Pekka Mäkelä
Kommentarer gällande de finska hästar som startar på Bodentravet 2 september.
Tyvärr ingen kontakt med Teijo Granath, Tiina Korpela och Reijo Salmela.
Ari Aatsinki
Ballerina Sox, lopp 3, V65-1:
- Dålig proposition men man måste börja någonstans. Hästen har haft mycket otur hos oss och jag har kört bara
ett snabbare jobb 23/2000 m. Hon var helt okej men det vore en stor överraskning för mig om hon skulle kunna
vinna direkt. Med skor och normal utrustningar.
Denver Brodde, lopp 8, V65-6:
- Hästen gör sådan lopp som han vill själv. Han har bättrat men har dåligt startspår och bra motstånd. Med skor
och samma utrustning som tidigare. Jag är nöjd om han skulle plocka pengar.
Mika Jauhola
Amazing Cruise, lopp 4, V65-2:
- Allt är okej med hästen i träningen, men han visar inte det vad han kan på banan. Distansen passar, läget är bra,
han har fart som räcker och kan reda sig om han bara gör vad han kan. Jag rycker i alla fall bort bakskorna och
kanske alla. Jänkarvagn, samma utrustning som tidigare.
Anna´s Boy, lopp 6, V65-4:
- Hästen hade väl pollenallergi på sommaren men sista träningsrapporter har varit så bra att jag väntar hästen
högt upp. Starspåret är okej, jag försöker ta starten säkert. Hästen kan göra egen lopp om behövs. Barfota bak
och med gamla utrustningar.
Lili Sisu, lopp 8, V65-6:
- Distansen passar och hästen har bra startspår. Hon har bättrat hela tiden. Jag försöker först servera snäll lopp,
efter sådan hästen kan visa ganska lång spurt. Barfota runt om om möjligt. Det är den bästa balansen för
hästen. Inga utrustningsändring. Med klaff på vägen hon kan till o med vinna.
Valium Beyonce, lopp 2:
- Ett vanligt föl som har visat inget speciellt. Jag kör med lång käkrem, med jänkarvagn och rycker bort alla
skorna för första gången. Jag har inga större förväntningar, vi tar vad vi får.
Mikael Östman
Cao K., lopp 4, V65-2:
- Hästen gör jämn bra prestationer varje gång. Senast hon fick luckan sent men kom bra till slut och näst sist i
Uleåborg hon gjorde karriärens bästa start men kusken litade inte på hästen. På våren stoet hetsade sig i Umeå
men nu har hon varit lugnare. Hon kan göra egen lopp om behövs och klarar till o med dödens men det är inget
önskeläge. Med skor och med helstängt huvudlag som tidigare men nu sätter vi jänkarvagn för första gången.
Jag är försiktigt optimistisk med stoet.
Zacus Turbo, lopp 5, V65-3:
- Senast hästen var med i hård gäng men var också själv bra. Allt är okej i träningen men utgångslägen är svart
därför att hästen är ganska snabb bakom bilen. Han behöver snäll resan. Han är dock stark men hans humör
räcker inte alltid. Barfota runt om. Senast han hade ”open eyed-huvudlag”, nu sätter jag kanske
murphybländare med hål till vänster. Jag bestämmer utrustningar till slut på plats. Jänkarvagn som tidigare.
Motståndet är bra och jag är nöjd om han slutar bland de fem-sex bästa.
Petteri Joki
Bid Or Star, lopp 5, V65-3:
- Hästen var bra senast men tappade bort viljan. Härifrån får han väl bra resan, han följer bra i ryggar. Han känns
piggare och piggare hela tiden. Med skor och med samma utrustningar som tidigare.
Carro´s Gift, lopp 8, V65-6:
- Hästen var okej senast barfota bak med balansen var inte bra och nu tävlar han igen med skor. Formen är bra,
samt startspår och distansen passar. Hästen kan öppna snabbt, jag laddar och tittar vart vi hamnar. Dödens är
inget önskeläge fastän hästen har vunnit också därifrån. Helstängt huvudlag som sist och kanske också
jänkarvagn som näst sist i Torneå.
Tapio Kalaja
Valnes How Lovely, lopp 5, V65-3:
- Allt är okej med hästen och felfritt han kan sluta bland de tre bästa. Han var bra senast och bättrar ytterligare.
Jag kör direkt eller i alla fall tidigt framåt och har höga förväntningar om hästen bara travar hela vägen. Med
skor och med samma utrustning som tidigare. Den här är en bra häst på klassen.
Loving You Deeply, lopp 8, V65-6:

-

Hästen gjorde bra prestation senast och den här distansen passar bra. Allt har varit normalt efter start. Samma
utrustning som senast och barfota runt om. Med klaff på vägen han kan sluta högt upp.

Sari Jauhojärvi
Flourlake´s Adam, lopp 5, V65-3:
- Nu har hästen varit igen likadan som yngre. Han var bättre senast i Rovaniemi än gången före i Torneå och har
varit bra i träningen. Han kan öppna men John bestämmer själv hur han kör. Jag vet inte vad då om han skulle
hamna till dödens? Jag tror att han lugnar där men hur humöret räcker, det vet jag inte? Barfota runt om som i
tre sista start och halvstängt huvudlag. Inga ändringar. Jag kan inte tippa hur han placerar, jag är nöjd om han
gör bra prestation.
Ramona Win, lopp 6, V65-4:
- Senast hästen var saklig och travade rekordtid fastän hon var brunstig. Det finns lite hästar framför. Min häst är
stark och har travat till o med i dödens men jag ger inte råd till kusken som kör för första gången hästen.
Samma utrustningar och balans som senast: halvstängt huvudlag och barfota fram.
Kari Alapekkala
Willy Fog, lopp 5, V65-3:
- Valacken har tävlat mot hårda hästar på senaste tiden. Senast jag väntade mer än vad han visade. Kanske det
var för tät mellanrum mellan starter som störde? Han har bra form och känns igen bättre i träningen. Härifrån
han öppnar normalt säkrare och kan runda bra i slutet. Barfota fram, inga ändringar. Motståndet är passande
och om han visar vad han kan, kan han reda sig.
Alvena Unn Di, lopp 8, V65-6:
- Hästen hade senast spår fem i volt och galopperade men kom fint efter den. Några spelarna hade klockat
14/1900 m. Hon har bra form, kan öppna och får bra resan härifrån. Hon klarar distansen men jag serverar
gärna ryggresan. Med skor och med samma utrustning som tidigare. Hon är bättre än vad tavlan visar och kan
sluta högt upp.
M.T. Miss Molly, lopp 2:
- Jag köpte hästen som 1-årig från auktion. Hon känns bra och som en löpare. I kvalet hästen galopperade i
början men känns dock ganska travsäker. Bra startspår. Jag har kört som snabbast 22/2000 m lätt och jag tror
att hästen kan trava distansen under 20-tid. Med skor och med stängda öronen som i träningen. Jag blir inte
förvånad om succen.
Arto Laurukainen
Wille Caramell, lopp 8, V65-6:
- Valacken har varit bra men galopperade senast och det finns alltid en liten galopprisk. Distansen passar bra och
startspår är okej fastän hästen är bäst från ett öppet spår. Han klarar också dödens och tycker om jämn hård
tempo i loppet. Med skor och med samma utrustning som tidigare. Båda mina hästar har chans med klaff på
vägen.
Billy Caramell, lopp 2:
- Hästen är måttligt men orutinerad. Jag är nöjd. Han kan öppna måttligt och har bra läge och jag tror att det
menar inte så mycket var han löper. Jag känner inte motståndet men väntar att min häst gör en bra prestation.
Med skor, inga ändringar.
Vesa-Pekka Kellokumpu
Onboard Broline, lopp 8, V65-6:
- Hästen rundade sista 700 m i tredje spår och var riktigt bra senast. Han gjorde också rekordtid. Han tog starten
rätt och bara bättrar hela tiden. Starspår är dålig men distansen passar, hästen kan spurta fort till slut och kan
reda sig om allt går bra. Barfota runt om som i två sista tävlingar och helstängt norsk huvudlag. Inga ändringar.

