
 

1. løb
2 Chio Gilbak lavede en dum fejl i første start, men gik rigtigt godt efter fejlen. Den må have vinderchance (Kaj 
Jensen).
3 Cabo Suroeste har galopperet to gange, første gang var den lidt bange for spor i banen og vandvognen og 
tabte meget fra start. Senest ramte han et forknæ. Er en lille triochance hvis den går fejlfrit (Henrik Lønborg).
4 Tordentøs G Wenbo har Bitten kørt nogle enkelte arbejder med på banen. Det har fungeret OK og den har 
som bedst gået 1.23. Ellers har hesten trænet længe hjemme i sandet, hvor hesten har haft svært ved at holde 
sammen på travet. Senest kørte jeg selv et arbejdet hjemme hvor det føltes som en helt anden hest. Derfor 
prøver vi at starte hesten her i stedet for i et rutineløb som planlagt. Første gang er jeg glad bare hesten går et 
godt løb, men det virker faktisk ikke til at være så dum en hest, så jeg er lidt spændt på den (Finn M. Lassen).
5 Stormbringer er en speciel fyr, som er lidt usikker på tilværelsen. Han har masser af kapacitet, men har ikke 
helt fundet ud af det med væddeløb. Han er god nok til at svare op, når de kommer, men han har så ikke kun-
net bære sig selv. Vi har haft kiropraktor til ham og har nu fået givet ham forsko på, hvilket vi håber har stabilis-
eret ham. I træningen har han vist sig langt bedst højre rundt, så derfor prøver vi at starte har, men bare han går 
fejlfrit og tager en præmie så har han gjort det flot. Det er ikke sådan, at jeg forventer det store, men jeg håber 
på det store. Han skal bare lige finde ud af, at han selv kan (Sabina Gammelgård).
7 Bonjour Mon Amie var senest fejlfri for første gang i karrieren. Har været ude at prøve startbilen og virker 
rigtig hurtig fra start, men sporet trækker en smule ned, så vi må se om jeg kan give hesten et godt rygløb og 
tage en præmie (Jimmi C. Nielsen).
8 Harley Boko gik helt OK i første start. Da havde den et svært spor fire og fik ved nærmest stående start. 
Siden gik hesten ganske udmærket og den virkede frisk efter løbet. Nu har hesten desværre fået bagspor og 
det trækker lidt ned. Havde den haft spor i første række havde jeg været superoptimist, men de løber ikke fra 
ham og han er i hvert fald en triochance (Henrik Lund).

2. løb
1 Ride Me Svimmel forsøger jeg selvfølgelig at holde spids med, og dér ser jeg helst, at den holder sig til mål. 
Hesten går ikke bare ud og vinder løbet. Der er heste imod og jeg har selvfølgelig respekt for Albatros, men jeg 
føler mig ikke slået på forhånd og vil give den en ordentlig dyst (Kim Madsen).
2 Dominans gik intet mindre end fænomenalt senest på Fyn med en 1.17-tid. Det er klart, at den møder rigtigt 
gode konkurrenter, men vi sidder i ryg på Ride Me Svimmel, så jeg håber, at han kan slæbe os med hjem til en 
god præmie (Jimmi C. Nielsen).
4 Ronaldo De Hess har vel skuffet en smule, men til gengæld også gået nogle rigtigt hårde løb. Det kan det 
også blive her. Jeg kunne godt ønske, at den undgik “dødens” denne gang, men det er en lidt speciel hest, så 
det er ikke altid til at undgå. Hvis det flasker sig en smule er det vel altid en god triochance (Finn M. Lassen).
5 Uno Gardenia må ud give dem en match. Jeg synes det ser fint ud og vi skal bare have en god ryg et sted. 
Senest havde vi lettet hesten meget og da løb han på kanten af pasgang. Det har vi ændret på til denne gang 
så han forhåbentlig ikke skal bruge så mange kræfter på at holde sig i trav. Han virker fin og det må være en 
god triochance (Emil D. Mæhlisen).

3. løb
1 Uha Uha De Hess skuffede mig egentlig forleden ved ikke at vinde med det løb hesten fik. Omvendt så skal 
den være gået væsentligt frem og være forbedret med starten her kun fire dage senere. Det er et løb hvor enh-
ver af de fem deltagere kan vinde. Det er positionerne som afgør, hvem der gør det (Bent Svendsen).
2 Høwing Sydsturm tror jeg altid meget på. Efterhånden virker det for mig mest som et spørgsmål om, 
hvordan løbene bliver kørt, frem for hvilke heste han møder. Nu er der kun fem heste med, så det kan sagtens 
gå hen at blive noget taktisk noget. Vi ville gerne se ham være mere starthurtig end tidligere, men han har vist, 
at han finder fint rundt i Århus. God triochance (Sabina Gammelgård).
3 Twilight D gik godt senest og er i fin form. Jeg ved ikke, hvor god Blachman er, men jeg synes, at Twilight D 
skal være med til at gøre op om sejren (Kaj Jensen).
5 Blachman starter her for at få lidt fart i benene inden det gælder om 10 dage (Fireårsprøven, red.). Hesten 
virker fin, men et er at træne, noget andet er løb. Jeg tror dog han er klar. Bliver der ikke fart på, så kører jeg 
nok tidligt frem, da han godt må få en udblæsning. Hvordan vurderer du chancen blandt dagens konkurrenter? 

Af Niels Jørgensen
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Det er altid vanskeligt at komme ud med hest med 400.000 kro-
ner mod heste der har startet mange flere gange, men jeg synes, 
at han har så høj klasse, at han skal kunne matche disse heste. 
Twilight D så jeg gå et godt løb på Fyn, og Rap AD har også 
været godt gående de seneste gange, så Blachman går ikke bare 
ud og slår disse heste, men lidt chance skal han have. Det vigtig-
ste er, at han kommer godt i gang. Starten her er lige så meget 
for at teste hesten på Århus-banen. Ganske vist vandt han Grand 
Prixet, men han var ikke supergod Århusvejen rundt, så det er godt lige at prøve banen igen inden det går løs. 
Jeg håber på vinderchance, men har svært ved at vurdere ham op mod disse ældre heste (Morten Juul).

4. løb
1 Global Tinghøj gik OK senest. Uden at jeg har fået set ret meget på løbet så står han vel lidt hårdt inde i lø-
bet med sine 50.000 kroner indtjent, men der er vel ingen andre end Confidence der springer i øjnene. Han skal 
være en triochance (Henrik Lund).
3 Confidence burde umiddelbart vinde sådan et løb, men Århus er jo Århus. Det føles nu ikke som om, at det skal 
være et problem for denne hest, fordi den har så nemt ved det. Du virker meget optimistisk? Ja, dette er noget af 
det bedste jeg længe har kørt, og jeg forventer, at den har en god chance. Jeg er absolut optimist (Ken Ecce).
6 Bruce Simoni har fundet en god form igen. Senest gik hesten forrygende godt, da den var med i en hård 
åbning og sluttede godt af. Var den ikke blevet generet, da Uzma blev træt, så havde den måske været med på 
stregen. Jeg synes det må være en stor triochance (Frantz Praëm).
7 Livi Intro Solace kørte jeg i forrige start. Hesten er virkelig godt gående og selv med spor syv er det en god 
triochance. Træneren melder i hvert fald hesten i rigtig fin form og den har bestemt ingen ulempe af Århus-
banen, så det må være en solid triochance (René Kjær).
9 Uzma har gået i spids for mange gange. Nu får den ikke spids, og så håber vi på, at den folder sig ud igen. 
Triochance (Kaj Jensen).

5. løb
1 Bailey Trøjborg gik godt første gang efter lang pause og hesten er gået meget frem med det løb i kroppen. 
Får vi det rette løb, så kan hesten vel en 1.17-tid og burde være en triochance (Jimmi C. Nielsen).
2 A Safe Fortune hoppede en triocplacering væk ind på opløbet senest. Hun har trænet fint og jeg synes hun 
har god form. Det er en stor outsiderchance (Kent Friborg).
6 Broadway Vincent har jeg haft i en lille måned og hesten har trænet OK. Den er hurtigt faldet ind i vores 
måde at gøre tingene på. Jeg har kørt et enkelt banearbejde og da synes jeg hesten var meget fin. Kusken 
kender den og det må være en fordel, så jeg har lidt tro på hesten, da den faktisk har trænet godt. En god 
triochance (Jan Friis).
7 Bastian Lendalund gik lidt i panik senest i det lukkede hovedlag inde blandt heste. Ejeren og jeg er endnu 
ikke helt enige om, hvilken udrustning hesten kommer med denne gang, men spor syv skal være fordel med 
heste kun på den ene side. Skal være en vinderchance (Henrik Lønborg).
8 Vakker skuffede mig faktisk lidt senest, da jeg havde troet, at den skulle vinde. Vi har fået taget en blodprøve 
på hesten og der var ikke noget negativt. Derfor må vi satse på, at hesten bare manglede den reelle gennem-
køring den fik senest med tryk i omgange idet løbet i Aalborg forinden blev roligt med rygløb undervejs. Med 
rette løb så er hun vel en triochance (Henrik Lund).
10 Athene står svært til fra dette spor og må være glad for en præmie (Birger Jørgensen).

6. løb
1 Brave Challenger har det ikke rigtigt stemt for et par gange. Der har været noget med balancen og vi har 
behandlet lidt på hesten. Desuden har den været kørt i en forkert vogn, så flere ting har spillet ind, men alt 
dette skal være på plads nu. Løbet her er selvfølgelig en test på, om hesten kan gå rundt i Århus, hvilket den 
selvfølgelig kan, og så skal den ud i Fireårsprøven ni dage senere. Hesten vinder dette løb, hvis den er som 
bedst, og det virker den til at være (Bent Svendsen).
3 Brage Hindø havde vi fået en forkert balance på i sæsondebuten. Hesten var blevet for let, så den løb og 
rullede og lavede så en galop, men den har gået pænt i et arbejde efterfølgende. Jeg vil gerne give hesten et 
løb mere inden den skal ud i Fireårsprøven, for lige at se, hvor vi er henne. Hesten skal have et roligt løb og 
hvis den kan tage en placering så er det fint. Den gik et godt arbejde forleden, og jeg synes, den må have en 
triochance (Kaj Jensen).

 
Bedste chance på dagen?
Henrik Lund: »Der er vel Vakker«
Bent Svendsen: »Brave Challenger«
Kim Madsen: »Ride Me Svimmel«
Henrik Lønborg: »Bastian Lendalund«
Jimmi C. Nielsen: »Anastasia HJ«
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4 Bobbyswhitesock har stået lidt over på grund af halsproblemer. Hesten skal ud at have et løb i kroppen 
inden Fireårsprøven, så vi ligger lidt lavt. Jeg prøver at søge med og ser hvor langt det rækker. Hesten er stabil 
og nemt kørt så normalt skal den kunne være lidt med fremme (Birger Jørgensen).
8 Anastasia HJ gik rigtig godt senest og har fået et godt spor i og med at jeg har ryg på en af de heste, som 
jeg tror kan være med til at afgøre løbet. Jeg håber, at kunne sidde med i ryg bag Brave Challenger hele vejen 
rundt og måske være anden til den. Det må være en triochance (Jimmi C. Nielsen).
9 A Leth Life var klart godkendt senest. Den var godt nok kun femte, men andet par udvendigt blev til 
“dødens” og derfra hang han bedre med end den plejer, så jeg tror at formen er vej og den har nok gavn af at 
starte så hurtigt igen. Det må være en triochance (Kent Friborg).

7. løb
1 Atletico ser jeg som en vinderchance. Hesten er simpelthen så godt gående at den har god chance selv om 
den er meldt morderisk op. Hesten kunne godt selv have stået med det dobbelte på kontoen, så god klasse 
har den, så jeg tror ikke at det betyder noget, at den er meldt hårdt ind. Får den det rette rygløb og mulighed 
for at nøjes med en god speed til slut, så kan hesten godt vinde et løb som dette. Det er i hvert fald en god 
triochance, og jeg tror faktisk, at de 2300 meter er en lille fordel (René Kjær).
2 Simoni’s Smasher er kommet med afbud fordi der manglede heste i løbet. Er kun en placeringschance 
(Birger Jørgensen).
4 Roselin Svimmel gik godt senest og viste egentlig, at den godt kan være med i sin klasse. Vi lukrerede 
selvfølgelig på, at et par stykker foran kørte lidt hårdt på hinanden, men jeg er lidt ærgerlig over, at jeg ikke fik 
drevet på hesten så den vandt. Her kører jeg bare til inderbanen igen og ser, om der er noget at køre med til 
slut. Det er et jævnbyrdigt felt, og jeg synes, at alle har en chance. Speedy Højlund er nok lige hovedet højere 
og hesten at slå, men Roselin har trænet godt siden starten og virker i godt humør, så jeg er spændt på køre-
turen (Kim Madsen).
5 Nicoline Elmegård har været positiv i de to første starter efter en lang pause. Senest blev det lidt forkert og 
hesten fik aldrig trukket vattet og var ukørt over mål. I et lille felt kan det nemt blive taktisk, men jeg bliver ikke 
overrasket, hvis den skulle dukke op i trioen (Finn M. Lassen).

8. løb
4 Business As Usual er ikke alt for vigtig. Desuden har den fået et dårligt spor igen, men jeg drejer rundt og 
herefter er taktikken nok, at jeg kører indtil jeg sidder i spidsen, koste hvad det vil. Hesten vinder ikke udvendigt 
fra og at vinde er det som er interessant for mig (Kim Madsen).
6 Natalie Bork har desværre haft en lille foldskade. Hesten har ikke været halt, men har stået over i træningen 
og har bare været motioneret, men den har været godt gående og gennemarbejdet i en tid, så jeg tror på, at 
den har en god triochance med en lille vinderchance (Kim Madsen).
8 Lomumba De Hess tænder ikke rigtigt til, og jeg synes stadig at hesten bliver ved med at stå for hårdt i 
forhold til konkurrenterne, der bliver lettet omkring den. Vi er glade hvis den får en præmie (Finn M. Lassen).
9 Remember Screen S har gået godt i de seneste par starter. Den løb 1.17 i Skive forleden og var faktisk 
ukørt over mål, men der var for langt frem. Der kræves lidt held herfra fra et dårligt spor så det må være en 
triochance (Jimmi C. Nielsen).


