Pekka Mäkelä
Kommentarer gällande de finska hästar som startar på Bodentravet 25 november.
Tyvärr ingen kontakt med Allan Lindgren och Jouko Joensuu.
Janita Luttunen
Jerome Di Quattro, lopp 4, V64-1:
- Formen är bra och allt har varit okej efter sista tävlingen. Starspår är svår men vi försöker göra lite
utrustningsändringar för att få hästen trava i början. Om det lyckas har jag vissa förväntningar. Kusken känner
hästen och kör som han vill. Samma balans – broddar – som senast.
Justin Web, lopp 2:
- Hästen har varit sjuk och är inte än som bäst. Jag körde en vecka sedan jobb i Boden, 19/2000 m. Man måste
börja någonstans och han bättrar väl men blir bättre enligt tävlingar. Han är inte kräsen av resan och kan öppna
bra men det är kusken som bestämmer taktiken. Barfota bak, ingen ändras. Jag har försiktiga förväntningar än.
Toni Granath
All Victor, lopp 4, V64-1:
- Hästen kan öppna bra men startspåret är långt ut på vingen. Något har saknats men broddar och köldperiod är
fördel för hästen. Jag försöker servera snäll lopp och tar vad vi får i slutet. Han kan vara kanske tredje - fjärde.
Ingen ändras.
Surviwor W.F., lopp 2:
- Hästen var långt sjuk och bättrar nu enligt tävlingar. Senast körningen misslyckades och man kan bara glömma
loppet. Han kan öppna bra och jag försöker servera ryggresan men här finns två – tre för bra motspelare mot.
Senast det var första gången med broddar. Inga ändringar.
Tarja Jussila
A Question Bi, lopp 4, V64-1:
- Hästen fick lymfkärlinflammation efter sista tävlingen. Vi vårdade hästen och nu är allt okej och han känns
nästan bättre än före Uleåborgs start. Jag körde på lördagen och allt var okej och kör lite intervaller till på
onsdag. Han hade broddar senast och tävlar med samma balans och samma utrustningar som senast. Hästen
orkar göra också egen lopp och startspår är okej. Kusken kör som han vill. Jag litar på hästen.
Petteri Joki
Callela Leonard, lopp 6, V64-3:
- Jag har kört en gång efter tävlingen och då allt var bra. Han tog starten på rätt sätt. Han har galopperat mycket
men har nu fått rutin och mer självförtroende. Han har bra startspår och kan öppna men han är också lite
allvarlig och jag bestämmer taktiken enligt den hur han känns. Ledningen eller rygg. Broddar och samma
utrustningar som senast. Jag litar på hästen och vi kommer dit för att vinna loppet.
Electric Eye Am, lopp 9, V64-6:
- Hästen tryckte lite för hård i dödens senast men var annars bra, bestämd och bra och sådan har han inte varit
tidigare i dödens. Broddar passar och han kändes samma som i fjol i vintras när han vann många lopp. Om vi
har klaff på vägen kan han spurta högt.
Ari Aatsinki
President Lindy, lopp 7, V64-4:
- Vi har tränat hästen mycket men långsamt. Han har bra spår och vi siktar till bra resa i innerbanan. Jag har kört
en gång på banan, 27/2000 m. Han har broddar här hemma och jag bestämmer balansen på banan men
antagligen han travar med skor. Öppet huvudlag, grundutrustningar. Vi siktar på pengaplaceringen, vinsten
skulle vara överraskning för mig.
Top Of The World, lopp 7, V64-4:
- Han känns bra och kan sluta bland de tre-fyra bästa. Han har varit skarp i träningen. Om möjligt kan vi rycka
bort skorna men den bestämmer vi på banan. Samma utrustningar som senast.
Athaleyah, lopp 1:
- Hästen var bra i Uleåborg och bättrar hela tiden. Hon är travsäker, voltstart är okej och jag tror att kusken kör
direkt framåt. Broddar och samma utrustningar som tidigare. Hon kan sluta bland de tre bästa.
Mauri Jaara
Shotproof, lopp 7, V64-4:
- Hästen har gjort bra prestationer på senaste tävlingar. Han var saklig senast i Ylivieska där han rundade sista
700 m ute i spåren. Han behöver bra resan och det avgörs allt. Det är bra för hästen om det blir bra fart under

loppet, banan är fast och väder frost. Lilla broddar, norsk huvudlag, ingen ändras. Det kan vara svårt att vinna
loppet men plats bland de tre bästa är möjlig med klaff på vägen. Han har bra form.
Mahatma Gee, lopp 2:
- Det är osäker än om vi kommer till start. Hästen hostade efter sista tävlingen och återhämtade sig dåligt. Han
har bra kapacitet men har haft mycket svårigheter under karriären och man har kunnat inte träna honom som
borde. Jag bestämmer på tisdagen startar han eller inte. Om vi kommer kör jag snällt i ryggar. Broddar och
samma utrustningar som senast. Han är ett frågetecken nu men kan reda sig om han gör det vad han kan.
Jani Oinonen
Ithinkiama Genius, lopp 9, V64-6:
- Hästen blev styv i St. Michel och blev struken efter den från Ylivieska. Vi masserade honom och nu känns han
igen bra i träningen. Dock inte likadan som i somras men nära den. Mellanrum mellan tävlingar är lång och det
är en nackdel. Vi kör lite rappare på banan. Han har bra startspår och kan öppna fort. Han är inte kräsen av
resan. Han tävlar med broddar och med samma utrustningar som tidigare: öppet huvudlag, jänkarvagn. Vi har
lite frågetecken men trots det vi kommer dit för att köra om vinsten.
Otto Erich, lopp 2:
- Allt är som tidigare. Hästen har varit oväntat bra. Dålig startspår men hästen är stark och kan göra också egen
lopp. Jag tror att kusken kör direkt framåt. Vi har dåliga träningsförhållandena just nu men vi laddar hästar till
bilen, kör till travbanan och kör finslipningar där om vi finner på ingen annan råd. Hästen känns bra. Han vann
från dödens i St. Michel och fick göra egen lopp i Vermo. Med skor. det är första start med broddar men jag
tror att den borde passas bra. Han tränar bra med samma balans. Han har ryckbollar men kusken har inte
använd den än. Vi sätter samma igen, ingen ändras. Motståndet är bra men jag blir inte överraskad om vinsten
med klaff på vägen.
Kyösti Ylivallo
Electric Eye Am, lopp 9, V64-6:
- Det kom frostigt vinterväder så träningsförhållandena blev dåliga och kanske vi kan inte finslipa hästen med
bästa sättet men annars han har varit okej. Broddar passar bra. Vi har tränat honom hela tiden men han var inte
bra i somras. Nu är allt okej och hästen har varit bra i tävlingar. Ingen ändras. Jag är nöjd än om han skulle
plocka pengar.

