
1. løb
5 Alpha Egedal er ikke optimalt trænet p.g.a. behandling i venstre forkode umiddelbart efter seneste løb, samt en 
lille pause (Børge Mathiesen/Facebook).
6 Valiant Dalimo gik godt senest i første start efter pause. Det er en lidt éntaktet type som vil have fordel af hårdt 
tempo undervejs. Den virkede bedre senest end tidligere, så jeg tror på fejlfrit løb igen og herefter er det en trio-
chance (Henrik Lønborg).
8 Boss haft haft en infektion og har derfor været taget lidt bort og siden trænet på igen. Hesten tager en præmie, 
men har næppe nogen triochance (Jeppe Juel).
9 Amour Laser har gået et par fornuftige løb og skal nu ned at prøve Århus-vejen. Det er en triochance 
(Morten Friis).
10 Livi Kickoff gik fornuftigt efter pause i Skive, hvor den blev nedspeedet af en hest via open stretch. Ellers var 
jeg godt tilfreds med indsatsen. Hesten har startet i Århus en gang tidligere og da gik hun godt. Hun havde ikke 
gået noget hurtigarbejde op til starten i Skive så det løb skal givet have bragt hende frem. Jeg synes, at hesten må 
have en form for vinderchance (Peter Rasmussen).

2. løb
2 Vera Nordal er klart forbedret. Hesten gik faktisk et rigtig godt løb senest i Aalborg. Godt nok var der mange 
galopperende heste i løbet, men hun løb en god tid. Det er svært at sætte hende ind chancemæssigt, da tillægs-
hestene er rimeligt godt inde. Omvendt så tror jeg, hun har en lille triochance med det løb hun gik senest in mente 
(Finn M. Lassen).
8 Amanda BP har trukket et lukket startspor, men hun er rimelig nem at dirigere rundt, så det skulle ikke være 
noget problem. Det er et nyt væddeløb hver gang, men hun virker ikke til at være på retur formmæssigt. Tværtimod 
synes jeg, hun forbedrer sig fra start til start. En god vinderchance (Gitte Madsen).

3. løb
1 Uha Uha De Hess var forbedret senest i Billund. Jeg har ikke rigtigt kunnet få det “tryk” i hesten som der var til 
at begynde med og jeg har ikke fundet nogen fejl. Jeg gav hesten et godt oplæg i Billund og han afsluttede godt i 
et taktikløb. Jeg har glædet mig til at prøve hesten højre rundt selv om det siges at den ikke går i Århus, men den 
hænger venstre rundt så nu skal det prøves. Jeg kører hesten uden forsko, hvilket er første gang i lang tid, og jeg 
kører gerne i spids, hvis jeg kan holde den og så tror jeg på, at den er med fremme (Bent Svendsen).
2 Viol Siem blev det forkert med i Aalborg, da klapperne til det norske hovedlag faldt ned og så dampede hun 
derudad. Her kan hun få et rygløb og måske suge med til en præmie (Henrik Lønborg).
5 Temptation SH har haft lidt halsproblemer, men ellers melder ejeren alt vel. Går godt i Århus og må være en 
vinderchance (Morten Friis).
7 Rap AD var dårlig senest jeg kørte den og jeg har ikke set hesten siden, men hvis den er i god forfatning så kan 
den få en god præmie (Kent Friborg).
8 Starfighter GT har desværre haft en lille forkølelse som hesten er kommet sig over, men det er svært at vurdere, 
om den er helt på toppen, men ellers skal det være en god chance fordi hesten trives som en fisk i vandet i Århus. 
Det må være en outsider (Ken Ecce).

4. løb
1 Bornholmertøsen viste vel lidt fremgang senest. Galoppen synes jeg ikke kun var hendes skyld. Sporet er fint 
og hun burde komme til at sidde som dårligst tredje par indvendigt og måske i ryg bag den førende. Hvis vi er 
rigtigt heldige kan hun måske være tredje. Ellers er det vel en fjerde-plads hun skal jagte (Martin Hansen).
2 Business As Usual har været lidt under standard de seneste par gange, men vi har bare trænet på og hesten har 
virket fin i arbejde. Det må absolut være en triochance her (Kent Friborg).
3 Boris Simoni står fint til, har et godt spor og har virket som den skal i træningen. Det er klart, at den skal have en 
god vinderchance. Hesten virkede forbedret stilmæssigt senest, har I ændret noget? Den havde fået klippet lidt af 
skoene senest, og jeg synes, der var klar forbedring. Til denne gang får hesten andre sko på og så tror jeg, vi har 
løst det problem (Jeppe Juel).
4 Beline Bit har problemer med svingene i Århus og skal lige igennem dette løb og så herefter starte den anden vej 
rundt. Jeg håber på den sidste præmie (Henrik Lønborg).
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5 Breakaway Blåbjerg skal være bedre end senest for at kunne 
gøre sig gældende. Er glad for en præmie (Morten Friis).
7 Bella Toft hoppede senest, da René måske opildnede hesten 
lidt rigeligt så hun blev for tændt. Hun gjorde ellers en god 
præstation, og jeg tror, hun her kan blive anden bag Boris Simoni 
(Kaj Jensen).

5. løb
2 Cinderella har gået godt i træningen og er gjort klar til at  
debutere på en god måde. Den har ikke været på Århus-banen før 
og det kan være både plus og minus, men jeg vil sige, at det er en 
god pladschance og en lille vinderchance. Det er en velforberedt 
toåring. Den skal ikke ud og vinde for enhver pris, men gøre en 
god figur, da det er en hest med potentiale for fremtiden. Den har 
gået gode arbejder, men kommer ud mod Come On Hugo og CD, 
som har startet før og kan gå nogle feberløb. Cinderella skal ikke 
“brændes af” første gang, men skal ud at lære en masse ting. Det 
er først senere på sæsonen hesten skal være klar og det er hvad 
Steen har fået besked på. Kan hesten løbe for bare afstamning? Det kan den. Det er en tophest at se på, et lækkert 
individ og man mærker, at det er noget ud over det sædvanlige. I prøveløbet kørte Gordon 1.16,6 den sidste kilo-
meter og rundede ældre heste på 200 meter da han rykkede hesten ud og bare blæste forbi. Den har gjort alt hvad 
den skal i arbejde og vi glæder os til at starte den (Paul Erik Jensen).
3 Come On Hugo har trænet på siden første start og har bare gået intervaller hjemme ligesom jeg altid gør 
med starthestene. Den har ikke været på banen siden debuten. Det ser godt ud på papiret, men der kommer 
selvfølgelig et par nye vi ikke set før. Jeg føler ikke at hesten er gået frem med starten, men det behøver den heller 
ikke. Det løb hesten gik i Århus blev heldigvis ikke så hårdt som det kunne være blevet, og jeg glæder mig til, at 
det forhåbentlig bliver en god bane denne gang, for så ved jeg, at hesten kan løbe endnu stærkere. Det skal være 
en stor vinderchance. Jeg kan ikke forestille mig, at nogen kan tage spidsen fra min hest, men det er heller ikke 
afgørende. Jeg har to store opgaver for hesten i år. Det er Jydsk 2-årings Grand Prix og Dansk Opdrætningsløb, 
men jeg kører selvfølgelig også for at vinde her (Bent Svendsen).
4 CD har trænet som hun skulle og jeg håber på en god placering. Galoppen første gang skyldtes manglende 
rutine. Birger ville bakke hesten ned i ryg og så galopperede den. Jeg synes hun kom stærkt tilbage og hun har helt 
sikkert vinderchance. De skal være gode for at slå en fejlfri CD (Kaj Jensen).
7 Casino Girl er en fin hest, men der er selvfølgelig mange andre fine toåringer. Jeg lader dem køre det de kan fra 
start. Herefter håber jeg på, at få det rette løb, og så er hun blandt de tre første (Kent Friborg).
8 Commit Boom Bay er faktisk en rigtig god og stabil hest. I første start fik den en galop på ind i sidste sving og 
da blev der kørt rigtigt stærkt. Jeg tror ikke, at den er langt fra de forreste og den kan godt overraske. En outsider 
vil jeg sige (Torben Hovgaard).

6. løb
1 Beatthebeastshadow fik en fin udgangsposition og hesten var overhovedet ikke træt senest. Det blev bare lidt 
for taktisk for hende. Denne gang bliver det fuld gas. Vil du forsvare indersporet fra start? Hun kunne næsten svare 
Bibbi AP senest og den er rigtig hurtig. Måske kunne jeg have svaret spidsen op hvis jeg havde villet. Denne gang 
skal det testes. I og med at konkurrenterne lod nummer et stå åben, så vil de jo have, at jeg skal prøve i spidsen. 
Tror du ligefrem at hesten kan vinde? Jeg er ikke helt fremmed for tanken om at det kan række hele vejen, men det 
er selvfølgelig op til bevis. Hun havde så god form senest og var helt ukørt, da hun kom ind. Denne gang er det af 
med skoene, og samtidig maksimerer vi med vatudtræk. Jeg skal være optimist (Steen Juul).
2 Barolo har trænet godt og taget starten i prøven fint. Alt kan ske, men jeg føler, at jeg har en af de bedre chancer. 
Taktikken afgør Jeppe. Jeg skal tro på vinderchance med tanke på det hesten har vist. Samtidig har den nu også 
løb i kroppen. Fra den startede i Aalborg, gik der forholdsvis lang tid før den startede igen og da galopperede den. 
Sådan set gik der seks-syv uger mellem første start og Treårsprøven, så hesten burde være gået frem med løbet 
senest (Peter Jensen).
3 Blowmywhistle synes jeg gik rigtig godt i prøven. Marc viste overblik og ville ikke sætte sig ned, men dirigerede 
løbet udvendigt fra. Det var flot. Hesten er hurtig fra start og frem for alt utrolig stærk. Med tanke på indsatsen i 
prøven så har den en fin chance (Peter Jensen).
4 Bimse Cloc har udviklet sig fint. Chancen afhænger noget af hvilket løb vi får, men hun er ikke langt efter de 
andre. En triochance (Henrik Lønborg). 

 
Bedste chance på dagen?
Morten Juul: »De fleste af mine heste er 
fornuftige triochancer, men der er vel ingen 
oplagte vinderchancer. Skal fremhæve en så 
er det måske Scotch Whisky.«
Gitte Madsen: »Jeg tror, Amanda BP og 
Lord Jaycee begge har rigtig god chance.«
Henrik Lønborg: »Concorde«
Jeppe Juel: »Boris Simoni«
Paul Erik Jensen (Gordon Dahl): »Tyrrell As«
Ken Ecce: »Det er tæt mellem Starfigher GT 
og Ray-Ban«
Bent Svendsen: »Come On Hugo«
Morten Friis: »Race Cowboyland«
Finn M. Lassen: »Ronaldo De Hess«
Martin Hansen: »Birte Mile«



7 Bibbi AP’s galop i prøven tog Birger på sig. Han var forbandet over, at han fik kørt for langsomt undervejs og da 
han skulle til at køre i opløbet, slog hesten på en galop. Det er ellers ikke noget Bibbi AP plejer at gøre. Løser det 
sig i grand prixet så tager hun en fornuftig præmie. Det er vel en lille triochance (Morten Juul).
9 Birte Mile synes jeg gik et stærkt løb i prøven. Jeg var ikke så overrasket over, at den kunne gøre det, men glad 
for, at den endelig begyndte at vise det jeg har følt i træningen. Bent var rigtig godt tilfreds med hesten og det så 
ud til at de passede fint sammen. Oplægget bliver noget lignende her. Fra spor ni er ønskepositionen tredje ind-  
eller udvendigt, og herefter må vi håbe, at den kan runde lige så mange til slut som senest. Jeg tror vel ikke på, at 
hun kan vinde. Hvis hun kan være tredje så er det nærmest som en sejr for mig (Martin Hansen).
10 Bluegrass gik egentlig som forventet i prøverne og vi fik hende videre. Hun har trænet helt OK efterfølgende, 
men i første omgang er det en præmie det gælder (Peter Jensen).
12 Bibione var ikke som bedst senest og havde faktisk en kraftig halsinfektion. Det har vi behandlet for og hesten 
stod derfor over Treårsprøven. Hun har selvfølgelig trænet på, og jeg synes, hun efter omstændighederne er for-
beredt så godt som hun kan, men det er samtidig klart, at sygdomsperioden og det manglende løb gør, at hun ikke 
er så langt fremme som hun kunne være. Sporet gør det også sværere, men nu starter hun her for at se, hvordan 
hun står i forhold til de andre, og så kan hun lære af løbet. Får hun en præmie er det bare en bonus. I bund og 
grund er det en fin hest (Ole Bender).

7. løb
1 Tyrrell As fandt rigtig godt rundt første gang i Århus akkurat som vi havde håbet. Hesten har et perfekt spor og 
må have en rigtig god vinderchance. Senest fik den hårdt tryk og det satte sine spor på 2300 meter. Forhåbentlig 
tager den spidsen og så er det en god vinderchance (Paul Erik Jensen).
2 Sindy Skovsende virker i fin form, men hænger bare på hver gang. Jeg håber, at det snart løsner sig, men det er 
i første omgang en præmiekandidat (Kent Friborg).
3 Super Goal har utroligt fin form og går flotte løb hele tiden. Her møder hesten rigtigt gode heste, men jeg synes, 
den skal være blandt de tre første (Jeppe Juel).
6 Brixton har været hos mig i et par måneder og har trænet godt. Jeg har kørt et enkelt hurtigarbejde hvor hesten 
var fin. Det er klart, at Tyrrell As vundet lodtrækningen og den kan blive svær at slå, men Brixton kan være med lige 
efter den (Morten Juul).
8 Nicoline Elmegård holder fantastisk fin form og møder vel de samme som sidst. Hun har et godt spor bag  
starthurtige heste og kan få et godt løb, hvorefter hun godt kan dukke op i trioen, men nu er det jo mig som kører 
så måske går det ikke sådan (Finn M. Lassen).

8. løb
2 Trust My Dream var nedsat af halsproblemer da jeg kørte hesten i Billund. Ejeren melder, at den har trænet fint, 
men i første omgang er det en præmiechance (Ole Bender).
4 Scissors galopperede første gang i Århus, men jeg tror ikke, at det havde noget med banen at gøre. Hesten er 
blevet behandlet efter seneste start og har trænet fint så jeg er lidt spændt på at starte den igen. Det er klart, at der er 
nogle gode heste fra toptillæg, men de skal ikke dumme sig ret meget før de får svært ved at nå ham (Morten Juul).
7 Lord Jaycee er ude på distancen for første gang, men hesten virker til at være rigtig stærk og har tidligere  
vundet på 2500 meter. Der er forholdsvis få heste i feltet og der er ikke så langt ned til dem med mange penge men 
Nougat Ås skulle give den 20 meter i Aalborg (2. maj, red.) og det kunne den ikke, men da var det selvfølgelig også 
en kortere distance end det er denne gang (Gitte Madsen).
8 Rocky Egedal bøvler jo med allergi om sommeren, så vi ved ikke, om han er 100% fri for luftvejsproblemer, eller 
kun 90% i orden ligesom sidst på Halmstad (Børge Mathiesen/Facebook).
9 Nougat Ås gik godt senest i Århus og hesten har bare trænet videre efterfølgende. Nu står den 20 meter hårdere 
inde, og jeg havde ikke lige set Rocky Egedal komme her, men med tanke på det Nougat Ås viste sidst, skulle den 
gerne gå et godt løb. Det er en af flere som kan vinde løbet (Peter Jensen).

9. løb
1 Among Hastrup var skuffende senest, men hesten har trænet pænt op til denne start og udgangspositionen er 
absolut god. Stor triochance (Kaj Jensen).
3 Super Mento er hurtig fra start og så må suge sig med til en så god præmie som muligt. Triochance  
(Henrik Lønborg).
4 Ronaldo De Hess havde vundet på en 1.13-tid senest, hvis ikke kusken havde klumret i det. Hesten var overfrisk 
da jeg skulle bakke fri og så ramte vi en konkurrents hjul. Jeg havde alt i behold og hesten havde vundet lige så let 
uden fejlen. Den er i topform og skal absolut være med på stregen (Finn M. Lassen).



5 Mitica går gode løb hver gang. Senest sad hesten lidt fast, og denne gang er distancen mere passende, så jeg 
tror på en triochance (Morten Friis).
6 Toksin GK har trænet godt i pausen, men er lige rykket en klasse op og møder for første gang heste under 
100.000 kroner. Det tror jeg at hesten lige skal have et par starter til at vænne sig til. Jeg er tilfreds med et fejlfrit 
løb og en god præmie, men omvendt så løber de heller ikke fra ham (Finn M. Lassen).
8 Tøsen Højgård har egentlig god form, men har bare fået for lidt ud af det. Gik godt efter galop senest. Her har 
hesten anden række og skal bare smyges med til en præmie, så er vi tilfreds (Henrik Lønborg).
9 Scotch Whisky gik godt senest hvor Birger chancede lidt og kørte indvendig. Den afgjorde ganske let og får 
hesten løbet så kan den vel vinde igen (Morten Juul).
11 Mr Fax er en hurtig hest, men samtidig ustabil. Det er første gang den starter i Århus, men normalt er det en 
ukompliceret hest. Det må være en outsider (Ken Ecce).
12 Tasja Baunehøj har fået et svært startspor og det bliver meget svært derfra. Hvis den får en præmie så er jeg 
godt tilfreds (Kaj Jensen).

10. løb
1 Bad Moon Rising vandt sin prøve let og er kommet godt over løbet, selvom han har døjet med lidt høje blod-
værdier, som dog virker i orden nu. Jeg er da optimist med ham, men har respekt for konkurrenterne og planen  
er at han som senest skal gå uden forsko. Jeg håber Bad Moon Rising kan svare føringen. Det er klart at Pauli 
Andersen forsøger med Bali, hvis den træder an (Peter Rudbeck/danskhv.dk).
3 Blachman gik godt senest, hvor der blev kørt alt for langsomt den første omgang. Bliver der lidt køring denne 
gang, så er hesten ikke ret langt efter de bedste. Det er ikke umuligt, at den når en tredje-, fjerde- eller femteplads. 
En lille triochance (Morten Juul).
4 Badass var jeg vældig stolt af i prøven. Hvis ikke Knud havde valgt at gå ud i andet spor på et tidspunkt, så tror 
jeg faktisk, at den var blevet tredje. Nu kom Bali indenom og den mulighed havde ellers ikke budt sig, men det kan 
jeg ikke klandre Knud for. Jeg tror faktisk, at hesten vil være en smule bedre i grand prixet, da den var lidt svær at 
få rundt i svingene. Derfor har vi trænet hesten med en hovedstang for hjælpe den. Samtidig mener Knud, at det 
kan være en fordel af rykke forskoene så det prøver vi i opvarmningen. Jeg har tidligere trænet hesten uden sko 
og jeg har også en fornemmelse for, at det kan være godt, men det kan nok ikke blive aktuelt med mere end en 
præmie (Peter Rasmussen).
5 Blue Night var chanceløs i prøven med det lave tempo den første kilometer, men hesten var fin i stilen og holdt 
sig i trav, hvilket var positivt. Der findes ambitioner med hesten på sigt, men man skal også være realistisk når man 
ser Bali, Bad Moon Rising og Beyblade i feltet. De tre er nok et hoved højere, men bag dem er løbet åbent, så Blue 
Night skal tage en præmie (Peter Jensen).
6 Beenthere Donethat galopperede ifølge René tredjepladsen væk i Treårsprøven, og det kunne måske også se 
sådan ud. Hvis den vil gå fejlfrit i grand prixet, så kan det være en chance på med højde med Blachman og måske 
tage en tredje-, fjerde- eller femteplads (Morten Juul).
9 Bivo Torkdahl overraskede mig ved at være dårlig senest. Jeg tjekkede hesten op inden startmeldingen til denne 
start og alt virkede normalt igen, så jeg forventer, at den går et fornuftigt løb og tager en præmie (Steen Juul).

11. løb
2 Rina Chen Hai tror jeg vil gå et godt løb. Galoppen senest skyldtes bare, at hun var for let. Det var første gang 
hun blev prøvet i monte og hun skulle have haft noget mere vægt på. De andre gange hun har galopperet har jeg 
ikke nogen forklaring på, andet end at hun har været lidt for frisk. Vi laver ikke noget om da Birger har sagt, at han 
nok skal køre hende fejlfrit. Jeg tror, hun er med helt fremme hvor det er sjovt (Torben Hovgaard).
3 Race Cowboyland går gode løb hver gang. Her gælder det om at komme fremad. Senest gik hesten et topløb 
og jeg synes, det er en vinderchance her (Morten Friis).
4 Photo Gardenia galopperede senest, da der blev taget op i andet spor, hvilket han ikke kunne klare. Formen er 
egentlig OK og jeg tror på en triochance selv om der er gode heste med (Henrik Lønborg).
6 Ray-Ban træner godt. Den møder selvfølgelig rigtigt gode heste, men jeg tror, han kan være blandt de tre første. 
Hvad kan du fortælle om starterne i Frankrig? I første start var hesten meldt op og det blev forkert fordi konkurren-
terne var for gode. Anden gang sad hesten fast i tredje par indvendigt og blev skovlet ned som sidste hest, inden 
den fik frit frem, og så sluttede den godt af. Formen er god. Kan den vinde? Det er svært at sige, men jeg bliver 
ikke forbavset, hvis den er med helt fremme (Ken Ecce).

12. løb
1 Unette hoppede senest uden grund en tredje-fjerdeplads væk gennem sidste sving. Jeg sad med alt i behold da 
galoppen kom, og jeg tror, det er en hest man skal se op for (Kent Friborg).
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2 Uso synes jeg gik forbedret senest, hvor hesten gik uden bagsko. Den sluttede godt af, så det var positivt.  
Der er gode heste med igen og 2300 meter er måske lige i overkant, men med rette løb er det en triochance 
(Johnny Jørgensen).
4 Concorde gik godt ved første Århus-besøg. Der er ikke så mange heste i løbet, og hesten har fordel af distancen, 
så jeg tror, han er med helt fremme (Henrik Lønborg).
5 Del Photo galopperede senest, hvor hesten vel ikke var som bedst, men den har trænet godt siden. Hesten har 
vel ikke fordel af 2300 meter, men den klarer det og er vel en triochance (Morten Juul).
6 Asger Mølgård var syg i seneste start, men har trænet godt igen. Hesten har ikke fordel af Århus-banen, men 
den har klaret banen før, så det er en lille triochance (Morten Juul).


