Pekka Mäkelä
Kommentarer gällande de finska hästar som startar på Bodentravet 14 november.
Tyvärr ingen kontakt med Hanna Ranta, Aleksi Kytölä, Paula Tuomela och Kaarlo Palojärvi.
Ari Aatsinki
Västerbo My Lady, lopp 1, V4-1:
- Träningsförhållandena blev dåliga och vi har inte kunnit köra snabbare. Det är svårt att säga hurudan effekt
den gör? Jag körde i torsdags bara 46/2000 m och där hästen kändes bra men dock är hon ett frågetecken. Bra
spår, hästen kan öppna men jag hoppas att hon skulle få smörresan i innerbanan. Om möjligt barfota runt om.
Senast hon hade öppet huvudlag. Nu sätter jag den igen eller norsk huvudlag. Den bestämmer jag på plats.
Denver Brodde, lopp 3, V4-3:
- Likaså här som med stoet, förberedelsen har varit svårt. Senast det var likadan och hästen var besvikelsen. Jag
försöker köra intervaller med båda i veckoslutet. Jag hoppas att kusken kör i innerbanan och tar vad bjuds i
slutet. Nu är det långsökt att tro på seger men med klaff på vägen han kan vara bland de tre-fem bästa. Samma
utrustningar än tidigare och troligen med skor som senast fastän jag har funderat om jag ska rycka bort alla
skorna för första gången. Jag bestämmer balansen på banan.
Petteri Joki
l´Amour Du Gull, lopp 1, V4-1:
- Jag han inte dra hästen bort från listan men hon kommer inte till start. Hon har flyttat till Öst-Finland.
Kari Vaaraniemi
Jewel Zon, lopp 1, V4-1:
- Hästen tog starten rätt och borde bättras ytterligare. Hon känns bra i träningen och har varit lugn och det är
viktigast. Hon kan öppna snabbt från springspåret och jag tror att kusken kör direkt framåt och tittar vart de
hamnar. Hästen är stark. Hon tävlar med skor och lilla broddar och med samma utrustningar som tidigare. Hon
är föl än men jag litar på henne.
Henry Hiltula
Purple´s Pippi, lopp 3, V4-3:
- Senast hästen slåg ben till andra hästens vagn och galopperade. Allt är okej i träningen och hon har här sådan
läge att taktiken är klar. Kusken får ladda mot ledningen och om de når dit köra där så länge som lampan lyser.
Hon vann från ledningen i Rovaniemi. Samma utrustningar som tidigare och skor med broddar. Jag litar på
stoet.
Mika Jauhola
Jaro´s Domainen, lopp 3, V4-3:
- Hästen har gjort duktiga prestationer hela tiden. Han har fin form och kommer alltid ärligt till slut. Han öppnar
bra från volt, jag laddar och tror att han kan nå till o med ledningen. Han har vunnit därifrån men spurtar också
bra från rygg. Med skor och med gamla utrustningar. Kanske det är svårt att vinna men bland de tre bästa han
kan sluta.
Valium Beyonce, lopp 5, V5-1:
- Ett korrekt föl. Vi har kört allt snällt. Hon är travsäker men jämnfartig än och jag är nöjd om hon skulle plocka
pengar här. Lätt sko fram och broddar bak. Inga utrustningsändringar.
All The Better, lopp 8, V5-4:
- Allt är okej med hästen. Han bättrar när luften blir kallare. Nuförtiden han är ganska travsäker och har bra läge
här. Han slutar alltid bra från rygg och kan göra också längre spurt om behövs. Norsk gas och med skor. Om
banunderlag är torr och vi har tur med loppet har jag några förväntningar.
Global Resource, lopp 9, V5-5:
- Hästen tränar bra men visar inte det samma i tävlingar. Senast hon kändes fint i rygg men slutade plötsligt. Jag
vet inte varför, om hon bara tappade humör? Hon var inte trött efter loppet. Med skor och gamla utrustningar.
Om hon bara visar vad hon kan, kan hon reda sig men hon har bedragat mig för många gånger.
Kari Alapekkala
Hayai Chikara, lopp 3, V4-3:
- Hästen gjorde senast en av de bästa prestationerna i karriären och tog starten bra. Jag körde jobbet i onsdags
och allt var okej. Jag måste varna att några hästar i stallet har haft något virus men den här är frisk än. Han har
bra startspår och kan öppna bra. Jag försöker servera ryggresan och efter sådan han kan göra bra, lång spurt.
Om möjligt jag rycker bort fastän alla skorna eller kör med samma balans som senast. Inga
utrustningsändringar. Hästen kan sluta med i vinststriden.

Juha-Matti Paavola
Fade To Jam, lopp 3, V4-3:
- Hästen var bra i fjol men i år han har haft muskelproblem. Senast i Kaustby han var dock bättre igen, han
gjorde bra lång spurt och kom ärligt till mål. Han har stigande form, är stark, kan hålla hårt tempo och göra
lång spurt. Han är ingen raket från volt och har liten galopprisk. Senast han hade skor och broddar och pågår
med samma balans och samma utrustningar som senast: ryckprobbar och halvstängt huvudlag. Om
banunderlag är fast och hästen har tur på vägen kan han kliva till totostriden.
Tuomas Pakkanen
Dreaming Blues, lopp 3, V4-3:
- Hästen var bara halvfärdig senast och hon borde bättras ytterligare. Startspår är dåligt, jag försöker hitta någon
läge och tar vad vi får i slutet. Om hon slutar bland de fyra bästa har det gått bra. Om möjligt rycker jag bort
alla skorna. Det är klar fördel. Inga ändringar i utrustningar.
Fade To Black F.I., lopp 7, V5-3:
- Helt okej föl som kan trava distansen på 20-21 -fart. Springspåret är ingen fördel, jag kör snällt och tittar vad
hästen kan. Med skor, inga utrustningsändringar. Vi söker mest rutin.
She Is Cecilia, lopp 8, V5-4:
- Hästen var bra senast och tog starten bra. Vi har inte kört snabbare efter den. Hon har liten galopprisk i början
och jag måste köra första sväng försiktigt. Jag försöker servera bra resan och om hon slutar bland de tre bästa
igen är jag nöjd. Med skor och med samma utrustningar som senast.
Mauri Jaara
Anaheim Kemp, lopp 4, V4-4:
- Hästen har gjort bra prestationer i år. Nu vi har tråkigt läge och vi måste hoppas på ”överpace”. Man kan köra
tidigt framåt, hästen är stark. Senast i Uleåborg han tävlade med skor och broddar och det var överraskning för
mig att han var så bra fastän banunderlag var moddig och tung. I Boden jag kan rycka bort alla skorna om
möjligt. Norsk huvudlag som tidigare.
Pentti Rantatorikka
Lasting Spell, lopp 5, V5-1:
- Hästen hade hälsoproblem men de är behandlats nu. Vi har tränat henne regelmässigt men formen är dock ett
frågetecken. Hon borde vara bättre än senast. Hon kan öppna måttligt men det är överraskning för mig om hon
skulle reda sig redan nu. Pengar hon kan få om hon travar hela vägen. Med skor och med vanliga utrustningar.
Hästen har varit några dagar hos Jaakko Alamäki och stannar i träningen där.
Jari Nurmi
Caddiemaster, lopp 5, V5-1:
- Hästen startade tät och fick vila liten stund. Träningsförhållandena blev dåliga och förberedelsen har varit
dålig. Jag måste ta ”safety-start” och hästen får ingen fördel av springspåret. Jag försöker servera smörresan.
Med skor och broddar och gamla utrustningar. Hästen behöver hårdare avslipning än vad vi kan nu köra och
det vore överraskning för mig om hon skulle sluta bland de tre bästa. Det har gått bra om hon slutar bland de
sex bästa.
Rainer Björkrot
Eloy d´Avignere, lopp 5, V5-1:
- Vi har kört ett par tävlingar och hästen har varit riktigt bra. Näst senast i Seinäjoki han slutade fort i upploppet
och kom hela sista tusen på 16,1. Senast han fick tung resan men bara en häst, som hade fått smygresan, kunde
gå förbi. Han är en bra, säker och lugn häst som är inte speciellt snabb i början men han är inte kräsen av resan
eller klarar även dödens. Med skor och broddar som senast och med samma utrustningar. Den här är lite bättre
föl och jag blir inte överraskad om han skulle reda sig.
Sundsvik Jetlag, lopp 8, V5-4:
- Hästen har tävlat några gånger efter paus. Han vann i bra stil i bygdetrav men efter den i Seinäjoki resan
misslyckades. Hästen var snorig och mjuk näst senast men senast redan skarpare och klart bättre. Han har
stigande form och är inte kräsen av resan. Med skor och broddar, inga ändringar. Jag väntar mer om fölet men
också den här kan med klaff på vägen sluta bland de tre bästa.

