
Pekka Mäkelä 
Kommentarer gällande de finska hästar som startar på Bodentravet 28 maj. 
 
Iida Lantto 
Forastero, lopp 3, V5-1: 

- Start i Uleåborg var misslyckad och det var omöjligt att ta något bättre. Hästen har bra form och distansen och 
startspår passar fastän hästen är inte snabb i början men han är inte kräsen av resan och klarar också dödens. 
Senast han travade barfota bak men tävlar nu med skor. Det menar inte så mycket. Han hade också jänkarvagn 
senast men går nu med normal sulky. Det passar bra, han har vunnit många gånger med samma vagn. Inga 
andra ändringar. Allt är möjligt, jag blir inte förvånad om han skulle till o med vinna loppet. 

 
Sami Huru 
Wannabe Star, lopp 4, V5-2: 

- Hästen var bra också senast i Skellefteå där hon travade bra tid. Allt är okej med hästen. Hon kan öppna bra 
men jag önskar att kusken laddar inte i början utan sparar hästens spurt till slut. Hon klarar inte två spurt i 
loppet. Hon har tävlat på senaste tiden barfota runt om som är den bästa balansen för hästen men nu är det 
möjligt att hon tävlar med lätt aluminiumskor. Jag beslutar den till slut på plats. Samma utrustningar som 
tidigare. Jag litar på hästen. 

 
Markku Peltoniemi 
Kivarin Raindance, lopp 4, V5-2: 

- Nu har vi kunnat träna hästar några veckor som planerat. Allt är okej med stoet, hon tog sista start på rätt sätt 
och går väl framåt med senaste genomköraren i sig. Hon kan öppna bra och klarar alla distanser. Hon är inte 
kräsen av resan utan har vunnit också från dödens. Med skor och med samma utrustningar som tidigare. Jag 
tror att hon kan bättra rekordet om behövs. 

Party Hard, lopp 6, V5-4, V4-1: 
Bra läge men hästen har varit inte så bra som han kan. Något saknas. Vi körde nu snabbare på banan och 
hästen känns piggare än tidigare. Distansen är bra och hästen snabb ut. Jag önskar att Mauri kör nu i ledningen 
om de når dit. Barfota fram. Vi beslutar på banan hurudan huvudlag vi sätter. Murphy-bländare i varje fall. 

Capitol Hill, lopp 7, V5-5, V4-2: 
- Hästens startsnabbhet senast i Torneå överraskade mig. All har varit bra efter tävlingen. Vi har kört 

intervalljobb på banan och har nu bättre förberedelsen än senast. Barfota runt om liksom senast och med 
samma utrustningar. Jag önskar ryggresan. Min bästa chans är väl Kivarin Raindance. 

 
Tuomas Pakkanen 
Underlig, lopp 5, V5-3: 

- Hästen har varit jämn. Senast han gick 27-tid men hur långt den räcker nu? Hästen kan öppna bra och jag kör 
direkt framåt. Med skor och samma utrustningar som tidigare. Han har väl chans här. 

Dilba Sisu, lopp 6, V5-4, V4-1: 
- Hästen var bra senast, kan öppna fort och har bra läge här. Det är möjligt att hon kan nå till o med till 

ledningen. Distansen är en fördel. I Kajana 29.4 hon travade barfota runt om och galopperade. Kanske vi håller 
nu skorna i hovarna? Samma utrustningar som senast. Jag har goda förväntningar. 

May I Know, lopp 8, V4-3: 
- Hästen var bra i Uleåborg men galopperade senast. Han tävlar på lördagen i Vieremä (5/18,3a) och det berättar 

mer. Han utvecklas och kommer vara bra häst nästa år men nu har det gått bra om han slutar bland de tre-fyra 
bästa. Med skor, inga ändringar. 

 
Matti Jesiöjärvi 
Staro Kung Fu, lopp 6, V5-4, V4-1: 

- Allt är bra med hästen men sällskapet är hård. Hästen kan öppna måttligt och jag försöker ladda i början. 
Kanske vi sätter nu helstängt huvudlag, då får hästen mer startsnabbhet. Barfota runt om. Distansen är bra men 
hästen behöver tävlingar innan han är som bäst. Vi siktar till höstsesong. Med klaff han kan sluta nära 
totoplats. 

 
Pentti Koskimäki 
Lili Sisu, lopp 6, V5-4, V4-1: 

- Hästen var bra i bygdetravet i Virpiniemi och travade där nytt banrekord. Hon har fin form och kan trava 14-
tid i Boden. Hon tog starten på rätt sätt och kan öppna fort. Katariina känner hästen och kör som hon vill. 
Barfota fram, samma utrustningar som tidigare. Något jag väntar nu. 

 



Satu Vesa 
Poulter, lopp 6, V5-4, V4-1: 

- Hästen var oväntat bra senast i Torneå direkt efter paus. Han känns bra i träningen och jag är försiktigt 
förväntansfull fastän startspår är så dålig. Hästen kan öppna snabbt men om han blir het måste man ta ”safety-
start”. Jag tror att det går så och kusken försöker hitta något läge från andra spår. Senast han travade men 
aluminiumskor. Det är en fördel om vi kan rycka bort skorna men balansen bestämmer vi på plats. Inga 
utrustningsändringar. Hästen har stigande form och distansen passar. 

 
Tarja Jussila 
Disco A.E., lopp 7, V5-5, V4-2: 

- Hästen var bra i Boden 26.4 men då resan misslyckades. Efter resan i innerbanan han skulle kunna reda sig 
men härifrån hans humör räcker inte. Han har bra form men startspår är nattsvart. Antagligen vi rycker bort 
alla skorna, det passar bra. Samma utrustningar som tidigare. Humören avgörs placeringen härifrån. Och tur. 

Goliath, lopp 9, V4-4: 
- Hästen har haft mycket otur men han var riktigt bra i dag – fredag – när jag körde jobb på banan. Han travade 

24/1600 hur lätt som helst. Han är nu frisk och travar rakt. Han har bra form och orkar gå men är lat och 
känslig om det blir störning under loppet. Distansen passar men startspår är sådan att han har galopprisk i 
början. Vi rycker nu bort bakskorna för första gången hos oss. Jag tror att det är en fördel. Samma utrustningar 
som tidigare. 

 
Kari Alapekkala 
Enigma Sisu, lopp 9, V4-4: 

- Vi köpte hästen i november. Vi har tränat henne över vintern och har kunnat köra som planerat. Jag har kört 
två gånger på banan, som snabbast 22/2000 m. Hon behöver att par lopp i kroppen innan hon är på topp och nu 
jag väntar bara att hon skulle göra en bra prestation. Distansen passar. Med skor, stängda öronen och 
grundutrustningar. Jag vet inte än så mycket om hästen och den här är något slags av provstart. 

  
Vesa Jokiniemi 
Bold Choice, lopp 9, V4-4: 

- Hästen var dålig i Rovaniemi men klart bättre i Skellefteå där han gjorde bra avslutning. Allt har varit bra efter 
loppet. Han kan öppna snabbt och spurtar bra efter bra resan. Med skor och med samma utrustningar som 
tidigare eller om han är lat i värmningen kan vi sätta helstängt huvudlag i stället av halvstängt. Han behöver tur 
men har bra form och kan sluta nära totoplats efter passande resan. 

Tjurkhults Sigge, lopp 1: 
- Hästen var okej senast. Han var bra i torsdags i intervalljobb och har bra form. Han behöver resa i innerbanan 

nära täten. Efter sådan han kan göra något. Med skor och samma utrustningar som tidigare. Han kan öppna 
måttligt men behöver ryggresan. Om han skulle få förhöjt pengar har det gått bra. 

 
 


