
Pekka Mäkelä 
Kommentarer gällande de finska hästar som startar på Bodentravet 24 september. 
Tyvärr ingen kontakt med Hanna Ranta. 
 
Ari Aatsinki 
Top Of The World, lopp 2, V65-1: 

- Hästen har varit bra och har nu sådan startspår att vi försöker köra i ledningen. Allt är bra med honom och han 
är vår förstahäst i loppet. Barfota runt om och samma utrustningar som tidigare. 

Stay Alert, lopp 2, V65-1: 
- Hästen är lite entaktad. Han var bra i Kajaani på söndagen och allt har varit bra här hemma men visst är det ett 

frågetecken hur han har återhämtad sig efter tävlingen. Barfota runt om som på senaste tävlingar och med 
samma utrustningar.  

 
Jenni Peltokorpi 
Gennaro Web, lopp 3, V65-2: 

- Hästen var dålig i Torneå efter paus men bättre senast och det verkar att han har stigande form nu. Han hade 
lite svårigheter och blev behandlades under paus men nu borde allt vara okej. Han kan öppna bra och har bra 
startspår och kan trava till o med i ledningen, vart han har vunnit tidigare. Han kommer också bakifrån. 
Ryckhuvan, norsk huvudlag och med skor, ingen ändras. Jag är nöjd om han gör en bra prestation och tar 
kanske totoplats. 

 
Petteri Joki 
Almost One Year, lopp 4, V65-3: 

- Hästen var lite nedslående senast men kanske orsaken var det att han hade kommit till stall bara en vecka 
tidigare och hö och matning hade ändrats. Han var skarp när han kom och var sådan också på tisdagen när jag 
körde honom. Han kan öppna snabbt och distansen passar men kanske han är bäst efter snäll lopp. Mauri 
bestämmer taktiken. Med skor som senast men nu sätter vi huvudlag med open eye i stället av norsk gas. 

Peppe Roc, lopp 4, V65-3: 
- Hästen kändes riktigt bra i dag, tisdag, i träningen. Senast han var också bra men kusken körde dåligt. Han har 

bra startspår och kan få en bra resa nära täten och då har jag vissa förväntningar. Ryggresa, med skor, ingen 
ändras.    

 
Ilkka Kangas 
Boogiewoogie Laday, lopp 4, V65-3: 

- Voltstart passar perfekt därför att hästen kan öppna bra men distansen vet jag inte om: det är första gång på 
distansen. Näst sist hästen var med i målfoto men sist i Uleåborg han var bara jämn. Jag vet inte varför. Nu har 
jag kört skarpare före tävlingen och kanske det gör något men något har saknats hittils. Han har kapacitet som 
räcker. Jag hoppas på plats i ledningen eller nära täten, dödens måste man undvika. Med skor och samma 
utrustning som tidigare (norsk huvudlag, ryckprobbar). 

 
Iida Lantto 
Nehemiah, lopp 4, V65-3: 

- Hästen var kanske lite nedslående senast. Kusken funderade om han körde för långsamt under loppet? När vi 
har tidigare kört på kort distansen har det gått inte bra och därför också distansen är ett litet frågetecken men 
jag tror att den borde passa bra. Han är snabb ut från volt men John bestämmer kör han i ledningen eller i rygg. 
Ingen ändras. Hästen har varit pigg och bra här hemma. 

Hey Sally, lopp 5, V65-4: 
- Den här har också varit pigg och ivrig här hemma. Hon var bra i Torneå och hennes formkurvan visar uppåt. 

Hon kan öppna snabbt från volt och det är möjligt att hon travar i ledningen men Petteri kör som han vill. Vi 
siktar till Skellefteås V75-tävlingar och kör snällt det här loppet. Hon hade skor i Torneå och fortsätter med 
samma balans och utrustningar. Hon var riktigt bra i Torneå. Jag är nöjd om hon slutar bland de fem bästa.     

 
Hemmi Salminen 
Lillamaggan, lopp 5, V65-4: 

- Hästen har bra form och allt borde vara okej. Motståndet är hård och resan måste lyckas. Hästen kommer från 
ledningen eller från rygg men hon kan göra också egen lopp och klarar till o med dödens, men jag  bestämmer 
taktiken under loppet. Tonsko fram och vanlig sko bak, ingen ändras. Jag har goda förväntningar. 

 
 
 



Janita Luttunen 
B. Sacamano, lopp 5, V65-4: 

- Hästen var bra senast i Torneå men löpningen misslyckades. Allt är som tidigare och här hemma hästen verkar 
vara nästan bättre än tidigare. Ingen ändras, samma utrustning och balans som tidigare. Kusken känner hästen 
och kör som han vill. Voltstart passar och det finns inte så många hästar framåt.  

 
Sari Jauhojärvi 
Cankus What´s Up, lopp 6, V65-5: 

- Senast i Kajaani hästen tryckte och tröttnade. Nu kör vi snällt, han är direkt i innerspår och vi är nöjd om han 
skulle plocka pengar. Distansen och startspår passar. Med skor, ingen ändras. 

Cover Princess, lopp 7, V65-6: 
- Vi har inte haft startpoänger och det blev en liten paus men allt är okej med hästen. Startspåret är långt ut på 

vingen men hästen kan öppna snabbt. Mauri känner henne och kör som han vill. Med skor, ingen ändras. 
 
Eva Kalander 
Estelle Tröjborg, lopp 6, V65-5: 

- Hästen hade hovproblem men nu är allt okej. Hon har haft en paus och vi har inte kört snabbt och därför hästen 
är väl ringrostig och behöver ett par lopp i kropp innan hon är som bäst. Startspår är bra men hon är långsam i 
början och distansen är ingen fördel för henne. Med skor, ingen ändras. 

 
Olavi Lindgren 
Star Rose, lopp 6, V65-5: 

- Allt är bra med hästen och hon var bra när jag körde på måndagen. Hon är snabb ut i början men måste få bra 
resan. Dödens passar inte alls men hon kommer bra från rygg. Det vet jag inte hur hon klarar ledningen men 
jag tror att den borde också passa bra. Barfota runt om som i Mikkeli 17.7.2021. Samma utrustningar. Med 
klaff på vägen väntar jag henne till totostriden. 

 
Jaana Alajoutsijärvi 
Shaking Dude, lopp 6, V65-5: 

- Startspår är sådan att förväntningarna minskar men om kusken hittar någon bra rygg för hästen litar jag honom. 
Hästen hade svår allergi på sommaren men nu har allt varit bra och han var pigg när jag körde honom på 
söndagen. Hästen är travsäker och gör allt vad kusken vill. Han har tävlat barfota bak men har nu sådan lätt sko 
bak. Han hade samma på söndagen i körningen och travade bra med den. Samma utrustning som tidigare. 
Hästen går framåt hela tiden och spurtar bra från rygg men kusken kan köra också tidigt framåt om behövs. 
Distansen passar bra. 

 
Mika Jauhola 
Dee Storm, lopp 6, V65-5: 

- Hästen är svår att köra därför att det är svårt att hålla honom men han bättrar och bättrar hela tiden. Startspår är 
nattsvart för distansen. Hästen var bra när jag körde honom på måndagen. Jag kör direkt framåt och siktar till 
dödens. Hästen är skarp och bra och jag sätter norsk huvudlag för första gången och rycker bort alla skor för 
första gången. 

 
Hannu Rantatorikka 
Tiia Tempest, lopp 7, V65-6: 

- Hästen har haft paus och man måste börja någonstans. Det gör vi nu utan större förväntningar. Hästen är 
långsam i början och är ett frågetecken än. Vi har vårdat och tränat henne men har inte kört snabbare. Med 
skor, ingen ändras. 


