
Pekka Mäkelä 
Kommentarer gällande de finska hästar som startar på Bodentravet 7 juli. 
Tyvärr ingen kontakt med Hanna Ranta och Jyri Hellevuo. 
 
Ari Aatsinki 
Bajkal Graff, lopp 4, V64-1: 

- Hästen är inte tillräckligt snabb i början för att han skulle hålla ledningen men han får väl bra resa härifrån. 
Han har varit bra på senaste tiden i tävlingar och var bra också på söndagen i intervallträning. Nu tävlar han 
med skor och det är en liten minus. Inga andra ändringar. Tredje-femte plats är sannolik. 

Denver Brodde, lopp 9, V64-6: 
- Hård motstånd. Hästen öppnar okej men är ingen kanon i början. Han vinner inte så ofta men följer bra i 

ryggar och kan vara fjärde-femte här efter passande resan. Med skor och samma utrustningar som tidigare. 
Chuck Camto, lopp 11: 

- Hästen var bra senast i Kemijärvi. Han behöver ryggresan och efter sådan kan han sluta bland de fem bästa. 
Allt har varit okej i träningen. Barfota bak, inga utrustningsändringar.  

 
Kyösti Ylivallo 
Electric Eye Am, lopp 4, V64-1: 

- Jag körde på söndagen och allt var bra. Hästen var bra senast i Uleåborg. Motståndet är bra och startspår dåligt 
och vi får se vart hästen hamnar härifrån. Hoppas att han hittar plats i andra rad. Nu rycker jag bort alla skorna. 
Det var länge sen när han hade samma balans i tävlingen och då det var en liten fördel. Samma utrustningar 
som tidigare. Distansen är okej fastän 2100 m är hans bästa distans. Pengaplacering är ett bra sikte nu. 

 
Jonny Länsimäki 
Jagger Zon, lopp 4, V64-1: 

- Dåligt läge och hästen var dålig senast. Vi har skötat honom efter den men nu försöker jag servera snäll resa 
och hoppas att han skulle sluta bland de sex bästa. Då har det gått bra. Kanske barfota fram. Inga ändringar i 
utrustningar. 

Teisifone, lopp 3: 
- Hästen är ingen stjärna men kan trava 18,5-tid om hon bara vill. Den första målsättningen är att hon skulle 

trava hela vägen. Jag kör snällt och försiktigt och har inga stora förväntningar på förhand. Kanske barfota bak, 
inga utrustningsändringar.   

Captain Cruise, lopp 10: 
- Hästen har varit dålig på senaste tiden. Han tog illa upp men nu har vi tränat honom annorlunda. Han är en 

humörhäst som kan göra bra prestation om han har den rätta dagen. Barfota runt om och med jänkarvagn. 
Härifrån man måste ladda i början men då ökar också startgalopprisk.  

Calgary, lopp 11: 
- Dåligt startspår och pengaplacering är ett bra sikte härifrån. Inga ändringar. 

 
Toni Granath 
All Victor, lopp 5, V64-2: 

- Hästen kände bra på vintern men det blev Corona-paus och det var inte bra för hästen. Han är snabb ut men jag 
kör i ryggar. Vi sätter nu norsk huvudlag för första gången. Näst sist han hade helstängt huvudlag och blev för 
ivrig och senast han tävlade med öppet huvudlag. Med skor. Med klaff på vägen han har en liten chans att 
överraska men dock är vi nöjda om han skulle få matlapp. 

Arctic Iceman, lopp 3: 
- Hästen var besvikelse i Torneå. Nu är det passande uppgift och jag sätter annorlunda sko bak för att hästen 

skulle få mer fäste. Han är snabb ut i början och har bra startspår. Jag laddar och kör i ledningen om vi når dit. 
Jag blir inte överraskad om han skulle reda sig. 

 
Petteri Joki 
Hard To Trick, lopp 7, V64-4: 

- Ett bra sto som har varit bra i tävlingar och allt verkar vara fortvarande okej. Hon har tränat bra. Det finns 
snabba hästar på insidan men jag laddar och tittar vart vi hamnar. Hon har varit bra också från dödens. Med 
skor och samma utrustningar som tidigare: helstängt huvudlag och open eye. Jag har goda förväntningar, allt är 
möjligt. 

Don Juan Sisu, lopp 9, V64-6: 
- Senast hästen galopperade i upploppet mitt i bra spurt. Han tävlade barfota runt om och har galopperat också 

tidigare med samma balans. Nu tävlar han med skor och samma utrustningar som tidigare. Han får väl 
ryggresan härifrån och kan kämpa om totoplats. Allt har varit bra i träningen.  


