
 

1. løb
1 Lynet går godt. Hesten er en smule sent født og trivedes ikke helt da vi modtog den, men den er kommet sig 
godt og er klar til løb. Kan slutte blandt de tre første (Kaj Sørensen).
3 Søren Brun er der et lille forbehold med. Hesten fik et spark på benet og derved en lille væskeansamling, 
men det er ikke noget som har betydning hverken i træning eller løb. Min dyrlæge siger at det ikke er noget 
problem. Ellers var det måske den af de tre som stod for at kunne være med helt fremme, men p.t. kan jeg ikke 
sige at nogen af de tre er bedre end de andre (Kaj Sørensen).
4 Queen Estoril har selvfølgelig ikke startet endnu, men den går faktisk pænt i træningen. Distancen er måske 
lige til det korteste for hesten, men den er godt gående og kan blive nummer to (Bent Olsen).
5 Easter Surprise bør vinde dette løb. Den var anden første gang og er en god hest, men det er Queen Estoril 
også. Jeg er meget optimistisk (Bent Olsen).
6 Jason er en stor og pæn hest, som går godt. Det bliver måske den bedste af de tre på længere sigt. I dag 
(torsdag red.) har de lige været nede at gå et arbejde sammen. De gik rigtig godt og løb lige op med hinanden, 
så jeg kan ikke pille en enkelt af dem ud. Bent Olsens Easter Surprise har klar fordel af at have startet og sam-
tidig har den en kæmpe afstamning, så jeg vil tro, at den vinder løbet. Herefter kan mine måske slutte anden, 
tredje og fjerde. De er tæt på at være på vinderkurs (Kaj Sørensen).

2. løb
2 Sir Christian er ny i min stald. Jeg har kun haft ham i seks uger og synes han træner fornuftigt, så jeg håber 
på en god præmie. Triochance (Marc Stott).
3 Savage Rose er jeg optimist med. Den gik godt i debuten og er måske en lidt bedre hest end dagens 
konkurrenter. Skulle det gå hen at kikse for den, så vinder Rajsa (Bent Olsen).
4 Rajsa gik pænt første gang, men havde et lidt uheldigt løb senest i Stockholm. Det er helt klart en hest man 
skal se op for. Den og Savage Rose vil supplere hinanden godt (Bent Olsen).
5 Tribute er kommet sent i træning i år fordi den har været syg i vinter. Hesten har kun været knapt to måneder 
i træning, så den er lidt tilbage. Det er dog en lille let type, og jeg synes den går pænt. Hesten kan nok ikke helt 
vise sit tal endnu, men jeg tror godt at den kan løbe placeret og være en triochance (Birgitte Nielsen).

3. løb
2 Sir Oliver er en lille ærlig og hæderligt gut som gør sit bedste hver gang. Får han et godt løb og de andre 
måske er lidt uheldige, kan det lige så godt være ham der slår til som nogen af de andre. Han går sjældent et 
dårligt løb så hvorfor skulle han ikke gå godt igen. Har den vinderchance? Der er Mylegend og King’s Son imod 
så det er en lille triochance (Søren Jensen).
3 Appeldream møder rigtigt gode konkurrenter. De er faktisk lige så gode som i Jyllandsløbet. Hvis den kan få 
de sidste penge så er det flot. Jeg tror ikke at der er noget for spillerne (Birgitte Nielsen).
4 Mont Rose gik pænt på banen sidste år. Den har skuffet mig lidt i år, men har også løbet i virkelig hårdt 
selskab. Her er den vel ude med lidt mere moderate konkurrenter, så den er med oppe at slås om topplacering-
erne (Bent Olsen).
5 King’s Son har løbet enormt godt og været placeret blandt de bedste skandinavisk-opdrættede treåringer. 
Jeg føler, at han bør vinde dette løb (Marc Stott).
6 Desert Eagle har løbet i hårdt selskab og kommer til at gå et fornuftigt løb. Den har ihvertfald en triochance 
(Bent Olsen).
7 Mylegend virker tilpas, men det er første gang hun er på banen, så vi må se om hun kan komme rundt. Det 
tror jeg nu nok, da hun er en smart lille hoppe. En god triochance (Bettina Andersen).

4. løb
1 Good One har jeg haft svært ved at finde form på grundet nogle småskavanker, men hesten fik en god ud-
blæsning i Klampenborg i lørdags. Det er han kommet godt over og det vil bringe ham frem. Jeg ser ham som 
en præmietager. Den kan godt være i trioen (Marc Stott).
3 Cabanac bør vinde dette løb. Hesten har været lidt anspændt når den har løbet i år, men jeg synes, dette 
er et rimeligt selskab. Desuden laves der en lidt ny taktik denne gang. Det bør være en vinderchance. Hesten 
vandt derbyet sidste år og tackler banen fint (Bent Olsen).
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4 Rockyto løb ikke så godt senest. Da fik han lidt et møgløb, 
men jeg ved ikke om det var nok til at droppe ham så meget. Vi 
prøver at starte igen, og håber, at han er fit for fight her. Ellers må 
vi få ham tjekket op. Triochance (Bettina Andersen).
5 Marylen er en gammel ræv, der ser godt ud og hun er fuld-
stændig frisk. Hesten har været nede at gå et arbejde som var til 
UG. Den kan godt blive svært at slå. Hesten er bedre i orden end 
den var sidste år og den vil efter min vurdering være med helt 
fremme. Den er blandt de tre første (Kaj Sørensen).
6 Half Bridled synes jeg må have en god chance. Hesten virker 
fin og ovenpå seneste start. Det er en vinderchance, og hvis der 
bliver lidt at træde i så er det kun en fordel (Birgitte Nielsen).

5. løb
1 Show Of Faith virker godt i orden og med det rette løb skal hun være en triochance. I seneste start fik hun 
bare det forkerte løb således at hun ikke rigtigt kunne udnytte sin speed (Ann-Charlotte Nielsen).
2 Dream’Run er en OK hest, men lidt temperamentsfuld, hvilket førhen har spillet hende et puds. Den synes 
dog at være ved at finde tonen nu. Det kan godt være, at opløbet bliver til det korteste for hende. Hun er klart 
bedre med et længere opløb på hjemmebanen, men det er en triochance (Bettina Andersen).
4 Miss Phone Girl gik ikke godt senest den startede på banen, men hvis der bliver bare en anelse at træde i 
for hestene, så skal den nok klare sig. Jeg vil være fint tilfreds, hvis den er mellem de tre første (Bent Olsen).
5 Street Boss debuterede flot med en god tredjeplads. Det løb vil bringe ham frem, og jeg synes, den skal 
være med til at slås om sejren i dette løb (Marc Stott).
6 Wellington virker til at være fin og i orden. Han kan nemt være en triochance, men jeg synes der er mange 
med chance i dette løb (Birgitte Nielsen).
7 Dawn Raid havde en fantastisk sæson sidste år og blev hævet mange kg. Det kæmper hun lidt med nu. Hun 
er også blevet lettet et par kg, men hun skal nok lettes yderligere et par kg. Stadig er det en triochance, da hun 
er ærlig (Bettina Andersen).
9 Hongkong Star trives godt, fungerer fint og vandt let senest. Den har også gået nogle gode arbejder. På en 
god bane synes jeg den må have en god chance. Det er en vinderchance (Tinna Hovgaard).

6. løb
2 Amor Invicto gik godt senest og har også gået et godt arbejde. Han har lidt høj vægt på og er ude mod no-
gle gode heste, så jeg vil sige, at det er en god triochance, men det vil ikke overraske mig, hvis den vinder, da 
hesten har gået rigtig godt i arbejde (Tinna Hovgaard).
4 Marsh King er inde i en rivende udvikling i øjeblikket, og jeg synes, den står med god vinderchance. Hesten 
er kommet godt over seneste start og vil stadig kunne gå højere i handicap, bedømt ud fra de arbejder hesten 
går. God vinderchance (Marc Stott).
6 Autumn Revue virker forbedret, men hesten giver mig lidt grå hår. Når jeg regner allermest med hende, så 
skuffer hun, men på den rette dag bør hun kunne være en triochance (Ann-Charlotte Nielsen).
7 Prime Grey tror jeg har forbedret sig lidt igen fra senest, hvor den også var forbedret. Marsh King bliver svær 
at slå, men vi vil da prøve. En god triochance (Birgitte Nielsen).

7. løb
2 Queen Of Dreams er en hoppe som vil have gavn af at komme ud over lidt distance. Jeg har set meget frem 
til at start hende over distancen og hvis ellers hun går som jeg håber, så forventer jeg, at hun er med blandt de 
fem første (Marc Stott).
3 Valde vil gå et mægtigt løb. Det er en smart hest til Jydsk Væddeløbsbane. Jeg håber på en placering  
(Bent Olsen).
4 Rambo er en rigtig god hest. De heste, der kan stå distance, er ofte sent færdigudviklede og det er Rambo 
først ved ved at være nu. To af de gange hesten har været ude, har den været lidt ramt af halsbetændelse, som 
vi først opdagede efter løbet. Senest troede vi, at hesten var ovre det. Det var den ikke. Derfor er den blevet 
behandlet og nu er den fejlfri. Hesten har ikke prøvet at være rigtigt med oppe, fordi den ikke har været i orden, 
men det kan godt være en hest på vinderkurs. Hvis vi nu håber på, at den kan være blandt de fire første, så 
synes jeg ikke at jeg har sagt for meget, men som hesten er i øjeblikket, har jeg en lille forhåbning om, at den 
kan vinde; så god er den (Kaj Sørensen).

 
Bedste chance på dagen?
Tinna Hovgaard: »Hongkong Star«.
Kaj Sørensen: »Marylen«
Birgitte Nielsen: »De to har bedste 
chance er sikkert Half Bridled og Ginger 
Attitude. Dernæst måske Prime Grey.«
Marc Stott (i prioriteret rækkefølge): 
»Kings Son, Ginmann og Marsh King.« 
Og fjerde- og femtebedste chance? 
»King Charles og dernæst Street Boss 
eller Sir Christian.«
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6 Sir Herman virker fin og jeg ser meget lyst på det. Endnu er jeg ikke helt klar over, hvor god hesten er, men 
det får vi måske et nærmere svar på her. Hesten er kommet forholdsvis let til sine to sejre i behersket  
konkurrence, men den har gjort det enkelt. Hesten har arbejdet sammen med de andre gode heste i stalden så 
jeg har lidt at måle på der. Jeg synes det skal være en god vinderchance (Søren Jensen).
8 Ginmann har stor vinderchance. Mine forventninger til ham er tårnhøje i øjeblikket. Han udstråler selvtillid og 
går nogle gode jobs. Mit håb er en sejr. Han er i hvert fald med helt på stregen (Marc Stott).
9 French Warrior har vundet de seneste par gange, men det regner handicapperen og mine modstandere ikke. 
Det synes jeg er meget sjovt. Jeg regner i hvert fald en smule med French Warrior. Det er en hest man kommer 
til at se op for. Har hesten vinderchance? Ud fra det de skriver, så er jeg tilsyneladende nødt til at nøjes med det 
tynde øl, men jeg vil nu vove at påstå, at det er en stor triochance (Bent Olsen).
10 Talisman fik et lidt uheldigt løb første gang hesten prøvede Århus-banen. Den vil være klart forbedret til 
denne gang og hesten rækker et stykke. Triochance (Bent Olsen).
11 Hongkong Honcho er bestemt en hest under udvikling. Den gik et mægtigt løb senest. Jeg tror at den 
kommer til at være en rigtig tophest, og det vil ikke gøre noget, at den starter med at vise det i dette løb (Bent 
Olsen).

8. løb
1 Coolcalmcollected har formen været lidt op og ned på. Hesten vandt rimelig nemt i Århus og slog nogle 
fornuftige heste som er bedre end dem den møder nu. Hesten har kapacitet til at vinde, men jeg er i tvivl om 
dagsformen. Derfor er det i første omgang en præmietager (Marc Stott).
2 E Fourteen er meget fint i orden og har arbejdet pænt op til løbet, så jeg kan ikke se, hvorfor den ikke skulle 
kunne være blandt de to første. Hvem ser du som hårdeste konkurrent? Der er Coolcalmcollected selv som 
svigtede lidt senest, og On Offer der viser stabil form. Zorro er også på vej frem, men jeg synes E Fourteen gik 
godt senest i et lidt hårdere selskab. Samtidig har den fordel af tre kg lettelse for rytteren (Torben Christensen).
4 Zorro synes har jeg har gået pænt. Nu møder den bedre konkurrenter end den har gjort før, men har så sam-
tidig lavere vægt på. Det er en lille hest så den kan godt tænkes at være bedre med lavere vægt og imod lidt 
bedre konkurrenter, men jeg ved det ikke. Det må være en outsider (Birgitte Nielsen).
5 Operation Chariot har fået et enkelt løb i år og så bliver den vel rytterforstærket nu, så det er absolut en  
triochance. Kan den vinde? Den får nok svært ved at vinde, men den er i hvert fald med helt oppe  
(Torben Christensen).

9. løb
1 In The Mood er stadig fin og jeg synes det skal være en god triochance. Den gik fint senest som anden til 
Half Bridled og rytteren kender hesten (Birgitte Nielsen).
4 King Charles er ude i et løb som han burde vinde. Det er en hest med høj kapacitet, og jeg føler, at han er på vej 
frem, så jeg bliver en smule skuffet, hvis ikke den vinder. Den skal i hvert fald være med på stregen (Marc Stott).
5 Enzo er lidt afhængig af om det bliver blød bane og noget at træde i for hestene. Det vil forbedre dens 
chance. Ellers vil jeg sige at det er en triochance (Tinna Hovgaard).

10. løb
2 Ginger Attitude er bedst den anden vej rundt, men jeg synes den må have en god chance da modstanden 
ikke er skræmmende. Den har en rimelig god vinderchance (Birgitte Nielsen).
9 Shamsiin er igen ude på en for lang distance, men jeg er nødt til at sende ham ud her. Jeg synes også at det 
er noget lettere selskab den skal ud med nu, så jeg håber på, at han er med fremme. Han kan kun overraske og 
er mest en outsider (Tinna Hovgaard).


