
Pekka Mäkelä 
Kommentarer gällande de finska hästar som startar på Bodentravet 7 december. 
Tyvärr ingen kontakt med Petri Korpela och Satu Vesa. 
 
Jorma Hannus 
Yanru, lopp 6, V65-3: 

- Hästen har bra form men senast resan misslyckades. Startspår är lite ute bakom vingen och jag planerar 
taktiken när bilen släpper fältet. Samma utrustningar som tidigare. Isbanan och långa broddar passar bra. Med 
klaff på vägen väntar jag henne bland de tre bästa. 

 
Kari Vaaraniemi 
Jewel Zon, lopp 7, V65-4: 

- Hästen hade senast svårigheter med trav. Då och då hon travar bra och ibland dåligare. Nu hon är direkt i 
innerbanan och det är en klar fördel. Hon kan öppna snabbt och resa i ledningen är möjlig men hon spurtar 
också bra efter ryggresan. Hon har lugnat sig. Jaakko känner hästen och bestämmer själv hur han kör. Isbanan 
passar, samma utrustningar som tidigare. Hon är stark och har kapacitet. Allt är möjligt.  

 
Sami Saarela 
Rose Töll, lopp 7, V65-4: 

- Senast kusken körde försiktigt men hästen var bra. Hon var också bra på måndagen i snabbjobb. Jag hoppas på 
ryggresan och väntar att efter passande lopp hon kan sluta bland de tre-fyra bästa. Isbanan passar, inga 
utrustningsändringar.   

 
Mikael Östman 
Zacus Turbo, lopp 7, V65-4: 

- På Umåker hästen satt lång bakom och humören räckte inte. Senast i Kaustby han var bra. Den täta mellanrum 
mellan tävlingar är en fördel för hästen. Nu prövar jag köra i innerbanan och hoppas det bästa. Isbanan är okej 
och samma utrustningar som tidigare. Det har gått bra om han skulle sluta bland de fem bästa. 

Min Fina Ella, lopp 1: 
- Hästen var måttlig i Umeå och gjorde bra prestation. Mellanrum mellan tävlingar är passande. Hon öppnade 

bra sist, har bra startspår och jag laddar igen. Jag kör gärna i ledningen men också ryggresa och till o med 
dödens passar fastän den försöker jag undvika. Därifrån hon knappast vinner. Isbanan är ett litet frågetecken. 
Hon har tävlat en gång på isen och galopperade då. Dock vi hade en annan orsak för galoppen. Samma 
utrustningar som tidigare. Båda har tränat bra men den här är vår bättre chans i Boden. Jag har en liten aning 
att hon kan sluta bland de fyra bästa. 

 
Jenni Peltokorpi 
Ypäjä Lamborghini, lopp 7, V65-4: 

- Hästen har varit saklig på senaste tiden men nu är det hård sällskap. Jag hoppas på ryggresan och tar vad bjuds 
i slutet. Jag körde intervalljobb på måndagen och hästen var energisk. Isbanan och broddar passar. Senast han 
hade norsk huvudlag men det passade inte. Han har haft ofta helstängt huvudlag med hål men nu sätter vi 
troligen öppet huvudlag. Jag väntar att han skulle i varje fall plocka förhöjt pengar. 

 
Veijo Suopanki 
Simon Showtime, lopp 8, V65-5: 

- Senast vi hade för korta broddar och när banan var moddig han fick inte fäste och tröttnade i slutet men det 
känns så att i varje fall formen är bra. Nu sätter vi längre broddar. Allt har varit bra efter tävlingen, hästen är 
pigg och frisk. Distansen borde passas bra. Jag försöker köra i innerbanan och tar vad bjuds i slutet. Samma 
utrustningar som tidigare. Jag väntar att med klaff på vägen han kan sluta bland de tre bästa.  

 
Petteri Joki 
Don Juan Sisu, lopp 8, V65-5: 

- Hästen har varit två månader i stallet. Vi har skötat honom och kört grundträning och han går så skapligt att vi 
vågade anmäla honom till tävlingen. Han är stark och bra häst som kan göra egen lopp om allt är okej men 
ändå han är svårt att tippa än. I träningen han känns bättre och rakare än vad han var när han kom till stall. Han 
tävlar med helstängt huvudlag som tidigare. Dock är han ett frågetecken än och jag är nöjd om han skulle göra 
en bra prestation. 

 
 
 



Teuvo Kangas 
Meslon, lopp 9, V65-6: 

- Hästen kommer tillbaka efter en kort paus men allt är okej med formen och han borde inte vara ringrostig. Han 
har bra startspår och kan öppna fort om man laddar men jag hoppas på resan i innerbanan. Han följer bra och 
spurtar bra efter sådan men han kommer också från ledningen. Kusken bestämmer taktiken. Isbanan passar bra, 
samma utrustningar som tidigare. Vinsten skulle vara överraskning för mig men bra placering bland de fyra 
bästa inte. 

 
Janita Luttunen 
Lionize, lopp 9, V65-6: 

- Hästen var saklig senast efter paus och återhämtade sig bra. Nu är dålig startspår och dåligare kusk som 
tidigare. Jag försöker servera ryggresan och tar vad bjuds i slutet. Dock hästen borde gå framåt med senaste 
genomköraren i sig och isbanan är en klar fördel liksom kallt väder om det skulle bli sådan. Inga 
utrustningsändringar. Jag är nöjd om han skulle nu plocka pengar. 

 
Miia Pulkkanen 
Quartam de Caelo, lopp 9, V65-6: 

- Hästen har gjort hela tiden bra prestationer och allt verkar vara okej enligt träningen. Startspår är dålig men 
sällskapet lättare on tidigare. Samma utrustningar som tidigare. Hur resan lyckas avgörs placeringen men trea-
fyra kan han vara. 

Anna´s Boy, lopp 3: 
- Dödens passade inte senast men allt är okej med hästen enligt träningen. Han är pigg och glad och när allt är 

okej har han kunnat göra också lite egen lopp. Samma utrustningar som tidigare. Härifrån är pengaplacering ett 
bra sikte. 


