
 

1. løb
2 CC’s Easy Lady gik godt senest, bortset fra galoppen. Ind mod sidste sving synes jeg stadig, at der  
var noget at køre med. Hun havde løbet en lille fejl op og samtidig var der måske en smule i halsen, så jeg 
synes hesten var klart godkendt. Efterfølgende har hesten trænet normalt i et stykke tid, så formen burde 
være klart bedre denne gang. Den starter i Århus fordi jeg tror den har en fordel denne vej rundt,  
og chancemæssigt burde den kunne være mellem de tre første (Ole Bender).
3 Catchy Spring er debutant og jeg håber, at den vil arte sig og gå et godt løb. Hesten er gennemarbejdet  
og jeg tror også på, at den måske er lidt bedre tidsmæssigt end i prøveløbet idet vi nærmest kørte i en 
grusgrav den dag. Hesten skal ses an og er ikke mere end en outsider, men på sigt tror jeg bliver en rigtig 
fin hest. Den er også velafstammet (Peter Frandsen).
4 Livi Mystery gjorde en rigtig god debut. Senest var den lidt skuffende, men hesten har trænet pænt så 
jeg tror på en placering blandt de tre første (Kaj Jensen).

2. løb
1 Chock Nock gik godt senest selv om den var blevet diskvalificeret. Galoppen var lidt min skyld. Jeg  
flyttede hesten lidt hurtigt fordi jeg ikke ville lukkes inde og det stod han ikke for. Man kan vel dårligt sige, at 
hesten virker mere stabil når han galopperer. Han skal kunne tåle sådanne situationer, men det går da den 
rigtige vej. Jeg indbilder mig, at han kan være fremme i et løb som dette, men indtil han viser mere stabilitet 
er han bare en outsider (Steen Juul).
2 A Safe Fortune kommer her igen ud på sin favoritbane. Hesten har god form og jeg tror, at den er blandt 
de tre første (Kent Friborg).
3 Tarzan RJ har Pia vredet armen om på mig for at prøve hesten en gang til. Hesten har dårlige ben og 
samtidig tror jeg også, at den er plaget af noget allergiværk om sommeren med tungt åndedræt og høj puls. 
Den har travet rimeligt hver gang, men der har bare ikke været noget tryk i hesten. Nu har den fået et par 
reelle gennemkøringer inden denne start, men den skal være glad for en præmie (Birger Jørgensen).
5 Vakker galopperede vel en fremskudt placering væk i sidste sving senest. Hesten har bare trænet stille 
og roligt siden. Den står vel fornuftigt til her i noget der ligner et rimeligt jævnt felt. Det kan være en fornuftig 
triochance (Henrik Lund).
6 Chio Gilbak håber jeg på kan vinde. Jeg synes hesten har gået så godt de seneste gange, at den burde 
have en god chance (Kaj Jensen).

3. løb
1 A Leth Life har døjet med pollen i sommer og virker ifølge min storebror forbedret i træningen. Det kan 
være en triochance (Kent Friborg).
3 Bella Toft har det gået lidt skidt med de seneste gange, men ellers har hesten gået godt. Fejlfrit er det en 
god triochance. Det må være en typisk outsider. I consolationsløbet for hopper (1/7, red.) sad hesten faktisk 
i ryg med alt i behold. Jeg synes, den må have en god chance (Kaj Jensen).
4 Brage Hindø har været meget forbedret i de seneste starter. Jeg håber, at den vil være yderligere 
forbedret fra sidst, hvor den løb 1.16 og så tror jeg den vinder. I Fireårsprøven (18/6) var hesten syg og 
værdierne ikke i orden. Senest var den en længde efter Bastian Lendalund. Da manglede den lige det  
sidste til at afgøre. Det håber vi på, at den har denne gang (Kaj Jensen).
5 Toscano havde holdt lidt pause inden vi fik den. Nu har hesten startet tre gange og er gået lidt fremad for 
hver start. Gik godt senest da den var anden på 1.16,0, hvilket er ret godt i Århus. Der er gode heste imod, 
men det skal være en god triochance (Knud Mønster).
6 Cinderella er en rigtig god hest, men den møder hård modstand. Har ligesom andre heste i stalden 
været ramt af virus, men den har trænet godt og jeg er optimist med hende. Hun starter her for at vi kan 
se, om hun skal ud igen i derby-weekenden. Jeg forventer ikke bare at vinde. Bad Boy og Torden er gode 
heste, men hun er også selv god, så jeg er optimist med hende (Gordon Dahl).
7 Torden “tordner” nærmest pludselig af sted. Jeg ved ikke hvad der er sket. Den er blevet mere stabil. 
Samtidig har den god styrke og tåler at gøre lidt selv. Den er godt inde i klassen lige under 50.000 kroner, 
så der er intet negativt at, andet end sporet. Der er faktisk flere gode heste samlet i løbet, men hesten er én 
af flere med chance (Birger Jørgensen).
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8 Bad Boy fik senest en galop på som kusken tog på sin 
kappe, og det sker sjældent. Den har bare trænet videre 
efterfølgende og ventet lidt på denne type opgave. Hes-
ten møder Torden så vi er glade, hvis vi kan være anden 
til den (Peter Jensen).

4. løb
4 Aqua De Vie viser pæn normalform. Nu står hun fra 
tillæg og det skal flaske sig lidt, men jeg ser hende som 
en pladschance (Steen Juul).
7 Roselin Svimmel har ikke været så godt gående i de 
seneste starter, men er blevet skærpet i træningen og 
virker langt bedre nu. Jeg tror faktisk at hesten er i  
topform. Til gengæld er konkurrencen skærpet og  
sporet dårligt, så jeg ligger ikke så højt. Præmiekandidat 
(Kim Madsen).
8 Stickittothem har jeg ikke set siden den startede  
senest. Kommer efter lidt pause, men leverer aldrig dårlige præstationer og står godt inde i løbet. Hvad 
med det lukkede startspor fra 40 meter? Senest galopperede den i voltestart, men da hesten i bund og 
grund er fornuftig er det ikke noget som bekymrer, at den skulle gøre det igen, og hesten er alligevel ikke 
superhurtig fra start så sporet betyder ikke så meget. Det må være en triochance (Birger Jørgensen).
10 Nicoline Elmegård er på vej opad i form. 40 meter er dog aldrig let, så umiddelbart må vi være tilfreds 
med en placering (Finn M. Lassen).

5. løb
1 Lilo d’Amour har fordel af højrevejen og det er i bund og grund derfor, at vi har prøvet at tage den med 
hjem. Jeg har prøvet hesten venstre rundt i arbejde et par gange og da klarer den ikke svingene. Hesten er 
tjekket op, blevet behandlet, og har trænet på i et par måneder. Hesten har stor fart i sig og er en outsider. 
Den har fordel af Århus og derfor bliver den forsøgt her (Birger Jørgensen).
2 Civo Torkdahl har skuffet ved ikke at opnå nogle resultater i løbene. Det er en stærk og reel hest, så nu 
prøver vi denne vej rundt i håb om at det kan hjælpe til en fremskudt placering. Tidsmæssigt skal hesten 
kunne være med ud fra det han har præsteret. Skønner du at hesten ligefrem har fordel af Århus-vejen? 
Det havde jeg ikke troet, men ja, lige nu er det nok lidt en fordel (Steen Juul).
3 Camble Flame kommer efter pause og har haft problemer med diverse ting. Den har faktisk trænet ret 
godt, men har slået på galopper nogle gange, hvor jeg ellers synes, at den har virket stabil. Hesten gik 
sindssygt godt på Fyn, da kom tilbage og var tredje efter galop. Den har ikke rigtigt været så fin siden, men 
jeg håber, at den med det gode spor vil gå et godt løb (Peter Frandsen).
5 Harley Boko har et fornuftigt spor, og jeg tror, at den kommer til at sidde med lidt fremme denne gang. 
Det er en triochance (Henrik Lund).
6 Check It Out har vel startet godt op. De seneste to gange har jeg dog ikke været helt tilfreds præstations-
mæssigt, men hesten var snottet efter starten senest i Billund så den har fået god tid til komme sig over 
det, og den træner fint igen nu. Det er vel mest en outsider i kraft af at jeg ikke ved, hvordan hesten tackler 
banen, men i bund grund er det en hest jeg tiltror en god fremtid. En farlig outsider som kan ende langt 
fremme, hvis det stemmer (Ole Bender).
7 Livi Moon er ude blandt mange gode heste, så vi er glade for en præmie (Kaj Jensen).
10 Solvalla As var dårlig i Tysklund uden at vi egentlig kan finde en forklaring på det. Hesten har bare 
trænet videre og skal være med fremme med i et løb som dette. Man fornemmer at du har store forvent-
ninger til denne hest? Det har jeg. Første gang i Århus var den anden til Candy La Marc og vi har set hvor 
stor udvikling den har nået. I Skive blæste Solvalla As til spids og vandt på en god måde, hvorefter den 
galopperede en sejr væk i Århus. Jeg synes i bund og grund, at det er en god hest (Peter Jensen).
12 Tordentøs G Wenbo gik helt forrygende efter to galopper senest i Skive. Jeg tror at jeg kørte hesten 
med for slidte bagsko således at den ikke fik fat i banen og slog på galopperne. Uden den sidste galop tror 
jeg hesten havde været anden, men med spor 12 og mod gode konkurrenter bliver det svært. Spillerne skal 
dog se lidt op for hesten. Det er måske en lille luring (Finn M. Lassen).

 Bedste chance på dagen?
Knud Mønster: »Rasken QC«
Kaj Jensen: »Chio Gilbak og Brage Hindø. 
Den som får det bedste løb har en vinder-
chance.«
Gordon Dahl: »Titanio CR«
Steen Juul: »Det er mest outsidere. Chock 
Nock er nok den der har størst chance 
(blandt de egentrænede, red.).«
Peter Frandsen: »Bargo«
Finn M. Lassen: »Ronaldo De Hess er altid 
den jeg tror lidt på. Det er ingen dårlig hest 
når alt lykkes.«
Ole Bender: »CC’s Easy Lady«.
Birgitte Nielsen: »Wellington«



6. løb
1 Titanio CR har fået et rigtig godt spor, og har været god i træningen i en periode, så ham tror jeg en del 
på. Han må være en god chance. Hesten er hurtig fra start og har tidligere udnyttet spor et til at vinde. Det 
håber jeg at den kan gøre igen. Senest Titanio CR startede i Århus var han anden fra spor 11 og gik  
egentlig OK, men jeg var alligevel ikke helt tilfreds. Derfor lavede vi en skylleprøve på lungerne og hesten 
havde nogle små blødninger som den blev behandlet for. Siden har han trænet godt i en måneds tid og 
viser god form. Han er en lille snild hest som jeg ikke tror behøver løb i kroppen, da vi har peppet ham lidt. 
Starten her er en test på, om hesten næste gang skal ud at slå Bandit Brick i København, så det er lidt en 
plan i en plan (Gordon Dahl).
4 Viggen Langborg var jeg måske lidt skuffet over senest, men Flemming Jensen (Mammas Syster, red.) 
fik kørt så langsomt i spids at vi ikke kunne tage så meget ind til slut. Nu får Titanio CR spids og formentlig 
lov at bestemme og derved kan det blive det samme igen. Viggen er ikke så hurtig fra start at den bare 
suser ud og vinder, men den kan være blandt de tre første igen (Knud Mønster).
8 Tinita Tårs var rigtig fin i seneste optræden, hvor hesten trods alt løb 1.17,6 over 2300 meter voltestart. 
Det var rigtig positivt og hesten havde fin lav puls, så det ser ud til at være på vej tilbage til den Tinita Tårs 
vi kender. Her møder den ret god modstand, men når hun har sine gode dage er hun selv ret god. Det kan 
være en lille luring til triospillerne og som minimum kan den tage en præmie (Peter Frandsen).
9 Ronaldo De Hess var rigtig godt gående senest i Skive. Hesten virker i OK form, men har et par gange 
pludselig ikke haft fordel af Århus, hvilket måske trækker lidt ned. Med tempo på løbet så burde den dog 
have en rimelig pladschance (Finn M. Lassen).

7. løb
1 Mr Panamera er et ubeskrevet blad som bare har trænet hjemme og skal vurderes som en outsider. Har 
du mødt udfordringer med hesten? Når man får en ny hest i træning så tror jeg på, at man skal nulstille sig 
selv, glemme hvad man har set, og drage sine egne konklusioner. Hesten har trænet fint hjemme. Den har 
nogle udfordringer og dem må vi prøve at arbejde med (Peter Jensen).
5 Bargo kom tilbage efter halvt år pause senest og satte ovenikøbet ny rekord. Det var faktisk vældig posi-
tivt efter at hesten har været gennem mange ting, bl.a. kastration. I forventning om at hesten er gået frem 
med løbet i kroppen, kan det måske være min bedste chance på dagen til en trioplacering (Peter Frandsen).
8 Bailey Hastrup har fået noget mere arbejde siden sidst og vil ende i præmierækken. Positionerne under-
vejs bliver afgørende for, hvor langt fremme det bliver (Kaj Jensen).

8. løb
1 Tinghøj Shadow er så heldig at hun er sikret de sidste penge. Hun er tigget med da løbet ellers ikke var 
kommet til at gå. Hun gik ellers godt senest på Fyn og Lønborg var overrasket over hende, da hun løb ny 
rekord og der var lidt at skyde. Jeg håber på en fjerde-femteplads (Tom Breum).
3 Apache Line er med fordi hesten er langt bedst i Århus. Det er tanken, at dette er sidste start for mig og 
at hesten skal blive i Århus og finde et træningskvarter der. Den er meldt lidt hårdt ind i løbet og er vel en 
pladschance (Steen Juul).
5 Rasken QC skulle jo have vundet senest, og jeg troede også at den havde gjort det. Hesten har gået 
med norsk hovedlag i Norge, men da jeg trak det i Århus, stoppede hesten op og galopperede. Havde jeg 
ikke trukket det norske så havde den bare vundet. Nu er det et lidt længere løb, men det betyder ikke noget 
blot han slapper af. Hesten har trænet rigtig godt og må være en god vinderchance (Knud Mønster).
6 Uzma gør sig aldrig bort. De 2300 meter er ingen fordel, men vi håber, at den tager en præmie (Kaj Jensen).

9. løb
2 Toksin GK har trænet OK og fejlfrit håber vi på, at den får en præmie og lidt selvtillid igen (Finn M. Lassen).
6 Allquiteeasy KG skal ud i monte for første gang. Vi har prøvet det højre rundt en dag i Skive og det gik 
fint, men hun skal lige ses an i monte. Der er gode hest med i løbet, så hvis hun får en præmie er det fint 
(Knud Mønster).
9 Supreme Star prøver vi nu i monte. Jeg er ikke helt superoptimist med hensyn til om det skal gå, men 
vi må prøve at se om hesten fungerer i den disciplin, også for at nå en regelmæssighed i starterne. Nicole 
har været ude at prøve hesten hjemme på gården og var ikke helt tilfreds, så vi må balancere den lidt om til 
starten (Steen Juul).
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12 Wega Vang skuffede senest i Lunden, men var positiv i starten forinden i monte og derfor kommer den 
ud i monte igen. Som jeg har sagt mange om denne hest, så træner den godt, ser godt ud og virker glad, 
men hvis hesten gik i løb som den trænede, så startede hesten slet ikke i sådan en type løb. Det er en 
outsider (Peter Jensen).
13 No Name De Hess er i topform og så tror jeg ikke, at hesten har ulempe af, at den har lukket startspor. 
Hesten har lidt problemer med at volte når den er i første række, så den skal gerne have lidt starthjælp.  
Senest i Hamburg vandt hesten let, men det var meget svage konkurrenter. Så let et løb finder vi aldrig 
igen. Jeg tror på god triochance her (Tom Breum).

10. løb
1 Business As Usual har trænet godt. Den kan måske mangle et par arbejder, men ellers er den vinder-
aktuel. Jeg forventer, at Pernille kører til spids og bliver der så længe det går. Hesten bejler snart til en sejr 
(Kim Madsen).
4 Nicole Skautrup virker til at holde OK form og har vel altid en lille pladschance (Finn M. Lassen).
7 Theodor Krarup ØK har fået lidt psykiske problemer efter uforskyldt flere gange at have haft dårlige 
oplevelser i starten. Den søger lidt selvtillid hjemmefra, og jeg er glad for, at den nu har fået spor et i volten. 
I øvrigt havde hesten senest omkring 25 meter fejl på, hvilket ikke er noteret. Kan godt være en placerings-
chance (Kim Madsen).

11. løb
2 Laudate Dominum tror jeg er med fremme. Mon ikke den har en god triochance, hvis hesten får et godt 
løb (John Nielsen).
3 E Fourteen er rimeligt stabil i sine præstationer. Mon ikke hun kan løbe i trioen igen som hun plejer. 
Vægtmæssigt er hun lidt bedre inde overfor nogle af konkurrenterne så jeg tror godt at hun kan løbe i trioen 
(Torben Christensen).
4 Dawn Raid har det fint og jeg synes den har en god mulighed for at løbe helt frem. Hesten godt lide at 
løbe på provinsbanerne og har vundet både på Fyn og i Århus, så det er forsøget værd igen. Jeg tror på 
god vinderchance (Bettina Andersen).
6 Wellington har fået tre kg mere på i for til senest og det kan gøre det sværere, men hesten er glad og 
godt tilpas. Samtidig kan den godt lide banen, som jeg tror vil blive lidt blød. Så langt så godt, men alt i alt 
er jeg glad, hvis den ender er i trioen (Birgitte Nielsen).
8 On Offer skal helst have lidt fast bane, og jeg er lidt bange for, at banen bliver for blød og dyb. Kun en 
mindre chance (John Nielsen).
9 Operation Chariot svigtede lidt senest, men Oliver sagde, at det var på grund af den bløde bane. Er blevet 
lettet et kg og samtidig tager Guerrini tre kg af. Han er godt ridende i øjeblikket, så med lidt held kan det blive 
til en tredje-fjerdeplads. Jeg tror, at E Fourteen er den bedste chance af de to (Torben Christensen).

12. løb
2 King Charles gik fornuftigt nok senest, men jeg synes stadig ikke at hesten giver den fuld skrue som jeg 
nu synes han skal. Med lidt held så kan det godt blive et vindende resultat, har den knapt så meget held så 
løber han nok bare i pengene (Marc Stott).
3 Aqua Lad gik faktisk godt senest i Aalborg, så jeg håber, at han er med fremme, da modstanden ikke ser 
så hård ud. Det er en god triochance (John Nielsen).
5 Naga Jolokia snød os i Aalaborg og det får den ikke lov at gøre denne gang. Der var ikke rigtigt noget 
bid i hesten deroppe. Nu kommer den ud med høj vægt igen, men mon ikke den klarer det. Jeg håber ikke 
at der kommer for meget vand, men hesten gik nu også fint da den var ude med 73 kg i blød bane. Jeg tror 
på chance. Det er en rigtig fin hest som skal vinde i år (Jane Grove).
7 Savanha har ikke startet længe, men jeg synes faktisk hesten går rigtig pænt. Den skal ud mod heste der 
har løb i kroppen, men jeg tror at den vil gå et pænt løb. Jeg vil dog være godt tilfreds, hvis den kan være i 
trioen (Birgitte Nielsen).


