
 

1. løb
3 Bolt Jr blev lidt for hidsig senest. Bliver den også det igen her, så kan den bare få lov at løbe lidt stærkere, da 
det nu er 1800 meter, så det er en god triochance. Hvorfor er der norsk kusk på? Han er hernede med en kam-
merat for at se væddeløb, så jeg synes han skulle have en køretur (Knud Mønster).
4 Villia Silk kommer tilbage efter behandling. Kan være en triochance (Frantz Praëm).
6 Applaus Gardenia holder god form og var noget uheldig med løbsafviklingen senest i hård konkurrence. Den 
må have god triochance her. Hesten har ingen fordel af banen, men den burde gå fejlfrit selv om hesten har 
hoppet de to gange den har startet i Århus (Martin Andreasen).
7 Giggs Boko har gået fine løb på banen. Hesten er havnet lidt yderligt på vingen, men jeg føler at den har 
klassen til at vinde dette løb (Peter Jensen).

2. løb
2 Vikki CN har trænet højre rundt og det har fungeret bedre end nogensinde før. Derfor prøves hesten her. Med 
det sagt så er distancen og startmetoden ikke til hestens fordel, men den er dog blevet mere flegmatisk. Det er 
en outsider (Kim Madsen).
4 Roselin Svimmel er ude i hårdt selskab, og selv om hesten har gået godt de seneste gange, så synes jeg buen 
er blevet spændt endnu engang. Skal jeg være realistisk så er det bare en lille placeringschance (Kim Madsen).
5 Aqua De Vie har god form, er stabil og har en pladschance. Den gode indsats senest i Aalborg var helt som 
forventet (Steen Juul).
6 Angelina gik godt senest, men fik igen et tungt løb. Hvis heldet kan være med hesten så er den med i af-
gørelsen. Den viste senest, at formen intet fejler (Kaj Jensen).
7 Stickittothem har 40 meter tillæg, hvilket altid er svært, men på anden side er hesten god på distancen og 
har en vel en triochance (Birger Jørgensen).

3. løb
1 Madonna Mia har fået et godt startspor og er hurtig fra start, så jeg kører lidt til, og håber, at det holder hele 
vejen, da den værste imod har fået et dårligt spor. Lille vinderchance (Birger Jørgensen).
2 Ristina er hurtig fra start. Den skal køres til spids og slippe til en af de gode for herefter at se, hvor langt det 
rækker. Hesten gik godt for Steen Juul i DM for travtrænere, da den var femte fra spor 12, hvilket normalt skulle 
være helt umuligt. Placeringschance (Lillian Uglebjerg).
3 Aura Skov gik fornuftigt i Aalborg. Formen var OK og løbet skal jo have gavnet hende lidt. Jeg har rådet 
ejerne til at starte hesten højrevejen rundt, da den garanteret går sine bedste løb denne vej rundt, idet hun 
havde lidt problemer i sidste sving i Aalborg. Det er klart at det er en hård klasse at gå ud i, så vi er tilfreds med 
en præmie (Henrik Lønborg).
5 Listas Manboy hoppede i sidste sving senest i Aalborg. Det var lidt min fejl med balancen. Den var ikke træt. 
Her kommer hesten ud med gammel balance og så er det altid en god chance (Knud Mønster).
6 The Trooper gik OK senest på Forus, men de kørte virkelig stærkt i det løb. Hesten kom hjem med lidt 
bronkitis som det har taget tid at komme over, men nu har hesten trænet godt, og den er fin i Århus. Det er vel 
en triochance (Morten Juul).
7 Speedy Højlund fungerede over al forventning med at løbe uden sko senest, hvor den var utroligt rap på fød-
derne. Her kommer den i hvert fald til at gå uden forsko igen. Hvis det har samme effekt, så synes jeg den skal 
have vinderchance, skønt klassen er hård. Senest gik hesten 1.14 den sidste kilometer for stramme barduner. 
Det burde række et stykke også her (Kenneth Andersen).
9 Ride Me Svimmel er ude mod gode heste og tabte lodtrækningen, men med lidt held så får jeg tredje-fjerde 
par udvendigt. Samtidig tror jeg faktisk ikke at den er dårligere end konkurrenterne, men jeg er selvfølgelig helt 
bevidst om, at det er rigtigt gode heste den er ude med. Triochance med en lille vinderchance (Kim Madsen).
11 Titanio CR har et dårligt spor og modstanderne er gode, så jeg tror det kræver lidt løbsheld for at vinde. 
Gudskelov er det et langt opløb og hesten er ekstremt god højre rundt. Der har intet negativt været at sige 
efter starten i Stockholm. Indtil nu er hesten ubesejret i Århus (i tre starter, red.) og jeg skal tro på vinderchance 
(Gordon Dahl).
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4. løb
1 Basta kommer til at mangle det berømte løb i kroppen, men jeg 
er egentlig stolt over at have hende med i det hele taget. For 6-8 
uger siden så alt sort ud. Fra ikke at have haft en sygedag i sit liv, 
fik hun et hold i ryggen og blev dårlig, så vi måtte springe masser 
af arbejder over. Hesten har bare gået nogle korte speedarbejder 
for at få fart i sig, og i søndags var jeg på banen for at afgøre, om 
den overhovedet skulle meldes til start. Jeg kørte 1.16,5/1600 
meter og så bestemte jeg mig for at starte. Hesten er måske ikke 
helt hvor den skal være, men den er tættere på end jeg havde 
forventet. Indebærer det, at du vil give hesten et forsigtigt oplæg? 
Det ved jeg ikke. Jeg er nødt til at køre som om der ikke havde 
været noget i vejen, og jeg var vældig tilfreds med hende i sidste 
arbejde. For to måneder siden troede jeg, hun skulle være en 
hed sejrskandidat i grand prixet, men nu er hun mere en outsider 
(Jeppe Juel).
2 Bimse Cloc synes jeg har manglet den sidste gejst i løbene. 
Hun har virket frisk når jeg har trukket hende ud, men alligevel har 
hun haft svært ved at gå forbi hesten som den har siddet i ryg på. 
Vi ved at konkurrenterne er gode så det må være triochance (Henrik Lønborg).
3 Big Business går jævnt og stabilt hver eneste gang. Jeg tror ikke ligefrem at hesten har fordel af Århus, men 
hvis hun klarer banen så tager hun en fornuftig præmie. Herefter må vi se om hun skal starte i finalen, men hun 
er vel i bund og grund kun en consolationshest (Morten Juul).
8 Blowmywhistle var egentlig OK i Billund og den burde været gået frem med det løb i kroppen. Hesten har 
trænet videre efterfølgende og skal kunne slutte blandt de to første i løbet. Hvilken betydning tillægger du start-
pladsen i anden række? Hesten er stærk og har gået mange løb udvendigt, så det løser Birger (Peter Jensen).
9 Billie Jean har gået rigtig godt i år, bortset fra da hesten lavede den dumme galop i Århus. Den har tidligere 
galopperet i Århus, men det var et mærkeligt sted denne gang. Ellers virker hesten vældig stærk i år og den har 
fundet ud af, hvad væddeløb er. Den gik strålende senest i Skive og tabte kun til en god hest (Apollo Sisa, red.). 
Lever lidt på styrken og burde have fordel af Århus, hvis ellers den lader være med det galoppere. Jeg tror, at 
den kan være mellem de tre-fire første (Bent Svendsen).

5. løb
1 Brave Challenger har drillet mig. Jeg ved ikke hvorfor den galopperede senest, det var der ingen grund til, 
men den gik fremragende efter fejlen. Den klarede i hvert fald fald banen, og jeg må køre lidt på sikkerhed. Jeg 
vægter ham lidt hårdere til denne start, og jeg tror at hesten matcher de bedste uanset at vi ingen ambitioner 
har om at starte i grand prixet. Fejlfrit tror jeg på den, og hesten er ikke ustabil, selv om den står med tre galop-
per (Bent Svendsen).
2 Bali har god form. Det viste den også senest. Den er jo lidt nervøs i startøjeblikket så det er en outsider. 
Århus-banen gør ingen forskel i den sammenhæng. Det er bare at håbe på, at det bliver bedre fra start til start. 
I fejlfrit løb må Bali have vinderchance (Steen Juul).
4 Blachman var jeg sådan set godt tilfreds med senest. Jeg synes hesten fungerede fint og der blev kørt 
sindssygt stærkt sidste sving rundt, hvor jeg på hjørnet var ved at trække hesten et halvt spor ud da det blev til 
galop. Som frygtet var svingene i Århus ingen fordel for hesten og det er det stadig ikke, men jeg tror helt sik-
kert den skal klare det. På papiret er han vel kommet i den letteste af de to prøver, men det er klart, at hvis Bali 
træder an og sidder i spids, så kan det blive vanskeligt at sidde udvendigt på den, men det bliver nok sådan. 
Jeg synes at jeg må regne med vinderchance. Hesten gav mig i hvert fald en formmæssigt god besked senest, 
så jeg er ikke bange for at bruge ham denne gang over 2300 meter (Morten Juul).
8 Bivo Torkdahl virker til at have OK form. Den har måske svært ved at  række helt til i disse løb, men det er en 
pladschance (Steen Juul).

6. løb
1 Betsy har gået nogle rigtig fine løb i år og jeg har været vældig tilfreds. Sporet giver risiko for, at hun kan slå 
på en galop, men hvis hun klarer det så får hun penge og går videre til finalen (Jeppe Juel).
3 Brandy Laser har rigtig god form og en god udgangsposition. Den skal være mellem de tre første (Steen Juul).

 Bedste chance på dagen?
Steen Juul: »Locarno.«
Knud Mønster: »Det tror jeg er Rasken 
QC, hvis den går fejlfrit.«
Frantz Praëm: »Bruce Simoni«
Bent Svendsen: »Rattigan«
Birger Jørgensen: »Jeg har vel rimelige 
chancer, men om det bliver en eller to 
som det lykkes at vinde med må tiden 
vise. I første omgang har Bad Moon  
Rising, Stickittothem og Madonna Mia 
nok de bedste chancer.«
Lillan Uglebjerg: »The Red One«
Kim Madsen: »Business As Usual«
Morten Juul: »Jeg har ingen oplagte vin-
derchancer, men det er vel Blachman og 
Dave Briggs som er de bedste chancer.«



4 Beline Bit har aldrig haft Århus som sin favoritbane. Jeg tror det er lidt psykisk med hende, da hun har 
trænet på banen. Det går bedst udenbys og hun gik en fornuftig sæsondebut, men det er helt andre betingelser 
her end at være ude i klassen under 15.000 kroner. Tilfreds med en præmie (Henrik Lønborg).
6 Bonnie AP gik godt senest efter at den havde skuffet os i starten forinden. Det bliver selvfølgelig hårdt her i 
et fireårsløb, så hvis hun kan blive nummer fem er vi godt tilfreds (Knud Mønster).
7 Barolo var fin i sæsondebuten og har bare trænet videre. Den har også gået et par banejob, hvor alt har 
været som det skal være. Den har fået et dårligt spor, men det må kusken løse. Vinderchance (Peter Jensen).
8 Believe La Marc havde haft stor fordel af første række, da hesten er en smule for hidsig, men jeg håber på at 
den kan slappe lidt af i ryg. Hesten har god fart og jeg har et håb om, at den kan være blandt de tre-fire første. 
Senest i Hamburg var hesten dårlig og havde halsbetændelse så det løb skal vi se bort fra. For otte dage siden 
kørte jeg et hurtigarbejde med hesten og da var den faktisk OK (Birger Jørgensen).
10 Bikini har gjort det meste rigtigt. Jeg var lidt skuffet over hende i Billund, hvor hun måske havde lidt en off-
day, men jeg har ikke fundet noget negativt og hun har været fin i arbejderne efterfølgende. For mig er hun en 
af dem som kan vinde finalen (Jeppe Juel).

7. løb
1 Bad Moon Rising håber jeg er frisk igen. Ifølge Peter er blodværdierne i orden, og er tingene løst, så ved vi, 
hvor store kvaliteter hesten har. Den har et godt startspor og bliver kørt lidt fremad. Jeg håber selvfølgelig at 
det kan holde hele vejen. Jeg skal i hvert fald forsøge (Birger Jørgensen).
2 Bienvenue møder de hårde drenge. Jeg kunne godt have ønsket mig den anden prøve “but the party ain’t 
over till the fat lady sings”. Vi må se hvor langt det rækker fra et godt spor. Kent må forsøge at få ryg på Bad 
Moon Rising og så håber vi på en af de små madbilletter. Når der ikke var flere heste tilmeldt pointberegningen 
så synes jeg vi måtte prøve. Hesten er blevet kastreret og har trænet godt. Der er blevet mere hest af den  
(Lillian Uglebjerg).
4 Børge er OK formmæssigt og der er intet negativt at sige. Hesten har før klaret banen i Århus og skal være 
en af dem som kan vinde, men man skal nok ikke gøre hesten til alt for stor favorit. Bvlgari Peak og Bad Moon 
Rising har lige så stor chance (Steen Juul).
5 Baker Tilly ramte desværre den klart hårdeste Fireårsprøve-afdeling. Her skal den være glad for en præmie 
selv om den elsker Århus-banen, distancen og et hårdt tempo (Frantz Praëm).
6 Bvlgari Peak træner stærkt og er fin på alle måder. Den virker også til at blive mere og mere fornuftig, og den 
forstår signalerne stadigt bedre. Det er en mindst lige så stor chance som Børge. Det er altid let at sige, når 
man ikke selv kører hesten, men jeg mener i hvert fald, at den er fuldt på højde med Børge (Steen Juul).
7 Bal Bora har udviklet sig lidt, men ligger stadig lidt efter de bedste. Jeg håber at den kan oppe sig lidt yder-
ligere og eventuelt tage det sidste skridt. Her er det en lille pladschance (Steen Juul).
8 Blue Night havde egentlig trænet sindssygt godt hele vinteren, men blev så ramt af en grim halsinfektion lige 
inden den skulle til at starte. Hesten er på vej tilbage på sporet, men der er klart at den er ude i en hård prøve, 
men jeg har altid holdt hesten højt. Det gælder om at få løb i kroppen og så se hvor langt det rækker. Vi havde 
talt om at melde hesten til pointberegningen og så bare gå direkte ud i consolationsløbet, men vi kan lige så 
godt tage ham ud her og se hvor vi står (Peter Jensen).
9 Brage Hindø var meget forbedret senest. Den er tippet som tredje og i givet fald vil jeg være godt tilfreds. 
Det vil jeg også være med de sidste penge, men hesten virker fin og tilpas og den overraskede en gang sidste 
år (var anden bag Bali i Treårsprøven, red.) (Kaj Jensen).

8. løb
1 Vivo Torkdahl har ikke startet i en tid, men virker til at have normal form i træningen. Dog behøver den måske 
et løb for at være rigtig skarp. Viser træningsindtrykkene at hesten er tilbage på niveau med i fjor? Den er ved at 
være deroppe ad. Fra et godt spor kan det være en triochance (Steen Juul).
2 Dave Briggs er i god form igen. Hesten vandt helt let i forrige start, og senest blev den kørt ned hen mod 
første sving og fik en kæmpe galop på, men den gik godt efter fejlen. Det kan godt være at konkurrenterne her 
er gode, men Dave Briggs har et godt spor og jeg tror faktisk, at han har vinderchance, hvis det flasker sig lidt 
(Morten Juul).
5 Notice Me Dalimo er blevet behandlet, har haft pause og skal bare have løb i kroppen. Går dog altid godt 
efter pause og behandling (Lillian Uglebjerg).
6 Womanizer skuffede lidt senest i Aalborg. Jeg troede den havde lidt problemer med halsen, men der var in-
genting så han får lov at starte igen. Hesten har gået godt når den har startet i Århus. Den hoppede ganske vist 
senest, men det var fordi jeg kørte op bagi en konkurrent. Triochance (Knud Mønster).
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7 Rattigan gik fremragende i Billund, ja den gik vel sit livs løb. Hesten har altid haft styrke og nu tror jeg vi har 
fået benene så godt i orden som det er muligt. Den har gået tre gode løb og senest var første gang jeg har kørt 
hesten uden sko og den vandt let. Her skal den igen gå uden sko. Jeg kører fremad fra start, men alligevel på 
sikkerhed. Jeg tror ikke den taber (Bent Svendsen).
9 Ursus Hoff holder fornuftig form. Jeg har været tilfreds med ham i træningen, men vi kører efter en præmie i 
dette selskab (Jeppe Juel).
10 Rap AD fik næsten det værst tænkelig spor, men med den form han er i så tror jeg da stadig at han er 
blandt de tre første, hvis vi får gode rygge undervejs (Morten Clemmensen).

9. løb
1 Uzma er jeg lidt i tvivl om hvorvidt hun står de 2300 meter. Gør hun det og får et rygløb så kan hun være en 
triochance. Hun viste god fart sidst (Kaj Jensen).
2 Bruce Simoni fik en dårlig start senest, indrømmede kusken. Den står godt til her og kan være en god trio-
chance (Frantz Praëm).
3 Boss skuffer mig enormt. Senest havde hesten et klart greb, og selv om den fik et hårdt løb, så skulle den 
have strammet sig op og vundet i det selskab den var ude i. Hesten har i bund og grund god kapacitet så helt 
væk er den ikke. En fornuftig triochance (Jeppe Juel).
4 Rasken QC hoppede senest på Fyn, men det var min skyld, da en konkurrent tog lidt op i sin hest og jeg ikke 
fik korrigeret ordentligt. Hesten er lidt ustabil, men går den fejlfrit så er den blandt de tre første (Knud Mønster).
6 Locarno er stærk og reel. Den overraskede mig lidt ved at galoppere i første start i Århus. Jeg havde ellers 
indbildt mig, at den skulle klare det uden problemer, og jeg troede endda, at det kunne være en fordel. Hesten 
kan nu også finde på at galoppere venstre rundt, så det lægger jeg ikke så meget i. Det skal være en fornuftig 
vinderchance (Steen Juul).
8 The Red One har overrasket positivt de seneste tre gange den har startet. Senest i Billund blev den generet. 
Friborg sagde, at foruden det så havde den i hvert fald været tredje og måske anden. Hesten er på vej op ad, 
men nu vi se hvor langt det rækker (Lillian Uglebjerg).

10. løb
5 Business As Usual fik en reel gennemkøring senest og det tror jeg helt sikkert har gavnet hesten. Hvis vi får 
de rette positioner må det være en stor triochance med en lille vinderchance (Kim Madsen).
7 Natalie Bork vinder løbet hvis den går som i seneste arbejde. Hesten var langt under isen i seneste start og 
var skuffende uden at jeg kan sige hvorfor, men den har trænet rigtig godt op til denne start (Kim Madsen).
9 Theodor Krarup ØK er ude med en nybagt amatør og det gør det selvfølgelig svært for hende her første 
gang. Jeg synes ikke at den skal ses som nogen chance for spillerne (Kim Madsen).
10 One Boy er blevet lettet 20 meter, og har stor fordel af Århusvejen. Hesten er ved at være lidt slidt den 
anden vej rundt, hvis man kan sige sådan. Jeg tror, at han har god triochance, og han kan også vinde hvis alt 
stemmer (Morten Clemmensen).
12 Pegasus Shadow kæmper på så godt han kan. Fik en flot andenplads i onsdags fra samme tillæg. Har 
fordel af distancen og kan med rette positioner måske dukke op i trioen igen (Martin Andreasen).


