Pekka Mäkelä
Kommentarer gällande de finska hästar som startar på Bodentravet 9 september.
Tyvärr ingen kontakt med Petri Ahvenjärvi, Marjo Väisänen, Ville Ranta och Tarja Jussila.
Heli Alajärvi
Valnes How Lovely, lopp 3, V5-1:
- Hästen kommer tillbaka efter längre frånvaro. Han hade något virus och hade också svårigheter med humör.
Nu är han frisk och har bra form fysiskt om också psykisk form räcker till. Tidigare han hetsade sig bakom
bilen och nu försöker vi köra voltstarter. Han har lätt järnsko runt om. Om vi byter något kan vi rycka bort
framskorna men balansen bestämmer vi till slut på plats. Senast han hade helt tilltäppta öronen men om han är
nu lugn kan vi ta bort huvan och lämna endast bomull i öronen. Om han har rätt humör kan han reda sig direkt.
Ari Luokkanen
Bend Over and Beg, lopp 4, V5-2:
- Hästen har haft sjukdomar men nu borde allt vara okej. Dock är det nu ett felfritt lopp och pengaplacering som
gör mig nöjd än. Hästen kan öppna bra, är stark och klarar alla positioner men hon söker än den bästa formen.
Senast hon travade med skor men nu rycker vi kanske bort framskorna. Samma utrustningar som tidigare.
Lina Lee, lopp 5, V5-3:
- Hästen har stigande form. Hon har växt och utvecklas långsamt och vi har tagit det lugnt med henne. Hästen
kan göra egen lopp men startspår är dålig och kusken bestämmer taktiken själv. Barfota fram, inga ändringar.
Hästen har sådan form att hon kan reda sig med klaff på vägen.
Kati Särkelä
Spartan Fury, lopp 4, V5-2:
- Hästen var bra senast och allt har varit okej efter den. I Torneå han tävlade barfota bak och var inte bra. Senast
han hade skorna i hovarna och var klart bättre. Balans är den samma igen, samt utrustningar: ryckprobbar och
helstängt huvudlag. Startspår är okej, härifrån han får ryggresan och sådan hoppas jag på. Placering bland de
tre bästa är mitt sikte och om han får sådan är jag nöjd.
Mikael Niva
Badboy Birdie, lopp 5, V5-3:
- Senast hästen tryckte bakom annan häst och galopperade när han fick luckan. Han har bättrat och känns nu bra.
Han är ivrig i början men stabilare bakom bilen. Jag försöker balansera honom på nytt för att minimera
galopprisken och felfritt han kan göra vad som helst. Inga utrustningsändringar.
Ancor Rich, lopp 2:
- Hästen var ganska bra senast och helt okej i montelopp i sommarbanan Kaukonen. Om han bara skulle hitta
något lämplig läge i kön kan han placera sig till bättre sidan av mitten. Han har varit bättre i ridträning än
sulkyträning. Han har problem med motivation. Med skor, inga ändringar.
Hannu Saloniemi
Bea Conchita, lopp 5, V5-3:
- Hästen har varit beskäftig i volten och har galopperat två gånger i rad. I Torneå den 17 augusti hon snubblade
och hoppade i sista sväng men slutade fort efter den. Hon har bra form och kan felfritt öppna bra. Kanske vi
sätter nu helstängt huvudlag i stället av norsk huvudlag. Senast hon travade med skor och har troligen samma
balans igen men den bestämmer vi till slut på banan.
Vesa Jokiniemi
I am Your Dream, lopp 5, V5-3:
- Vi skötade hästen, körde grundjobb och hon fick vila en stund. Nu har hon bra form och hon kändes helt okej i
intervallträningen. Startspår är dåligt. Hon måste få bra resa och efter sådan hon följer bra i ryggar och har
också liten egen spurt. Med skor och samma utrustningar som tidigare. Inga ändringar. Jag tror att med klaff på
vägen hon kan placera sig bland de tre-fem bästa och då är jag nöjd.
Bold Choice, lopp 5, V5-3:
- Hästen har haft jämn bra form och var bra senast från spår 12 när han travade rekordtiden 13,3. Han måste få
bra resa men efter sådan han kan spurta bra en bit. Placeringen beror på hur resan lyckas. Med skor, samma
utrustningar som tidigare. Om allt går som i film han kan till o med vinna loppet men placering bland de trefem bästa är troligare.

Sami Saarela
Lovely Futura, lopp 6, V5-4, V4-1:
- En saklig löpare som har varit bara en vecka i stallet. Jag har kört en gång träningsjobb. Hon är ett energiskt
sto och känns sådan som kan reda sig efter bra ryggresan. Dock nu måste kusken försöka ta ”safety-start” och
försöka köra ett felfritt lopp och därför har jag inga större förväntningar än. Kanske vi rycker bort framskorna
men balansen bestämmer vi på plats. Normal utrustningar.
Rose Töll, lopp 6, V5-4, V4-1:
Hästen kommer efter längre frånvaro och vårt första sikte är ett felfritt lopp. Vi har tränat henne och allt borde
vara okej men nu har det gått bra om hon skulle plocka pengar. Med skor och samma utrustningar som
tidigare.
Cube Harry, lopp 2:
- Jag körde lätta intervaller på onsdagen och hästen kändes helt okej. Han är lite konstigt häst men kan öppna
bra och kusken kör väl direkt framåt. Ett felfritt lopp och pengaplacering är en bra målsättning. Med skor, inga
ändringar.
Miia Pulkkanen
Anna´s Boy, lopp 7, V5-5, V4-2:
- Bra startspår och kusk. Senast hästen hade startgalopp från volt men risken är inte för stor bakom bilen. Vi höll
paus som planerat på sommaren och nu har hästen stigande form. Hösten är hans årstid. Han är inte snabb i
början. Kusken måste försöka hitta någon plats i kön och ta vad bjuds i slutet. Med skor, inga ändringar. Jag är
nöjd om han skulle plocka pengar.
Kari Ylipahkala
Bluehouse´s Power, lopp 7, V5-5, V4-2:
- Hästen gjorde riktigt bra prestation senast. Vi skötade honom före sista tävlingen och har väntat något sådan en
tid. Nu han har startspår lite ute bakom vingen. Dödens är inget önskeläge men efter ryggresan han spurtar
alltid bra till slut. Med skor, inga ändringar. Jag har goda förväntningar på förhand.
Jukka Siipola
Frazier Boko, lopp 7, V5-5, V4-2:
- Hästen har varit ett par månader i stallet. Han har varit saklig i tävlingar. Senast jag ryckte bort alla skorna, han
tappade mark i början men kom bra till slut. Han är snabb ut och bäst från främsta rad men klarar alla lägen
under loppet, också dödens, och kan göra egen lopp om behövs. Samma utrustningar som senast men nu kör vi
barfota fram. Näst senast han satt fast. Hästen är inte allt dålig och jag blir inte förvånad om han skulle reda
sig.
Ari Aatsinki
Kennet Sisu, lopp 7, V5-5, V4-2:
- Hästen har bra form och bättrar hela tiden. Startspår är dålig men med klaff på vägen han kan sluta fastän till
totoplats. Barfota bak, inga ändringar.
Fast´nfurious Sisu, lopp 9, V4-4:
- Hästen är bättre än vad tavlan visar och jag väntar att han skulle lyckas när som helst. Startspår är okej. Hästen
är bra här hemma men lite konstigt i tävlingsplats. Han är inte speciellt kräsen av resan. Balansen bestämmer
jag i Boden. Kanske vi sätter nu halvstängt eller norsk huvudlag för första gången hos oss.

