Pekka Mäkelä
Kommentarer gällande de finska hästar som startar på Bodentravet 6 juni.
Tyvärr ingen kontakt med Sami Saarela, Matti Jesiöjärvi och Erkki Paaso.

Mika Jauhola
Lili Sisu, lopp 3, V5-1:
- Hästen var riktigt bra näst senast i bygdetrav i Virpiniemi. Senast hon fick luckan sent. Allt har varit okej med
hästen och sannolikt hon tävlar barfota runt om. Den passar bra. Hon är ingen kanon i början men öppnar dock
måttligt och jag kör tidigt framåt. Om hästen är likadan som i Virpiniemi blir jag inte förvånad om hon skulle
reda sig.
X.Factor, lopp 4, V5-2:
- Hästen har fin form och allt är fortfarande bra. Han var bra i träningen i måndags. I Skellefteå banunderlag var
inte som bäst för hästen men trots det han gjorde en bra prestation. Startspår är bra och distansen passar. Jag
kör direkt framåt och väntar bra placering.
Trö Fax Stjärna, lopp 1:
- Hästen var bra i måndags i träningen och det känns att han bara bättrar hela tiden. Allt är i ordning och jag
väntar bra placering. Kanske jag rycker nu bort alla skorna för första gången och kör med jänkarvagn. Det
borde passas bra. Balans och utrustningar bestämmer jag på plats. Allt är okej och jag kör tidigt framåt så att
hästen får möjlighet.
California, lopp 10:
- Vi har tränat hårt och hästen kändes riktigt fin i måndags. Kanske det är långsökt att tro på seger direkt men
hon känns pigg och skarp och med klaff på vägen kan hon sluta högt upp. Hon har bra läge, vi kör i innerbanan
och tar vad bjuds i slutet. Om möjligt kan jag rycka bort alla skorna. Den är den bästa balans för hästen. Jag
sätter norsk huvudlag.
Ari Aatsinki
Bajkal Graff, lopp 3, V5-1:
- Hästen har gått bra och bättrar ytterligare. Kanske jag sätter nu jänkarvagn för första gången och barfotabalans
som senast. Han hade stängda öronen senast men nu sätter vi kanske också ryckprobbar. Han kan öppna
måttligt, vi kör offensivt och jag har goda förväntningar.
Fairstorm, lopp 3, V5-1:
- Hästen har galopperat några gånger från bakre rad och är bättre från främsta led. Dock har han bättrat och
blivit säkrare men startspår är en nackdel fastän han har tidigare också vunnit bakifrån. Han har fin form och
kanske vi sätter nu ryckprobbar för första gången? Barfota runt om igen och med klaff på vägen måste han
också ha chans här.
Lady Charm, lopp 5, V5-3:
- Hästen har bra form men propositionen är hård och startspår dålig. Hon är inte tillräckligt snabb. Barfota runt
om och samma utrustningar som senast. Hur loppet lyckas avgörs resultaten men härifrån är det väl omöjligt
vinna loppet.
Mikael Östman
Grappen, lopp 3, V5-1:
- En nu bekantskap hos oss och jag vet inte än så mycket om hästen. Han var helt okej senast och flyttade till
stall efter denna start. Han behöver väl bra resan och har därför bra startspår i Boden. Jag vet inte säkert men
tror att distansen är bra för hästen. Barfota runt om. Han har tävlat utan käkrem men nu sätter vi väl en lös
sådan. Och jänkarvagn också, jag vet inte om han haft sådana tidigare? Han känns bra i träningen men vi har
inga större förväntningar än. Propositionen är bra och om han skulle sluta bland de fem bästa har det gått bra.
Zacus Turbo, lopp 5, V5-3:
- Startspår och distansen är ett plus. Senast hästen var besvikelsen men det var många orsaker: hård proposition,
öppet huvudlag och tävlingen var bara ”prepare” för denna start. Jag tror att hästen är nu klart bättre och sådan
måste han vara om vi vill sluta bland de fem-fyra bästa. Barfota runt om, med jänkarvagn och med helstängt
huvudlag där finns hål i andra sidan. Hästen följer bra i ryggar och om han gör bra prestation och får
resepengar har det gått bra. Om väder blir varmt är det en klar fördel för valacken.
Vicomte d´Inverne, lopp 9, V4-4:
- Propositionen är inte passande men det är svårt att hitta lämpliga propositioner. Vi har velat inte köra bilstarter
än. Sällskapet är hård och vinsten vore någon slags av överraskning men den här är inte så dålig heller. Han
kan öppna snabbt, jag kör direkt framåt och tittar vad händer efter det. Jag släpper inte ledningen till vem som
helst om vi når dit. Hästen kan trava i varje fall samma fart som senast. Jag har lättat balans fram och tar bort
bakskorna igen. Samma utrustningar som senast. Jag tror att han kan sluta bland de tre-fyra bästa.

Mauri Jaara
Party Hard, lopp 5, V5-3:
Senast hästen fick sådan resa som han behöver men nu tror jag att vi kör i ledningen. Han har vunnit från
ledningen och bakifrån. Distansen passar. Jag tror att han har samma balans och utrustningar som senast. Jag
har fortfarande positiva tankar.
Willy Wingston, lopp 6, V5-4, V4-1:
- Hästen var bra i Uleåborg men blev struken efter den i Kuopio. Han hade lite problem med en hov men nu är
allt okej. Startspår är dålig men hästen kan sluta rappt bakifrån. Senast i Boden han travade barfota runt om
men tävlar nu med skor och med samma utrustningar som tidigare. Han kan reda sig om resan lyckas.
Kivarin Raindance, lopp 9, V4-4:
- Ett bra sto som kan reda sig med klaff på vägen. Hoppas att hon klarar start felfritt och efter den vi tittar vart vi
hamnar och planerar taktiken enligt den. Hästen tävlar med skor och allt är som senast. Jag litar mycket på
hästen.
Aki Kurkinen
Impress It, lopp 5, V5-3:
- Hästen haltade och blev struken av en lopp men vi hittade ingen orsak för den. Han fick vila ett tag, vi har kört
honom och han känns och travar bra. Vi har kört intervalljobb och han borde inte vara ringrostig. Han är snabb
i början och kan kanske nå till o med ledningen men han spurtar också bra efter ryggresan. Formen känns bra,
han återhämtas sig bra efter träningen och distansen passar. Med skor och samma utrustningar som tidigare.
Jag är nöjd om han skulle sluta bland de fyra bästa.
Hannu Heikkilä
Bear A Title, lopp 6, V5-4, V4-1:
- Hästen fick inte fäste senast i Vieremä och tröttnade. Nu har han lite annorlunda balans bak, lilla broddar, och
jag är nöjd för hästen. Han kan öppna snabbt och får härifrån bra resa. Jag hoppas på ryggresan. Samma
utrustningar som tidigare. Om han skulle plocka pengar är jag nöjd.
Remote Control, lopp 7, V5-5, V4-2:
- Hästen var riktigt bra senast från vinnarhålet och han tog starten på rätt sätt. Bra startspår för en snabb öppnare
och det är möjligt att han travar nu i ledningen. Kanske vi sätter nu norsk huvudlag för första gången hos oss.
Han har haft sådan tidigare och enligt tidigare tränaren den har gjort bra effekt. Med skor som tidigare. Jag har
goda förväntningar.
Vesa-Pekka Kellokumpu
Onboard Broline, lopp 6, V5-4, V4-1:
- Senast hästen fick ingen lucka och kom till mål med krafter kvar. Tidigare han var lite mjuk men bra senast
och allt har varit bra efter start. I måndags han var pigg och fin i träningen och jag tror att han kan bättra
ytterligare. Senast han travade barfota runt om men tävlar nu med skor. Det är kanske en liten minus. Han var
lite vriden i Rovaniemi men travade nu rakare i träningen. Jag vet inte än utrustningar: kanske norsk gas eller
Murphy-bländare och can´t see back i andra sidan? Utrustningar jag bestämmer på banan. Startspår är den
bästa möjlig och något vi väntar nu om allt går bra.

