
Den här började drygt elva år sedan och nu är det dags att slå punkt på tjänsten. Den här är den sista Finska 
kollen. 
Jag vill tacka alla läsare och önska Dig allt gott! 
 
Mvh 
Pekka Mäkelä 
pekka.makela@pampress.inet.fi 
 
Kommentarer gällande de finska hästar som startar på Bodentravet 29 januari. 
Tyvärr ingen kontakt med Nina Hansen, Ville Ranta, Paula Ruonala, Iida Lantto, Jenni Peltokorpi, Jonna Sarkkinen, 
Satu Antinkaapo och Petri Ahvenjärvi. 
 
Kari Alapekkala 
Mr Golden Quick, lopp 4, V75-1: 

- Hästen har varit besvikelse på senaste tävlingar. Dock har han haft dåliga startspår och det tog tid att bli van 
långa broddar men nu travar han smidigare och har sådan spår att han hittar väl snabbt läge nära täthästar. Han 
kan öppna bra. Hästen tränar riktigt bra. Ingen ändras och jag hoppas att han är bättre nu. 

Jerome Di Quattro, lopp 7, V75-4: 
- Senast hästen tappade fäste i sista sväng och galopperade. Han hade krafter kvar då. Allt är bra och hästen 

känns riktigt bra. Distansen är ingen fördel men startspår är inte så stor minus därför att härifrån han kan öppna 
säkrare. Jag hoppas på hårt fart under loppet. Min häst har bra spurt i slutet. 

 
Mauri Jaara 
Shotproof, lopp 4, V75-1: 

- Valacken är en bra vinterhäst som har varit pigg och bra. Han kan öppna bra, startspår är okej och härifrån han 
får väl bra resa. Isbanan passar, ingen ändras. Normalt han kan sluta bland de tre - fyra bästa. 

 
Petteri Joki 
Double Trouble E.P., lopp 4, V75-1: 

- Hästen var snorig och dålig senast och blir struken. 
 
Sanna Loukusa 
Brollan, lopp 5, V75-2: 

- Allt är okej här hemma och hästen går väl framåt med senaste genomköraren i sig. Senast han hade för trång 
vagn och han slog hela tiden. Nu sätter vi större vagn. Isbanan passar, hästen kan öppna och distansen är okej 
men hans prestationer förendras och han är svår att tippa. 

Zetaime, lopp 5, V75-2: 
- Hon har galopprisk i början och kusken måste ta det lugnt i början. Näst senast hästen tappade en sko och 

senast hon var bra. Hon känns också bra i träningen och är vårt bättre chans i Boden. Ryckhuvan och norsk 
huvudlag som tidigare. Hästen är snabb ut och distansen borde passa bra. 

 
Nina Mustonen 
Motivated Second, lopp 6, V75-3: 

- Bra startspår men hästen har fungerat inte från ledningen och behöver därför ryggresan. Hon kan öppna bra. 
Senast hon tröttnade men bättrar väl lopp i kroppen. Hon är frisk,  tränar bra och isbanan passar. Ingen ändras. 
Om hon skulle sluta topp tre vore det en glad överraskning för mig. 

Bean Dead Cert, lopp 7, V75-4: 
- Hästen slutade bra senast och går framåt med senaste genomköraren i sig. Dålig startspår och härifrån hon 

behöver hjälp av de andra hästar. Allt är bra i träningen, hästen är pigg och glad. Distansen passar. Senast i 
monte han tävlade med stängda öronen men nu sätter vi kanske ryckhuvan eller norsk huvudlag. Utrustningar 
bestämmer vi till slut på banan. 

Glitter Kiss, lopp 9, V75-6: 
- Bra startspår men hästen är obeständig. Om hon har den rätta humör kan hon reda sig. Om hon är skarp i 

värmningen, är hon bra också i tävlingen, och tvärtom. Hon är lite ojämnt startsnabb och piggare från ett öppet 
spår. Bakifrån hon är latare. Ville känner hästen och kör som han vill. Ingen ändras. Om hon skulle plocka 
förhöjt pengar har det gått bra. 

Twisted Strike, lopp 2: 
- Dålig startspår. Hästen tränar bra och allt är okej men härifrån måste kusken försöka servera bra resan och tar 

vad de kan få till slut. Isbanan är okej, ingen ändras. 
 



Petteri Kokko 
Fifth Avenue Vice, lopp 6, V75-3: 

- Vi skötade hästen efter sista tävlingen. Han var inte bra i träningen i onsdags men normal bra nu på fredagen 
när jag körde lite snabbare. Allt är okej, ingen ändras och hästen kan öppna snabbt från volt. Jag har goda 
förväntningar. 

 
Jani Oinonen 
Irondanger, lopp 7, V75-4: 

- Hästen har fin kapacitet. Han hade lite problem med hälsan i höstas och lyckades inte i stora klassiska 
åldersklasstävlingar. Nu känns han bra i träningen och fart och styrkan räcker. Han kan öppna bra och kan göra 
egen lopp om behövs. Distansen och isbanan passar bra. Ingen ändras. Jag har goda förväntningar om han bara 
travar. 

Silent Secret, lopp 9, V75-6: 
- Hästen var dålig senast men riktigt bra före den. Hon fick vila ett tag och vi har tränat henne snällt. Hon känns 

bra i träningen och är frisk. Startspår är dålig. Hon kan öppna ganska bra men måste få bra resa. Kusken kör 
hur han vill men dödens måste han undvika. Isbanan är okej, ingen ändras. Vinsten skulle vara en överraskning 
för mig men placering nära totohästar inte. 

B.W.T. Hurricane, lopp 2: 
- Hästen är saklig. Han kom till stall i somras. Han är en stor häst som har galopperat några gången men om han 

travar är han inte helt ute. Bakre rad är en liten nackdel fastän han kan kanske vara lugnare när det finns rygg 
före. Han har varit frisk och vi har tränat honom. Hästen är stark och kan göra egen lopp. Isbanan är ingen 
fördel men inte heller någon stor problem. Ingen ändras. 

 
Sari Parviainen 
Mr Midnight, lopp 7, V75-4: 

- Det var trevligt att senast hästen var igen bättre än tidigare. Allt har varit bra efter tävlingen och hoppas att han 
har samma iver igen i tävlingen. Han tävlar första gången på distansen men jag tycker att den borde passas. 
Norsk huvudlag igen som senast. Allt är bra i träningen och jag har goda förväntningar. 

Vesuvio Wise L., lopp 10, V75-7: 
- Senast hästen var från ledningen "dålig trea". Han är bättre efter ryggresan. Allt är fortfarande bra och jag 

hoppas på ryggresan. Senast han tävlade med käkrem men nu tar vi den igen bort som tidigare. Annars samma 
utrustningar som tidigare. Vi är belåtna inför starten. 

 
Ilkka Kangas 
Boogiewoogie Laday, lopp 7, V75-4: 

- Hästen har benproblem och kommer inte till start. 
 
Tiina Koskinen 
Guli Major, lopp 8, V75-5: 

- Den här är vårt bättre chans, han är inte så dålig som tavlan visar. Han är het och svår att köra och galopperade 
senast i början men kom fort sista tusen. Isbanan och broddar är en liten minus och vi ändrar än lite balans. 
Samma utrustningar som tidigare. Kanske det är långsökt att tro på seger men vissa förväntningar jag har. 

Spik Loke, lopp 8, V75-5: 
- Hästen var dålig i höstas och tappade travet. Han är en bra häst och har varit bättre här hemma i träningen men 

trots det är han ett frågetecken än. Isbanan och broddar passar bra och samma utrustningar som tidigare. Jag är 
nöjd om han gör en bra, felfritt prestation. 

 
Ari Aatsinki 
Chrissies Symphony, lopp 9, V75-6: 

- Vi har kört bara grundträning och skodde hästen bara en vecka sedan. Vi har kört ingen snabbjobb men dock 
intervalljobb. Hästen känns bra men kan väl inte vinna direkt efter paus. Jag tror att hon behöver ett par lopp i 
kroppen innan hon är färdig att vinna. Broddar passar bra här hemma, samma utrustningar som tidigare. 

 
Olli Timonen 
A Good Melody, lopp 9, V75-6: 

- Hästen har fin form och gjorde senast i Jyväskylä hård prestation från dödens. Allt är okej. Hon är en pålitlig 
tävlingshäst som kommer alltid bra till slut och kan sluta med klaff på vägen nära totoplats. Ingen ändras. 

Gambling Face, lopp 10, V75-7: 



- Hård lopp men valacken har bra startspår och får ledningen eller bra lopp nära täten. Enligt hemmaträningen 
han har samma form som tidigare men jag är nöjd om han slutar bland de tre - fem bästa. Han har haft norsk 
huvudlag många gånger i monte men nu sätter vi den första gången i vanlig lopp. Isbanan och broddar passar. 

Strawinski, lopp 1: 
- Hästen är inte än färdig. Han har fart men kanske formen räcker inte än och när jag körde i dag - torsdag - han 

var slapp. Han travar bra och kan öppna och broddar passar bra i varje fall här hemma. Han är frisk och bättrar 
hela tiden men trots det den här är en slags av provstart. Vi har kört ingen snabbjobb. Kanske han kan vara trea 
- fyra nu?  


