
1. løb
1 Chock Nock gik pænt mellem galopperne første gang. Fra en god udgangsposition tror jeg hesten er med 
fremme. Føring hele vejen? Jeg kan ikke bedømme, hvor hurtig hesten er fra start, da det ikker er noget vi 
træner, men det er et godt spor i den urutinerede klasse, så jeg kører så godt det går fra start (Steen Juul).
2 Equifirst har trænet fornuftigt, men været lidt svingende og derfor kommer hun først ud nu. For tre uger siden 
gik hun et rigtig godt arbejde, og hvis hun går op til det, så vil hun helt sikkert gå et godt løb. Siden har hun 
bare trænet videre og virket fornuftigt i det sidste stykke tid. Hvilke forhåbninger har du placeringsmæssigt? 
Uden at jeg kender de andre vil jeg vurdere, at det skal være en triochance (Henrik Lund).
4 Bexi er en hest som har været lang tid undervejs hos flere trænere. Nu har Christina fået den til at kunne 
komme ud at øve sig lidt med. Normalt set er det en stabil hest, men spor fire er altid svært i Århus for en  
urutineret kusk. Vi er glade hvis Christina får en god oplevelse og hesten en præmie (Michael Lønborg).
5 Bonjour Mon Amie er en lille fin hest, som er under opbygning. Den er lidt tynd i det så den mangler tage lidt kg 
på, men qua at den ellers snart skulle i prøveløb (hvis en hest ikke har starter i et år skal den godkendes i prøveløb, 
red.) så starter den her. Hesten har trænet pænt, og jeg håber på, at kunne tage en præmie (Jimmi C. Nielsen).
6 Cash Sali synes jeg gik et fornuftigt prøveløb. Her blev hesten generet af “en flyvende baneafmærkning” og 
deraf galoppen. Den virker ellers rimeligt stabil. Selvfølgelig er sporet lidt træls, men vi må se at få det bedste 
ud af det. Triochance (Henrik Lønborg).
7 Waoo Lomomba gik udmærket senest, hvor den skulle i gang efter pause. Der var bare ikke mere tilbage 
i hesten. Med det løb i kroppen må vi håbe, at hesten er en tand bedre denne gang, og i et lille felt kan det 
være en lille pladschance, men det er altid svært at give 20 meter til heste som kan noget (Johnny Jørgensen).
8 Bastian Toft blev løbet forkert for senest. Hesten har gået pænt, men det bliver svært at give 20 meter. 
Maksimalt en placeringschance (Kaj Jensen).

2. løb
1 SK’s Sagitta har trænet på hele vinteren og har gået et enkelt arbejde på banen. Da var hesten helt OK, og 
jeg har en forventning om, at den skal være med helt fremme. Det er en fornuftig hoppe. I et lille felt afhænger 
meget af, om Barolo tager front, for så bliver der nok ikke meget løb i det. Derfor kan starten blive afgørende, 
og hvis jeg kan svare inderbanen op, så kører jeg der. Hun har lidt temperament så hun bestemmer lidt selv 
fra start. Jeg synes, at hun skal være første eller anden i et løb som dette. Er det en hest du forventer vil kunne 
hævde sig i de store hoppeløb i Norge? Sidste år var hun med i par løb mod de bedste, og hun afsluttede 
sæsonen med at være fjerde mod de bedste hopper. Jeg håber på, at hun har udviklet sig yderligere, så hun 
også kan følge op det i år (Jan Dahlgaard).
2 Beauty CN er ankommet fra Frankrig for en uges tid siden. Den har trænet og gået nogle tempoarbejder i 
Frankrig, hvor den har været i 3-4 måneder, men jeg kan ikke sige noget om chancen (Kent Friborg).
3 Barok har trænet rigtig fint gennem længere tid. I lørdags gik hesten et banearbejde og nu skal hun ud og i 
gang. Jeg vil ikke sige, at hun bare går ud og præsterer direkte. Jeg er meget tilfreds, hvis hun er blandt de tre 
første. Har I vinderchance? Barok møder et par rigtigt gode heste, så det kan blive svært at vinde (Morten Friis).
4 Barolo har passet sin træning i vinter og det har virket helt OK, så nu må vi ud at se hvor vi står henne. For 
fire uger siden gik hesten et banejob for Jeppe. Han kom ind og sagde, at den var startklar. Vinder den? Det 
er klart, at man altid håber på sejr, men man skal også have respekt for de andre. Før de har startet, ved man 
ikke, om de har udviklet sig, men jeg er optimist (Peter Jensen).
5 Bobbyswhitesock er tigget med i løbet. Hun rækker ikke mod de bedste i feltet, men jeg kan ikke lige se, 
hvor stor forskel er mellem tredje-, fjerde- og femtehesten. Det kan i bedste fald blive til en tredjeplads  
(Birger Jørgensen).

3. løb
1 Aslan SM har ikke været for vogn i den seneste måneds tid, men har bare ridetrænet. Formen virker til at 
være fin, men de heste, den skal møde, har løbet nogle gode tider, så jeg håber bare på, at den går et fornuftigt 
løb og får nogle af de sidste penge. Hesten er tippet som anden og det tror jeg ikke den er klar til endnu  
(Rune Bach Mortensen).
2 Babe gik faktisk meget godt senest i Skive. Hesten brød lidt ud i opløbet, ellers tror jeg faktisk, at den havde 
vundet. Jeg tror, hun er blandt de tre igen (Knud Mønster).
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3 Alice Skovsende “tabte et bagben” lidt umotiveret i seneste 
start. Siden er hesten blevet skoet om, så det gentager sig ikke 
denne gang. Det er en hest i rivende udvikling og jeg tror hun er 
blandt de tre første. Kan den vinde? Ja (Morten Friis).
4 Theodor Krarup ØK gik rigtig godt senest. Jeg følte, at jeg sad 
med vinderkræfter i behold, da hesten galopperede med 400 meter 
til mål. Hesten er hurtig fra start og jeg satser muligvis fra start og ser 
om vi kan få spids. Jeg tror, at det er en stor triochance. Selvfølgelig 
er jeg klar over, at der er et par gode heste med, men det er han 
også selv. Jeg føler mig ikke slået på forhånd (Kim Madsen).
5 Armbro Hall har vi haft i et stykke tid. Han var ikke helt i topform 
første gang vi startede ham, men siden har hesten haft to tættere 
starter, hvor den har gået helt ok. Gik med optimal balance senest 
uden bagsko og viste en sådan fremgang at man kan tro lidt på 
hesten denne gang. Lille triochance (Kenneth Andersen).
6 Jammerbugten er som jeg ser det overset i tipsene. Den har været ude i hård konkurrence og det har været 
venstre rundt, som er lidt en ulempe, og samtidig har den været lidt uheldig. I denne klasse er det en hest man 
skal se op for og luringen på dagen. Hesten er hurtig fra start så jeg kan selv bestemme taktikken. Minusset er, 
at hesten kan finde på at “jazze” i starten og ikke træde an. Det skal jeg forsøge at få til at passe (René Kjær).
7 Baker Tilly skal op for at prøve højrevejen, men jeg forventer ikke, at det bliver noget problem. Hesten gik 
faktisk rigtig godt senest, og jeg forventer, at den er med fremme i trioen, hvis den kan finde rundt. Er normalt 
meget starthurtig, men fra dette spor forventer jeg, at Birger tager det stille og roligt fra start (Frantz Praëm).

4. løb
1 Super Goal tog sig lidt sammen senest og gik et rigtig fint løb, men det blev så også kørt til hans fordel. Her 
møder den et par gode heste, men det kan være en triochance (Jeppe Juel).
2 Tarzan Gardenia gik rigtig godt senest i Aalborg og hesten virker til rigtigt at være på vej mod en formtop 
igen, så jeg tror på, at den kan være blandt de tre første (Morten Friis).
3 Above Every One er lidt svingende i det. Senest var han for gal og hoppede. Det er klart, at Tyrrell As er 
alt for god, men min hest kæmper vel med om pladserne bag den. I et lille felt er det ikke umuligt, at det kan 
være en lille triochance (Jan Dahlgaard).
4 Rex møder gode modstandere; ikke som senest, men hesten gik fint og var fin i stilen og veltilpas. Det har 
den også været efterfølgende, så jeg synes, det ligner en plads lige efter vinderen (Mogens Svenstrup).
5 Tyrrell As har ikke lavet noget særligt siden den startede på Fyn. En hård første kilometer efter en lav 1.11-
tid gjorde selvfølgelig, at hesten blev træt. Derfor har den gået og hygget sig. Faktisk er det først i dag hesten 
har gået langsomt. Den var godt tilpas og ovenpå, så den kommer helt frisk til Århus. Hesten er god højre 
rundt, og jeg synes, den skal vinde her (Gordon Dahl).
6 Twilight D har trænet rigtig fint. Jeg har startet den en enkelt gang i Skive og da kørte jeg hesten for let, så 
nu får den lidt vægt på. Det er en hest jeg har store forhåbninger til på sigt. Jeg tror, at den kan ende mellem 
de tre første her (Kaj Jensen).

5. løb
3 Atletico har været ude mod overmagten et par gange og gået gode løb alligevel. Her er det en af dem, som 
kan vinde. Nu har hesten haft et par tætte starter, hvilket også er en fordel, så han er klar til en toppræstation. 
Det kan være, at den kommer til at gå uden forsko, og så er det også et plus, så vi sætter sejl til, at det kan 
lykkes nu (René Kjær).
4 Rapanoe Bell synes jeg gik ganske udmærket senest, hvor jeg kørte stærkt for at få ryg på Bandit Brick. 
Der blev kørt stærkt igen til slut, men hesten holdt egentlig farten og var fjerde til gode heste. Ud fra det så 
tror jeg egentlig, at det kan være en god pladschance her (Johnny Jørgensen).
5 Staro Grenada kom til at sidde indvendigt senest og manglede lidt til slut. Får måske norsk hovedlag på 
denne gang, og så må vi se, om det kan give noget. Jeg forsøger at køre et rygløb, og hesten er i hvert fald fin 
i Århus. Jeg må i første omgang køre efter en triochance (Jeppe Rask).
6 Bal Bora gik pænt i første start, og jeg synes, hesten virker skarpere i træningen, så det går den rette vej. 
Jeg tror på, at den kan være med fremme. Tidligere har hesten været lidt tung bagi, men der er bedring på 
den front. Specielt efter starten senest har den været positiv i arbejderne (Steen Juul).
7 Rasken QC hoppede inden den kom hen til bilen senest. Hesten har lidt besvær med at løbe hen ved siden 
af de andre heste, men skulle han gå fejlfrit så er han med fremme (Knud Mønster).

 Bedste chance på dagen?
Kim Madsen: »Ride Me Svimmel«
Gordon Dahl: »Umiddelbart vil jeg sige 
Guts For Glory.«
Kaj Jensen: »Uzma«
Jeppe Rask: »Abselut Dust«
Kenneth Andersen: »Vilavaldi er stabil 
og gør sit bedste, så hun er en af dem, 
man skal regne med.«
Knud Mønster: »Babe«
Morten Friis: »Alice Skovsende«
Jimmi C. Nielsen: »Dominans«
Rene Kjær: »Atletico«



6. løb
1 Uzma har overrasket mig positivt de seneste gange. Vi har fundet et set-up med hende, sammen med 
René, som gør, at hun slapper lidt mere af inden start. Den præstation hun gjorde senest var helt unik og hun 
burde have chance her. Hun er hurtig fra start, men spørgsmålet er, om det har nogen betydning i et lille felt. 
Skal være en god triochance (Kaj Jensen).
2 Tellus er vel lidt hårdt inde i løbet, men vi skulle i gang og valgte dette frem for et ligaløb. Normalt går  
hesten ikke sine bedste løb højre rundt, men vi ville spare transporten og give den et løb i kroppen først. 
Tilfreds med en præmie (Henrik Lønborg).
3 Allquiteeasy KG skuffede senest på Fyn. Hesten løb ganske vist en god tid, men der var intet tryk i den. 
Gangen før i Århus var hun helt flyvende efter galop. Der er ikke så mange med i løbet og det er en triochance 
(Knud Mønster).
4 Fendi Draviet gav det lidt bagslag for med to tætte starter. Her skal jeg køre et fornuftigt løb for at bygge 
hestens psyke op igen, så det bliver et defensivt oplæg. Den skal have en god ryg og så komme til slut. Jeg 
forventer ikke at kunne vinde, men det kan være en lille triochance (Jeppe Juel).
5 Roselin Svimmel gik faktisk udmærket senest. Den havde tunge beslag på og fik et terræntab på 30 meter  
i starten. Alligevel gik den godkendt med på 1.18 på langt løb. Nu er hesten kraftigt kuskeforbedret, og  
kommer med en lettere balance, da jeg forventer, at Birger har mere i hænderne end Pernille Bye. Alligevel 
skal jeg være realistisk og det er det hidtil bedste felt hesten mødt. I et supergodt løb er jeg tilfreds, hvis Birger 
kan trille hesten ind til en placering (Kim Madsen).
6 Vilavaldi var senest ude i et overpacet løb. I sidste sving troede jeg, at vi havde sejren på gaflen, men hesten 
manglede lige den sidste form. Den plejer at tænde til med tætte starter, og hesten har gået godt i Århus i år, så 
det være en god triochance (Kenneth Andersen).
7 Titanio CR var ikke decideret tyndt trænet op til sæsondebuten, men jeg var ikke gået til ham som jeg ville 
gøre med andre heste, da jeg er lidt forsigtig angående hans bentøj. Nu har jeg skærpet ham. Desuden havde 
hesten en infektion i forbindelse med starten, hvilket nu er ordnet. Han var rigtig fin i et arbejde tirsdag, så jeg 
er helt sikkert positiv. Den har også en lille fordel af Århusvejen, og det er en klassehest som selvfølgelig skal 
have vinderchance (Steen Juul).

7. løb
1 Anastasia HJ gik et af sine bedre løb senest, men var uheldig at tabe en bagsko ind i sidste sving og deraf 
galoppen. Det var ærgerligt og min egen fejl i og med at jeg selv står for skoningen. Hun er ikke så hurtig fra 
start som tidligere, men får et godt rygløb og burde på det grundlag være en lille triochance (Jimmi C. Nielsen).
3 Walkabout måtte jeg slette fra en start (26/3 i Skive, red.) da hesten var halt. Den har ellers trænet fint, men 
ikke rigtigt vist viljen. Den virker fin og veltilpas og det ligner vel en præmiechance (Mogens Svenstrup).
5 Ride Me Svimmel gik fantastisk senest. Det var måske det bedste løb hesten har gået i sit liv. Opgaven her 
ligner løbet senet, og det ser ud til, at jeg bare skal køre fremad igen. At løbet er kortere gør det lidt sværere, 
men det skal være en stor vinderchance igen (Kim Madsen).
7 Ronaldo De Hess synes jeg er godt gående. I de tre starter, hesten har gjort efter pause, er det kun gået 
fremad efter at vi har ændret på træningsoplægget. Den er blevet klart stærkere. Hesten er vanskelig i volte-
start, men det er lykkedes for Bitten to gange at få den afsted. Lykkes det igen så skal den være blandt de tre 
første (Finn M. Lassen).
9 Ohio Gilbak har i hvert fald overrasket positivt i den seneste tid. Der er dog et par gode modbud, så det  
kan godt være, at vi må tage til takke med andenpladsen bag Ride Me Svimmel. Det tror på at den kan  
(Kaj Jensen).

8. løb
1 A Safe Fortune vandt overraskende senest. Det er en vanskelig hest, som er klart bedst højre rundt. Går hun 
fejlfrit kan hun tage en placering (Kent Friborg).
3 Guts For Glory lavede jeg en “rookie-fejl” med ved at starte hesten allerede en uge efter at den havde gået 
1.15. Den havde aldrig vundet senest (mod Giggs Boko, red.), men den skulle have været en tand bedre for at 
få godkendt. Det beror helt sikkert på, at jeg startede den for tæt. Hesten har været rigtig fin i træningen, så 
den kommer opladet denne gang og jeg er optimist. En stor vinderchance (Gordon Dahl).
4 Abselut Dust var sådan set fin senest i første start i lang tid. Den hoppede i sidste sving og det var måske 
lidt min egen skyld. Jeg havde den ikke nok på biddet og så kunne hesten ikke helt holde sammen på travet. 
Den skulle gerne være gået lidt frem med løbet i kroppen, og nu kender jeg også hesten lidt bedre. Hvis den 
går fejlfrit så skal den kunne være blandt de tre første (Jeppe Rask).
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5 Bringmeupfront kørte jeg i et rutineløb (den løb 1.21,3 efter galop d. 14/4, red.). Da havde vi prøvet at lette 
hesten lidt, men det gik ikke og den rullede over. Hesten gik godt efter fejlen og løb 1.18 den sidste kilometer. 
Det er i bund og grund en stabil og starthurtig hest, og i et løb med få deltagere skal den være mellem de tre 
første (Birger Jørgensen).
6 Valdemar Toft har jeg anbefalet at starte i Århus, da jeg tror, at hesten har lidt fordel af at gå denne vej. 
Herefter må vi se, om jeg kan køre hesten fejlfrit, hvilket er problemet, så det bliver lidt med at køre på  
sikkerhed og herefter se hvad der er til slut. Det er svært at forvente lige så meget overpace som tilfældet var 
da hesten vandt på Fyn, så jeg vil sige, at det er en triochance fejlfrit (Henrik Lønborg).
7 Bolt Jr kommer efter lidt pause. Får han en præmie med hjem så er vi godt tilfreds (Knud Mønster).

9. løb
1 Dominans trådte igennem sidst, så den har fået nogle nye beslag og gamacher på og så sker det ikke denne 
gang. Jeg kører til spids for at bliver der resten af vejen (Jimmi C. Nielsen).
7 Business As Usual fik senest lov at stjæle løbet i spids uden at nogen satte fart på. Jeg trak vattet midt i 
opløbet og hesten trak nogle længder fri og afgjorde rimelig sikkert uden at hesten var på toppen. Jeg håber, 
at den nu er kommet helt over lidt problemer med forkølelse. Det må være en god triochance (Kim Madsen).
8 Lomumba De Hess løber med og søger en præmie. Hesten står vel stadig 20 meter for hårdt til at kunne 
løbe op i kampen om trioplaceringerne (Finn M. Lassen).
9 Natalie Bork agerer lidt som om at den er gået på pension. Den har mistet gnisten og tænder heller ikke 
længere til i monte. Derfor prøves hesten nu i vogn, hvor den plejer at være mere vaks. Kan tage en lille 
præmie (Kim Madsen).

10. løb
3 Uffe S Lange DK gik rigtig godt i Aalborg i lørdags og var tæt på sejren efter galop. Jeg erindrer ikke, 
hvordan hesten var højre rundt i sin hidtil eneste start i Århus. Jeg tror ikke, at det er en decideret fordel, men 
den kommer rundt og har vinderchance i fejlfri udgave (Kenneth Andersen).


