hästen fick för mycket socker och var kraftlös i tävlingen. Näst sist hon var 
riktigt bra. Nu är sockervärden som det måste vara och hästen var bra på jobbet. Hon är snabb ut bakom bilen 
och har bra startspår. Hon har varit bra från ledningen men Kari kör som han vill. Dödens måste man undvika. 
Med skor och jänkarvagn. I försöket hon tävlar väl med helstängt huvudlag och om hon når till finalen kan vi 
sätta norsk huvudlag i stället. Hon har haft samma huvudlag på senaste tiden. Distansen är den bästa för hästen. 
Om vi når till finalen kan vi tänka om vi rycker bort alla skorna. Den bestämmer vi på plats. Voltstart passar 
också bra.  

 
Minna Vihriälä 
Seachocolate, lopp 4, V64-1: 

- Allt är som normalt med hästen, kanske han har lite stigande formkurvan just nu. Han kan öppna bra men 
startspår är dålig. Kusken måste väl ladda ändå och titta vart de hamnar. Han känner dock hästen och kör som 
han vill. Distansen är den bästa för hästen. Med skor och jänkarvagn, inga ändringar. Om vi skulle nå till 
finalen tror jag att två lopp i samma kväll passar bra. Och voltstart passar också, han är snabb också från volt. 
Där funderar vi hurudan vagn vi sätter. Den beror på startspåret. 

 
Petri Klemola 
Rapid Leader, lopp 4, V64-1: 

- Hästen har bra form och allt är okej. Bakspår är ingen fördel men jag hoppas på att täthästarna kör fort. 
Valacken är en säker tävlingshäst och är inte kräsen av resan. Han kommer bra bakifrån men klarar också 
dödens. Skor och samma utrustningar som tidigare. Om vi når till finalen bestämmer vi balans och utrustningar 
på plats. Voltstart passar bra. 

 
Tuomas Pakkanen 
She Is Cecilia, lopp 4, V64-1: 

- Startspår är så dåligt att vår enda sikte är finalplats. Hästen har fin form. Med skor och med samma 
utrustningar som tidigare. Om vi skulle nå till finalen passar voltstart bra. 

George Birdland, lopp 5, V64-2: 



- Hästen är bäst från ledningen och startspår är därför nattsvart. Vi måste ha mycket tur för att nå till finalen. 
Barfota runt om och med samma utrustningar som tidigare. Om vi skulle nå finalplats klarar han bra voltstart 
och också två lopp i samma kväll tror jag. 

Estelle Crown, lopp 2: 
- Bra läge. Senast hon fick bra resan men var ändå en positiv överraskning. Hon behöver bra resan men har bra 

form och allt är möjligt. Barfota runt om, samma utrustningar som tidigare. Inga ändringar. 
 
Janne Soronen 
Smooth Criminal, lopp 5, V64-2: 

- Hästen fick snäll resan när han kom tillbaka efter några månaders frånvaro. Det var störning när han spurtade 
men hästen var helt okej, bättre än vad resultaten visar och han går säkert framåt med senaste genomköraren i 
sig. Han är lite beroende av resan, hans prestationer varierar, men när han är bra han kan vara riktigt bra. 
Petteri kör som han vill. Hästen har vunnit från rygg och från ledningen men dödens måste man undvika. I 
försöket vi kör med aluminiumskor, om han skulle nå till final tänker vi om vi ska rycka bort skorna. Jag tror 
att han kan vara ännu bättre i andra heat på samma kväll. Inga utrustnigsändringar. 

Tarabuso Jet, lopp 5, V64-2: 
- Han är vår största hopp här. Vi har siktat till loppet, i fjol i finalen loppet misslyckas. Två heat på samma kväll 

passar bra, hästen har riktigt fin form men startspår är dålig. Han har varit bra och vi gör inga ändringar i 
utrustningar. I försöket han travar med lätt skor men om han går till finalen rycker vi bort framskorna. Våra 
hästarna är jämnbördiga i försöket men om de går till finalen litar jag mer på Tarabuso Jet som bättrar till 
andra heat. Voltstart är bra för båda hästar. 

India Web, lopp 1: 
- Var bra tvåa senast. Hon fick snällt lopp, jag hade kunnit hålla ledningen, men jag släppte och hon fick luckan 

för sent. Hon tog starten på rätt sätt och går väl framåt med lopp i kroppen. Jag tror att han klarar starten felfritt 
från spår två. Inga ändringar ingenstans. 

Self Taught Beauty, lopp 1: 
- Hästen hade krafter kvar när hon kom till mål. Hon är stark men farten räckte inte än. Allt har varit bra efter 

start och jag tror att hon bättrar mer när hon fick lopp i kroppen. Hästen travade bra, vi gör inga ändringar. 
B.W.T. Echo, lopp 1: 

- Hästen var positiv i kvallopp, han spurtade 15-tid på upploppet. Han hade varit bara en gång på banan före 
kvalet. Han är en klok häst som kan trava lätt och är bättre än vad tavlan visar. Kanske han har här en liten 
galopprisk i början, inte efter den. Han tävlar med normal balans och utrustningar. Jag har goda förväntningar 
med alla våra två-åringar. 

Sannu Mustang, lopp 2: 
- Hästen började karriären på bra sätt men blev sjuk. Hon var kraftlös senast i Boden. Senast hon var klart bättre 

men inte än som bäst. Hon kan visa klart bättre än vad hon visade där. Nu hon har varit skarp och bra i 
träningen. Senast i Torneå hon travade barfota runt om och var osäker hela tiden. Nu hon tävlar med skor och 
hon borde vara ganska bra. Jag vet inte hur snabbt hon kan öppna men jag hoppas på bra resan i rygg eller i 
ledningen. Jag har goda förväntningar, hästen är kapabel och har rekordform. Samma utristningar som tidigare. 

 
Mauri Jaara 
Anaheim Kemp, lopp 5, V64-2: 

- Hästen är bättre än senast. Han hade dåliga blodvärden men nu borde de vara okej igen. Vi har tränat honom 
skarpare, jag kör framåt och siktar till finalplats. Jag måste försöka servera bra resan, efter sådan han har alltid 
en pollett kvar i slutet. Om hovarna är bra kör vi kvalet barfota runt om och också finalen om vi når dit. 
Samma utrustningar som tidigare. Jag tror att han är bara bättre om vi kör två lopp i samma kväll och voltstart 
passar fint. Dock är det en krävande uppgift att kliva till vinnarstriden från tjugo meters tillägg. 

 
Petteri Joki 
Quartam De Caelo, lopp 5, V64-2: 

- Hästen blev struken före Uleåborgs tävlingen och det såg senast lite ut. Annars han kändes bra. Hästen måste 
få bra resa helst i innerbanan och härifrån blir det svårt. Senast han tävlade barfota runt om men nu kanske 
barfota fram. Hästen kan öppna bra men härifrån blir det svårt. 

Only Eyes Broline, lopp 9, V64-6: 
- Hästen galopperade senast i början men allt har varit bra efter start. Nu han har bra läge. Han är inte speciellt 

snabb i början men kan göra egen lopp om behövs. Han tävlar nu i ett öppet lopp och här finns några hårda 
hästar men bland de tre-fyra bästa kan han sluta med klaff på vägen och jag blir inte ens överraskad om 
vinsten. Senast han travade barfota runt om men kanske vi går nu med lätt balans. Samma utrustningar som 
tidigare. 

 



Ari Aatsinki 
Hurrikane Jonny K, lopp 9, V64-6: 

- Hästen närmar sig toppform och har bra startspår men motståndet är krävande och det är väl långsökt att tro på 
seger. Jag är nöjd om placering bland de tre-fem bästa. Om möjligt barfota runt om. Samma utrustningar som 
tidigare. 

Titane Nordique, lopp 9, V64-6: 
- Samma här, han har också stigande formkurvan och är bättre än vad tavlan visar men trots det pengaplacering 

är ett bra sikte här. Med skor. Nu sätter jag norsk gas som han har haft någon gång tidigare.  
 
Hannu Heikkilä 
Remote Control, lopp 9, V64-6: 

- Allt är okej och hästen har bra form. Senast han blev störd, var med i krock och fick punktering och tappade 
rytmen. Han är snabb ut och har bra läge men också motståndet är bra. Mauri känner hästen och beslutar 
taktiken. Med skor och med samma utrustningar som tidigare. Inga ändringar. Med klaff på vägen blir jag inte 
överraskad om han skulle sluta bland de tre bästa. 


