
Pekka Mäkelä 
Kommentarer gällande de finska hästar som startar på Bodentravet 22 januari. 
Tyvärr ingen kontakt med Olavi Lindgren och Piia Kanto. 
 
Hannu Heikkilä 
Al E.Gador Zet, lopp 2, V65-1: 

- Jag körde intervalljobb i tisdags och hästen kändes bra. Allt är riktigt bra och hästen har fin startspår. Han är 
snabb ut i början. Kusken känner hästen och motståndet och bestämmer taktiken själv. Inga ändringar. Jag blir 
inte överraskad om någon placering.  

 
Miia Nurmi 
Shorthanded Jag, lopp 2, V65-1: 

- Hästen fick gaffelbanskadan och kom till oss efter sista tävlingen. Han hade ytterligare lite problem i höstas 
men nu verkar allt vara bra och vi har kunnat träna hästen på backen. Förra veckan jag körde snabbjobb på 
banan i Uleåborg - 22/2000 m – men hästen kan allt vara lite ringrostig. Dock han var positiv på jobbet på 
isbanan och det verkade att broddar passade bra. Han är snabb ut och klarar alla positioner men jag hoppas på 
snäll resan efter paus. Han är en bra häst och fastän den här är någon slags av provstart är vi belåtna inför 
starten. Han hade halvstängt huvudlag och lös käkrem i snabbjobbet och tävlar med samma utrustningar. 

 
Mikael Niva 
Flynn Boko, lopp 2, V65-1: 

- Hästen var bara jämn senast men gjorde dock en godkänd prestation. Startspår är dålig men med klaff på vägen 
förväntar jag fina pengar. Inga ändringar. 

Jerkla O.K., lopp 4, V65-3: 
- Hästen är svår att tippa. Hon är snabb ut och därför startspår är dålig. Vi har försökt lugna hästen och vår första 

målsättning är en felfri prestation. Senast hon travade första 2000 m på 29-tid och galopperade då. Inga 
ändringar. Om han skulle plocka pengar har det gått bra.  

 
Kari Alapekkala 
Enigma Sisu, lopp 3, V65-2: 

- Senast hästen var bättre än vad resultaten visar och hon borde bättras ytterligare. Hon känns fin i träningen och 
är farlig här. Det är bra att öppna härifrån och kusken kan välja om han kör i ledningen eller i någon bra rygg. 
Båda passar. Inga ändringar. 

Teisifone, lopp 5, V65-4: 
- Hästen var riktigt bra senast men hade trafikproblem under sista 500 m. Hon spurtade fint i upploppet och 

tränar bra hela tiden. Startspår är bra, jag försöker servera rygglopp och efter sådan hon har alltid en pollett 
kvar i slutet. Allt är som tidigare. Bra chans tycker jag.   

 
Iida Lantto 
Mamajuana, lopp 3, V65-2: 

- Senast löpningen misslyckades men gången tidigare hästen var bra. Hon är pigg och glad i träningen och 
distansen borde passas. Han borde också klara voltstart men det vet jag inte hur snabbt hon kan öppna därifrån. 
Broddar passar. Hon behöver rygglopp och efter sådan hon kan sluta bland de fyra bästa. Senast hon hade 
helstängt huvudlag men nu sätter jag halvstängt i stället. 

 
Jenni Peltokorpi 
Gennaro Web, lopp 5, V65-4: 

- Allt är bra med hästen. Han är ganska snabb och har bra startspår och ledningen skulle vara bra om han skulle 
nå dit. Han är bäst från ett öppet spår. Han har tränat bra. Norsk huvudlag, inga ändringar. Jag hoppas på 
totoplacering. 

 
Toni Granath 
Yes I Will, lopp 5, V65-4: 

- Det var frostig vinterväder senast och hästen var en besvikelse. Han har bra kapacitet och är snabb ut men han 
måste få det serverat och hans prestationer varierar. Allt har varit okej i träningen. Inga ändringar. Jag laddar 
en bit och försöker hitta någon rygg. Då har han en liten chans att överraska. 

All Victor, lopp 8: 
- Hästen hade lite benproblem men nu borde allt vara okej. Han är en bra vinterhäst och trivs med broddar på 

isbanan. Inga ändringar i utrustningar. Med klaff på vägen han har chans att sluta bland de tre bästa.   
 



Vesa Jokiniemi 
Grynet Rivner, lopp 5, V65-4: 

- Hästen var bara jämn i Skellefteå, vi hade inte kört snabbare före tävlingen. Nu har vi kört mer och hästen 
borde bättras men härifrån är vi beroende av vad de andra hästarna gör. Stoet känns travsäker och normalt 
väntar jag henne nära totoplacering. Isbanan och broddar passar bra. Jag sätter nu ryckhuvan och bomull 
tillsamman. Meningen är att jag ska rycka ut huvan för första gången men bomull står kvar i öronen därför att 
hästen blir inte för skrämd. Allt var bra i måndags när jag körde intervalljobb. 

 
Janita Luttunen 
Korpral Zon, lopp 6, V65-5: 

- Allt är bra med hästen och vi byter ingenting. Han är inte snabb i början men har bra spår och härifrån kusken 
hittar väl bra läge i kön vart de tar vad kan få till slut. Han placerar sig jämnt bra och kan sluta också här bland 
de tre-fem bästa. 

Artie B.Zet, lopp 8: 
- Allt är som tidigare och hästen bättrar hela tiden. Jag hoppas på att han skulle klara volten felfritt och vi söker 

först ett felfritt lopp. Han känns travsäker men har galopperat tidigare lätt. Han har varit bra i träningen. 
Samma utrustningar annars som tidigare men kanske jag sätter nu vanlig sulky i stället av hybrid som han hade 
senast. 

 
Hannu Rantatorikka 
Tiia Tempest, lopp 6, V65-5: 

- Vi har tränat hästen och hon känns helt normalt. Allt är bra. Vi har kört också ett-par snabbare jobb och hon 
borde inte vara ringrostig. Hon har bra startspår, jag hoppas att hon skulle få snäll resa och tar vad får i slutet. 
Isbanan och broddar passar, samma utrustningar som tidigare. Jag är nöjd om han skulle plocka pengar nu. 

 
Mika Jauhola 
Make Me Rich, lopp 6, V65-5: 

- Allt är bra med hästen. Senast i Uleåborg hon travade med öppet huvudlag och utan käkrem och galopperade. 
Nu har hon samma huvudlag men jag sätter lång käkrem och ryckprobbar för första gången. Hon är en bra 
vinterhäst som trivs med broddar på isbanan. Hon är snabb ut, jag kör framåt och bestämmer taktiken till slut 
under loppet. 

 
Sari Jauhojärvi 
Cover Princess, lopp 6, V65-5: 

- Hästen har tränat bra men motstånd är hård och startspår nattsvart. Hästen är beroende av resan och jag hoppas 
på snäll resan efter paus. Inga ändringar. Härifrån vi jagar mest pengaplacering. 

 
Sami Saarela 
Quick Right, lopp 7, V65-6: 

- Sådan isbana som i Boden är klart bättre för hästen än den sandig vinterbanan som var senast i Umeå. Dock 
hästen var bra också där men uppgiften var omöjligt. Han verkar glad för dagen och är bra i ordning. Startspår 
är bra, hästen snabb ut och jag kör direkt framåt och bestämmer taktiken enligt loppet. Inga ändringar. 


