
Pekka Mäkelä 
Kommentarer gällande de finska hästar som startar på Bodentravet 8 juli. 
Tyvärr ingen kontakt med Hanna Ranta, Petri Ahvenjärvi, Allan Lindgren, Petri Korpela och Nelli Lindholm. 
 
Hannu Saloniemi 
Bea Conchita, lopp 1, V4-1: 

- Hästen var bra senast men körningen misslyckades. Det var ingen fel med hästen. Allt har varit bra efter 
tävlingen och nu tror jag att Petteri kör i ledningen om de når dit. Hästen är snabb ut och har varit bra från 
ledningen. Samma balans och utrustningar som tidigare. Jag har stora förväntningar. 

 
Mika Jauhola 
Samuel von Bentz, lopp 2, V4-2: 

- Något har hänt: man kan köra med hästen bakom andra hästar och han travar bra också i svängar. Vi har kört 
vinster här i Finland med pullarnät men det är väl förbjuden i Sverige och det är nu ett frågetecken. Jag sätter 
nu norsk gas för första gången. Hästen kan öppna snabbt och här har vi kört i ryggar men nu kan vi köra också 
i ledningen fastän den är ingen önskeläge. Med skor som tidigare. Jag blir inte överraskad om han skulle reda 
sig. 

Lili Sisu, lopp 3, V4-3: 
- Nattsvart läge och härifrån har vi inga möjligheter fastän hästen har okej form. Hon har inte tillräckligt sisu för 

att kunna segerdefilera härifrån. Jag försöker servera snäll resa i innerbanan och tar vad bjuds i slutet. Barfota 
runt om, inga ändringar.  

X.Factor, lopp 6, V5-2: 
- Hästen har samma form som tidigare. I Skellefteå banunderlag var för mjuk för valacken. I träningen hästen 

har varit normal. Jag tar troligen bort framskorna och hästen kan trava 15-tid på distansen. Inga ändringar. Jag 
kör tidigt framåt om behövs och väntar att hästen kan reda sig.  

Frank, lopp 7, V5-3: 
- Vi ändrade utrustningar och käkrem och de passade bra. Hästen var grymt bra i Rovaniemi och vann hur lätt 

som helst.  Han kan öppna fort och jag kör direkt framåt. Hästen har tränat bra. Med skor och samma 
utrustningar som tidigare. Hästen vinner loppet om han är likadan som i Rovaniemi! 

 
Hannu Rantatorikka 
Tiia Tempest, lopp 2, V4-2: 

- Jag har varit nöjd om hästens prestationer och allt är fortfarande bra. Startspår är dålig, härifrån kusken måste 
bara försöka hitta någon rygg och försöka undvika dödens. Jag lättar bakbalans och rycker bort framskorna för 
första gången i år. Förra året hon hade samma balans några gånger och det passade bra. Samma utrustningar 
som tidigare. Kusken kör som han vill och jag har nu inte så stora förväntningar. 

 
Jenni Peltokorpi 
Ypäjä Lamborghini, lopp 2, V4-2: 

- Hästen har utvecklas sig fint och allt är som tidigare. Hans blodvärden har kastat omkring och vi har försökt 
hitta orsaken men han tränar bra och det verkar så att allt är okej. Startspår är dåligt. Hästen kan göra också 
egen lopp men jag hoppas att han skulle få ryggresan och tar vad bjuds i slutet. Dock är det kusken som 
bestämmer taktiken. Jag sätter igen ryckprobbar. Han har haft sådana en gång tidigare, när han vann i Boden. 
Med skor, inga andra ändringar. Jag blir inte ens överraskad om vinsten men då måste allt gå som i en film. 

 
Tapio Kuivas 
Decamerone F.I., lopp 3, V4-3: 

- Hästen fick en liten paus men vi har tränat normalt och allt är okej. Vi körde i torsdags på banan och allt var 
bra. Bra läge nu. Hästen kan öppna måttligt men jag tror att han är ingen spetshäst och om han skulle nå dit 
tror jag att Jukka-Pekka släpper den för någon bra häst. Med skor, inga ändringar. Om det blir jämn hård 
tempo i loppet är det en klar fördel för oss. Jag har goda förväntningar. 

 
Kyösti Ylivallo 
Electric Eye Am, lopp 3, V4-3: 

- Allt är okej. Formen är som tidigare fastän hästen har fått ta det lugnare en stund. Senast han tappade i varje 
fall totoplats när han galopperade. Hästen var inte trött i mål. Han har bra startspår och kan öppna måttligt men 
kusken får bestämma hur han kör. Dock hoppas jag att han skulle undvika dödens. Balans och utrustningar är 
samma som tidigare och jag väntar att normalt han borde kunna sluta bland de tre-fyra bästa. 

 
 



Kari Alapekkala 
Willy Fog, lopp 3, V4-3: 

- Hästen har varit bra på senaste tiden och har gjort fina avslutningar. Allt har varit okej efter sista tävlingen, han 
har bra läge och vi försöker få något i slutet. Med skor, inga ändringar. Om det finns fart under loppet tror jag 
att min häst är med i vinststriden. Han kan göra bra lång spurt och sådan försöker jag göra. 

Enigma Sisu, lopp 9, V5-5: 
- Bra starspår, senast hästen öppnade bra när hon hade samma spår. Hon känns travsäker, kan öppna fort och jag 

laddar och kör i ledningen om vi når dit. Allt har varit okej i träningen. I Uleåborg hon travade barfota fram 
men var inte bra. Senast i Rovaniemi hon var bättre med skor och har samma balans igen. Samma utrusningar 
också. Jag är förtroendefull, hästen har fart som räcker och bättrar hela tiden. 

 
Petteri Joki 
Meadows Hanover, lopp 5, V5-1: 

- Senast hästen var snorig och dålig och hon har haft lidande också efteråt. Nu är hon bättre men inte som bäst 
än men trots det kan hon vinna loppet nu. Sällskapet är passande, hon är en stor stark häst och kan öppna 
hurtigt. Med skor, inga ändringar.  

Classical Trip, lopp 7, V5-3: 
- Hästen var jämn sist. Han är en bekväm häst som travar bra men från det här läget är det svårt att lyckas. 

 
Petteri Kokko 
Kivarin Salsa, lopp 7, V5-3: 

- Senast i Skellefteå hästen var bara jämn. Banunderlag där var mjuk och jag tror att den var orsaken. I 
Rovaniemi hon gjorde 15-tid i loppet där resan gick inte fullständigt. Nu hon är friskare och bättre än då och 
allt var okej i fredags när jag körde intervalljobb. Hon kan öppna bra och får väl resan i ledningen eller i rygg. 
Helstängt huvudlag, skorna i hovarna. Om hon slutar bland de tre-fyra bästa är jag nöjd. 

Watchup Savoy, lopp 8, V5-4: 
- Bra startspår. Hästen kan trava 18,5 – 19 –tid, vart den då räcker? Han kan öppna bra och det är möjligt att 

kusken kör nu i ledningen. Hästen hade mycket problem som unghäst men nu är allt okej. Han har en stor 
motor och bra travstil. Med skor, inga ändringar. Placering bland de fyra bästa är möjlig. 

 
Toni Granath 
Dee Storm, lopp 7, V5-3: 

- Hästen är i sitt livs form. Senast han var lat från ledningen men nu får han väl ryggresan och efter sådan är han 
som bäst. Senast han travade med skor men nu rycker vi bort framskorna och det är en klar fördel. Samma 
utrustningar som tidigare. Han kan trava under 15-tid och placeringen beror på hur resan lyckas. Med klaff på 
vägen kan han sluta bland de tre bästa. 

 


