
Pekka Mäkelä 
Kommentarer gällande de finska hästar som startar på Bodentravet 8 mars. 
Tyvärr ingen kontakt med Hannu Rantatorikka, Tarja Jussila och Peter Häggman. 
 
Tuomas Pakkanen 
Moonlight Black, lopp 1, V65-1: 

- Bra läge. Hästen måste få resan i innerbanan. Något saknas och jag försöker servera ryggresan. Efter sådan han 
var trea senast i Kuopio och något kan han få också här med klaff på vägen. Med skor och broddar och samma 
utrustningar som tidigare. 

Crown Ecus, lopp 2, V65-2: 
- Hästen gjorde bra prestation näst senast i Kuopios stolopp men hon har inte hittat den bästa form utan något 

saknas än. Formen är bra och det är bra att köra härifrån. Om hon är likadan än i Kuopio kan hon kanske reda 
sig lite. 

Boulder Luke, lopp 5, V65-5, V4-3: 
- Distansen passar och om resan lyckas hästen kommer att reda sig. Han har gjort bra prestationer. Jag vet inte 

om balans eller utrustningar men anar att det blir inga ändringar. 
Flash Spruce, lopp 6, V65-6, V4-4: 

- Startspår är dåligt därför att hästen måste få bra resa. Formen är bra. Skor med broddar, inga 
utrustningsändringar. Härifrån har det gått bra om han skulle plocka pengar. 

Pertti, lopp 7: 
- Hästen var oväntat bra senast direkt efter paus och om han är likadan väntar jag att han borde reda sig. Han är 

min grannens häst. Tränaren har inte kritiserad honom och jag tror att allt är okej och jag tror också att han 
tävlar med samma utrustningar och balans som senast. 

 
Janne Soronen 
B.W.T. Rockandroll, lopp 1, V65-1: 

- Hästen har varit bara två dagar i stallet och han är ett frågetecken än. Lite stressad har han varit. Han är bättre 
än vad prissumman visar men har haft något problem. Senast i Kaustby han galopperade. Vad jag vet han har 
kunnit normalt öppna bra och har vunnit också från ledningen. Jag byter något, kanske utrustningar eller 
balans, men han tävlar med skor. Han har kapacitet som räcker men hästen är svår att tippa än. 

Enter Mayweather, lopp 9: 
- Hästen är osäker och långsam i början. Han är spänd i början och har därför alltid startgalopprisk. Senast han 

hoppade direkt men var bra efter den. Han är stark och trivs i dödens och felfritt kan han reda sig. Vi byter 
knappast utrustningar eller balans.  

 
Kari Vaaraniemi 
Polonaise, lopp 1, V65-1: 

- Hästen är väl inte som bäst direkt efter paus utan behöver ett par lopp i kroppen och därför jag blir nöjd om 
hon skulle plocka pengar. Startspår är dålig och hästen behöver bra resan för att lyckas. Formen är okej. 
Samma balans och utrustningar som tidigare. 

Jewel Zon, lopp 2, V65-2: 
- Jag väntar succen igen. Senast vi bytte lite utrustningar, det passade bra och hon tävlar igen med samma. Nu 

minskar jag broddar. Hästen har varit bra efter start, hon är speedig och stark och har bra läge nu. Hon är en av 
dem som kan vinna loppet.  

Tyrkisk Pepper, lopp 3, V65-3, V4-1: 
- Hästen kom till stall efter sista Harstads start. Han har varit i ridträning, jag har kört bara några gånger. Han 

känns helt okej men något annat kan jag inte säga. Den här är en teststart från oss. Han tävlar med skor. 
 
Mika Jauhola 
All The Better, lopp 1, V65-1: 

- Hästens prestationer varierar. Nu har han bra läge, han är direkt i innerbanan. Han följer bra i ryggar och har 
alltid en pollett kvar i slutet. Allt är okej med hästen. Jag sätter mindre broddar och rycker kanske bort 
bakskorna om möjligt. Inga utrustningsändringar. Plats bland de tre-fem bästa är möjlig. 

Trö Fax Stjärna, lopp 3, V65-3; V4-1: 
- Hästen har bättrat hela tiden och var bra i måndags i intervalljobb. Proposition är hård men hästen kan trava 

30-tid. Han är snabb ut, har bra startspår och jag kör direkt framåt. Skor med lilla broddar. Kanske nu 
jänkarvagn för första gången och kanske också igen ryckhuvan som vi hade näst sist. Utrustningar bestämmer 
jag till slut på banan. 

Samuel Von Bentz, lopp 4, V65-4, V4-2: 



- Hästen har gjort fina prestationer i hårda gängar, senast han var bra i dödens. Tränaren har lättat mycket balans 
och hästen kan öppna snabbt. Ledningen är ingen ”måste” men jag kör direkt framåt. Hästen är inte kräsen av 
resan. Jag blir inte förvånad om han skulle reda sig här.    

X.Factor, lopp 6, V65-6, V4-4: 
- Hästen var bra också senast fastän det syns inte i resultaten. Han har bra form och jag kör framåt vid någon 

tidpunkt men var? Jag byter mindre broddar, inga andra ändringar. Med klaff på vägen han har totochans. 
Galileo Star, lopp 7: 

- Senast hästen var bra till slutkurvan men slutade där. Han idas inte att springa. Nu rycker vi bort alla skorna 
om möjligt samt käkrem och alla extra-utrustningar. Hästen är snabb ut och jag kör direkt framåt mot 
ledningen. Allt är möjligt, vi kan vara första eller sista i mål. 

 
Raimo Hyvärinen 
B.W.T. Alarm, lopp 4, V65-4, V4-2: 

- Hästen har gjort bra löpningar fastän den skarpaste tillstånd har saknats än. Men hästen bättrar hela tiden med 
tävlingar. Han är inte snabb i början men om han skulle hitta läge från andra - tredje par har han chans ta 
förhöjda pengar och till o med totoplats. Annars blir jag besviken. Jag minskar mycket broddar om möjligt och 
det är en klar fördel för hästen. Samma utrustningar som tidigare men kusken måste vi väl byta därför att 
Mauri sände mig sms och sade att han kommer inte till Boden. 

Tiger Lavec, lopp 9: 
- Hästen var långt snorig och hade en seg strupkatarr. Han fick ett par kur medicin och det tog tid men nu har 

han varit frisk, vi har fått träna honom som planerat och han känns överraskande bra. Han är jämnstark med 
BWT Alarm och är färdig att överraska efter bra resan. Han kan öppna bra men ryggresan är bra för honom. Vi 
har kört intervalljobb och han borde inte vara ringrostig. Båda våra hästar var riktigt bra när vi körde sista 
jobbet. Också Tiger Lavec tävlar med klart mindre broddar än vad han har haft här hemma och med norsk gas 
som tidigare. 

 
Kari Alapekkala 
Willy Fog, lopp 1, V65-1: 

- Hästen var bra i säsongsöppningen och är nu riktigt bra i träningen. Han går säkert framåt med senaste 
genomköraren i sig. Startspår är okej, hästen orkar runda och göra en lång spurt. Kanske jag minskar lite 
broddar men annars samma balans och utrustningar som tidigare. Hästen kan sluta bland de fyra bästa. 

Costasera, lopp 7: 
- Hästen kom tillbaka till stallet på hösten. Vi har tränat henne över vintern och hon tränar bra och känns 

travsäker här hemma fastän hon har galopperat mycket i tävlingar. Första sikte är ett felfritt lopp. Hon har 
kapacitet som räcker. Broddar och samma utrustningar som tidigare. 

M.T. Miss Molly, lopp 10: 
- I Torneå hon fick inte fäste, i Boden hon var riktigt bra direkt efter paus och hade krafter kvar i mål. Nu känns 

hon ännu bättre. Hon har bra läge, är snabb ut och är inte helt ute om vinststriden efter snäll ryggresan.  
 
Vesa Jokiniemi 
La Masse Monetaire, lopp 2, V65-2: 

- Hästen var oväntat svag senast och vi har hittat ingen orsak för den. Vi tog blodprov, allt var okej, och dagen 
efter hästen var pigg och travade bra i träningen. Kanske orsaken var bara isbanan som var nytt för hästen. 
Hästen var pigg och glad i intervalljobb i måndags och travade bra. Samma utrustningar som tidigare men nu 
lilla broddar och aluminiumskor fram. Det är en liten fördel. Om hon öppnar bra och får ledningen kan vi köra 
där och om allt är som normalt kan hon placera sig bland de tre bästa. 

Bold Choice, lopp 6, V65-6, V4-4: 
- Hästen börjar bli gammal och har inte längre hittat den samma form som tidigare. Startspår är ute bakom 

vingen men hästen öppnar själv snabbt och hittar väl någon läge. Lilla broddar, gamla utrustningar. Om hästen 
skulle plocka pengar är jag nöjd.  

I Am Your Dream, lopp 10: 
- Hästen blev senast störd i första sväng och galopperade. Hon var bra efter den. Normalt hon är travsäker. Nu 

hon har haft inflammation i lymfkärl och det är osäker om hon kommer till start. Om hon kommer kan hon 
öppna snabbt och distansen är bara ett plus. Hästen kan spurta långt i ryggar och har chans att kliva bland de 
tre bästa här. Jag minskar broddar, samma utrustningar som tidigare. 

 
Ari Aatsinki 
Fairstorm, lopp 4, V65-4, V4-2: 

- Hästen kom till stall efter sista start. Jag har kört långsamt och allt verkar vara okej. Han känns bra i träningen 
och kan reda sig ibland men kanske inte än. I alla fall vinsten skulle vara överraskning för mig. Han har dåligt 



läge, kan öppna men jag hoppas på ryggresan. Hästen bättrar barfota runt om och det är möjligt att vi rycker 
alla bort. Samma utrustningar som tidigare. 

Lady Charm, lopp 10: 
- Hästen hade senast och efter start problem i hals men är nu frisk igen och känns bra i träningen. Om hon 

öppnar felfritt får kusken köra direkt framåt och då är det möjligt att hon kan reda sig. Jag tar bort broddar om 
möjligt och sätter kanske ryckhuvan och/eller norsk huvudlag för första gången. Jag gör beslutningar på plats. 

 
Petteri Joki 
Mountain Hooligan, lopp 5, V65-5, V4-3: 

- Hästen har gjort bra prestationer och allt är som normalt här hemma. Han har bra startspår men distansen är ett 
litet frågetecken. Taktiken bestämmer jag under loppet. Han tävlar med skor men jag förminskar broddar. 
Samma utrusningar som tidigare.   

Walk Out, lopp 11: 
- Hästen var sjuk i slutet av året men är nu bra i träningen och därför jag är hoppfull när vi kommer till start. 

Startspår är okej, jag försöker servera ryggresa och tar vad bjuds i slutet. Jag minskar broddar, utrustningar är 
samma som tidigare. 

 


