
 

1. løb
1 Valiant Dalimo viste lidt form senest, og de 2300 meter denne gang skulle være en fordel, da det er en 
éntaktet type. Måske en lille triochance (Henrik Lønborg).
3 Uzma løber med, men der er et par gode heste imod, så jeg tror den kan række til at være tredje  
(Kaj Jensen).
5 Stickittothem har før galopperet og selvfølgelig er det travløb, hvor alt kan ske, men umiddelbart er det 
bare at sige tak for pengene. Normalt skal hun vinde sådan et løb (Birger Jørgensen).

2. løb
1 Catchy Spring er en ret fin hest, men den er meget grøn i kraft af at den kun har startet en gang. Den 
start kan man se lidt bort fra idet hesten hang sammen med en konkurrent lige før bilen slap, så den fik 
aldrig lov at vise hvad den kunne. Nu er det en ny startmetode, et godt spor og en dygtig kusk, så jeg bliver 
ikke forbavset, hvis den kan tage sig videre til finalen (Peter Frandsen).
2 Bellissimo GK var på vej til at blive solgt, med det blev ikke til noget, da jeg kun kunne få halvdelen af 
det, jeg ville have for den. I stedet besluttede jeg, at hun skulle være følhoppe og hun er blevet dækket 
ved From Above US. Hesten har været behandlet og har trænet på igen. Den skulle have været ude for 14 
dage siden, men kom så ud for et uheld idet hesten blev nedlagt af to dræbersnegle. Den undskyldning har 
man vist ikke hørt før, men det er ganske vist. Det havde regnet og så forsvandt begge forben under hesten 
så den slog forknæene ned i betonen. Det er egentlig imponerende, hvor lidt der skal til. Siden har hesten 
trænet på en måde så den i min verden skal være mellem de tre første, hvis ikke der sker noget uforudset. 
Reelt skulle den også gerne vinde, men det gør de bare ikke hver gang. Så meget har jeg lært (Erik Grove).
5 US Flying gik senest sit klart dårligste løb i mit regi. Den fandt aldrig rigtig nogen rytme og fungerede 
bare dårligt på dagen. Virker ellers OK i træningen. Det er en lille pladschance (Ole Bender).
6 Wee Willy Winkie har startet tre gange i Århus og finder perfekt rundt på banen (to trioplaceringer, red.). 
Den er hurtig fra start i snorestart så den skal bare fremad. Hesten gik godt senest i Aalborg, men det blev 
lige hårdt nok. Forrige gang løb hesten 1.17,0 med fejl, så hesten er faktisk bedre gående end det lige ser 
ud til. Den løber gode tider hver gang og må være en god triochance (Jacob Christiansen).
7 Theodor Krarup ØK har fået et dårligt spor og er ikke noget for spillerne. Er glad for de sidste penge 
(Kim Madsen).
10 Poker skal gå godt for at få en af de sidste præmier, tror jeg. Han skal have lov til at få et godt løb. Der-
efter ser vi forhåbentlig en god afslutning, men jeg tror mest på den til en fjerde-femteplads (Johnni Olsen).

3. løb
1 Caix Cloc er ustabil, men indeholder utrolig meget fart. Mentalt har hesten vel ikke rigtig fungeret. men 
jeg hørt bulletiner om at det er blevet bedre. Senest jeg kørte hesten, hoppede den et par gange, hvor den 
løb terræntabet op for hver galop, så den indeholder en del, men den mangler at vise det i fejlfri udgave. 
Selv om hestene har været væk en tid, så plejer de at være velforberedte fra Kaj, så hvis ellers det mentale 
er på plads kan den række et stykke (Michael Lønborg).
2 Cicero Cæsar gik ganske godt i sin første start og gik pænt løb ved den lejlighed. Herefter var det som 
om hesten fik en reaktion i retning af at den alligevel ikke var klar til det, idet hesten var klart dårligere i 
anden start. Derfor har den haft lidt tid til at komme oven på igen. Har trænet godt og er i bund og grund 
en klassehest, så jeg ser ham som en god chance. Hesten er selvfølgelig urutineret, men går den glat så 
ender hesten langt fremme. Århus-vejen tror jeg er et plus (Ole Bender).
4 Chantel Trøjborg har gået en del pæne løb uden helt at række med frem til sejr. Har dog vist god flair for 
det og kan være en pæn triochance (Kenneth Andersen).
6 Tordentøs G Wenbo er bedre end resultaterne viser. Senest i Skive kørte jeg lidt på sikkerhed for at få 
hesten fejlfrit rundt. Hun afsluttede reelt og der kan godt være en lille triochance gemt i hende her, hvis jeg 
får hende fejlfrit rundt (Finn M. Lassen).
7 Damien Shadow starter primært for at få et løb mere i kroppen inden hesten skal ud Auktionsløbet i  
Aalborg. Står ikke ret godt til her, men det er her hesten kunne starte for at få det til passe sammen. Er bare 
ude for at lære lidt. Tilfreds med en præmie (Henrik Lønborg).
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8 Camble Flame driller lidt. Den træner som en verdens-
mester, men det har den ikke med sig når den starter. Den har 
alt for mange galopper, men er bedre end resultaterne. Nu 
har den fået et svært spor, men vi må se om jeg kan få den af 
sted og tage en lille præmie, så er vi tilfreds (Peter Frandsen).
9 Lilo D’Amour havde jeg selvfølgelig gerne set i første 
række fra tillæg, men jeg tror slet ikke at der bliver problemer 
ved at det nu er voltestart. Hesten er franskafstammet og ikke 
100 procent rytmisk, men det er i bund og grund en flink og 
stabil hest, der gerne vil, og de gange hvor hesten har galop-
peret, har det været i slutfasen. Jeg har en god fornemmelse for at den nok skal opføre sig ordentligt, og 
hvis det løser sig er det en vinderchance i et åbent løb. Det er dog klart at det aldrig er nogen fordel med 20 
meter og anden række (Birger Jørgensen).

4. løb
1 Victoria Hastrup har lidt problemer med voltestart, men hesten kommer med ny forspænding så jeg 
håber, at den glider af sted. Hesten har trænet rigtig godt og jeg forventer, at den kan tage en af de bedre 
præmier i løbet, men først skal vi se den gå fejlfrit (Johnni Olsen).
2 Cirkus GK har ikke gjort det som jeg gerne ville. Hun løber hele tiden med håndbremsen trukket. Hun 
kan fem sekunder bedre end hun har vist, men så snart banen er hård, så gør hun det bare ikke. Skulle 
banen være til hendes fordel lørdag så kan hun måske være tredje. Ellers må jeg håbe på, at hun kan være 
med i consolationsløbet og så er det også fint (Erik Grove).
5 Vakker har god form og et fornuftigt spor. Hvis der er lidt held med løbsafviklingen så kan hun lige så 
godt være med fremme som nogen anden. Dog synes jeg, at dette måske lige er den bedste af prøverne, 
men hun været godt gående og er i hvert fald en triochance (Henrik Lund).
9 Bosse Game har ikke startet i en tid. Går gode løb og har tidligere gået godt for Christina, men det er 
klart, at 40 meter over 1800 meter ikke er det nemmeste, hvilket man skal have med i sine betragtninger. 
En præmie må være tilfredstillende. Et vinderemne er han vel næppe medmindre det hele stemmer på 
dagen (Michael Lønborg).
12 Roselin Svimmel har fået et dårligt startspor ligesom mine øvrige heste denne gang. Den er i mine øjne 
chanceløs (Kim Madsen).

5. løb
1 Baby By BK har utrolig kapacitet og fart, men er også ustabil. Har klar fordel af svingene højre rundt. I  
fejlfri udgave tror jeg meget på hesten, men det er bestemt ikke sikkert at den går fejlfrit (Kenneth Andersen).
2 Alexia Højvang synes jeg har gået fornuftigt og været lidt i fremgang. Kan tage en ny trioplacering  
(Henrik Lønborg).
6 Peak A Boo skuffede mig i første start for os, så nu har vi trænet hårdere og jeg synes den har gået godt 
i arbejde, men hesten har hele tiden haft tendens til ikke leve op til det i løb. Det er en lækker hest, men den 
har måsle ikke altid den energi, der skal til. Nu prøves den højre rundt, hvilket hesten har prøvet i arbejde og 
da var hesten vældig fin. Det er en outsider (Kaj Jensen).
7 Eric W Boko skal først og fremmest gå fejlfrit. Nu har jeg kun selv kørt hesten en gang i løb, og da blev 
det lidt forkert idet jeg havde glemt hvor langsomt der køres med startvognen. Den slog på en galop, lev-
erede en god ophentning og viste at den har god form. 40 meter tillæg på kort løb er dog altid svært, så i 
første omgang er det bare en præmiekandidat (Peter Frandsen).
8 Ronaldo De Hess har topform og er p.t. noget nemmere at få af sted i voltestart. 40 meter er 40 meter, 
men han er lynhurtigt ude, så vi kommer vel hurtigt til at sidde med fremme. Jeg synes han bør være med 
på stregen (Finn M. Lassen).

6. løb
1 Charmetrolden GK er kun ude fordi hesten nu engang var tilmeldt løbet (ATAK Fødselsdagsløb er et 
forfeitsløb, hvor deltagerne oprindeligt blev forhåndstilmeldt i marts, red.). Der har været udfordringer med 
hesten hele sommeren. Hvis ikke det var det ene, så var det andet galt. Der er fart i hende, men jeg ved 
ikke, hvor længe. Hun får lov at gå så længe hesten synes det er sjovt. I bedste fald er det nok en  
consolationshest (Erik Grove).

 
Bedste chance på dagen?
Erik Grove: »Bellissimo GK burde være 
den bedste chance.«
Kenneth Andersen: »Baby By BK«
Jacob Christiansen: »Avanti Avalon«
Finn M. Lassen: »Ronaldo De Hess«
Peter Frandsen: »Catchy Spring«
Kim Holleufer: »Rex Loudeac«



6 Avanti Avalon har større chance end Wee Willy Winkie og er også en bedre hest. Den finder perfekt 
rundt i Århus, men her er konkurrenterne fra 60 meter nok lidt bedre end i Wee Willy Winkies løb. Jeg ser 
for mig, at Avanti Avalon bliver sendt frem, da den godt kan lave lidt selv. Senest i Odense løb den 1.16 
for Birger, og forrige gang havde vi rykket alle skoene af, men samtidig fik jeg nok ikke kørt mit bedste løb. 
Hesten er godt gående og har en lille vinderchance og en stor triochance (Jacob Christiansen).
7 Business As Usual træner godt, men viser intet i løbene. Har fået et dårligt startspor og er chanceløs. 
Højst en lille præmie (Kim Madsen).

7. løb
4 Naga Jolokia blev meldt for at få løbet til at gå. Herefter kom der lidt flere, men jeg synes, at det kunne 
være et fint arbejde inden hesten skal til Fyn næste fredag. Lea kan ikke ride 57 kg og derfor må vi tage 
den næstbedste, Amanda. Jeg tror, at hesten er med i pengene igen, men jeg ved ikke, om den kan være 
blandt de tre første (Jane Grove).
7 Savanha synes jeg virker godt i orden efter seneste start, men jeg er stadig glad bare hesten er i pengene. 
Jeg tror, at den vil gå lidt bedre denne gang end senest, men den er ude blandt rimeligt gode heste. Jeg ville 
hellere lade den løbe med lidt højere vægt mod lidt dårligere heste. En lille triochance (Birgitte Nielsen).

8. løb
4 Real Love starter for første gang i år og det er billigere at starte her end at komme i prøveløb. Den får 
bare et roligt løb og jeg har ikke nogen forventninger. Dels taber hesten lidt i staldsvinget i Århus, og  
samtidig er det første start i et år efter at hesten har været gået på et gaffelbånd. Den gik godt en dag jeg 
kørte hesten i en dobbeltsulky, men jeg kan ikke se den med vinderchance. Jeg vil være glad for den sidste 
præmie (Kim Holleufer).
7 Natalie Bork er lige hjemkommet fra hingst hos Hovhedegård (Great Challenger, red.) og er deraf 
selvfølgelig ikke i topform. Har dog trænet bedre end den skulle gøre med det beskedne arbejde hesten har 
fået, hvilket kunne tyde på, at den er i fol. Det kan efter sigende give hopperne en ekstra veksel. Præmie-
kandidat (Kim Madsen).

9. løb
1 E Fourteen er stadig fint tilpas, så mon ikke vi kan håbe på, at den går i trioen igen. Det kan også være 
en vinderchance, men det afhænger lidt af hvordan løbet former sig (Torben Christensen).
2 Hells Angel har aldrig løbet 1500 meter, så det lidt en prøve i forhold til at det nok er begyndt at gå for 
hurtigt på 650 meter i Klampenborg. Hesten er fløjtende hurtig hjemmefra, men at lade hesten komme ind i 
første sving med topfart det tør jeg kun lade Lea gøre. Den kan lige så godt vinde som slutte langt sidst, så 
det er en prøve. Hesten er blevet lettet fra 81 til 77 i handicap så den er ved at være nede at stå i en be-
hagelig vægt, men hvis der fortsat kommer regn, så kan det godt være, at han ikke bliver noget her på en 
længere distance (Jane Grove).
3 Operation Chariot har skuffet os de seneste gange. Rytteren har givet banen skylden for det. Hesten 
har også gået fint i arbejde og formen fejler intet. Han er trods alt blevet syv år og er måske ved at blive lidt 
magelig, så derfor får han blinkers på. Jeg er tilfreds, hvis hesten går i pengene, men man skal ikke blive 
overrasket, hvis den løber i trioen (Tprben Christensen).
5 Wellington gik dårligt senest, men det var fordi hesten tabte en forsko i løbet, så det skal man ikke lægge 
så meget da hesten var lidt undskyldt. Jeg tror stadig på, at han har en god triochance (Birgitte Nielsen).
7 Carla Ponti har en god triochance. Hesten er kommet fint over starten i Aalborg. Den har før prøvet at 
løbe med lav vægt blandt de gode heste, og det er gået rimelig godt. God triochance. Det er svært at sige, 
hvilken af staldens to heste i løbet som er bedst (Birgitte Nielsen).

10. løb
6 Nicole Skautrup gik godt senest i Skive for Pernille. Den har vel en god triochance her, trods at den har 
fået tillæg uden at vinde løb i to år (Finn M. Lassen).
7 Rex Loudeac er nok den af mine tre heste, der har største chance på dagen. Jeg synes den været godt 
gående. Senest blev hesten noget uforskyldt hægtet fast og punkterede hjulet så da gik alt galt. Har 40 
meter tillæg, men en trioplacering burde være inden for rækkevidde (Kim Holleufer).



Trænerkommentarerne distribueres dagen før løbsdagen via Jydsk Væddeløbsbanes GRATIS 
mailservice, som alle kan tilmelde sig. Send blot din mailadresse til: mailservice@mail.dk

11. løb
3 Armbro Hall har vist utrolig fart under rytter, men også ustabilitet. Senest blev den faktisk redet på ud på 
sidste omgang. Der ændres lidt på balancen til denne start, og jeg tror på, at hvis den finder rytmen så skal 
den have en rimelig triochance (Kenneth Andersen).
5 Nicoline Elmegård virker til at have opadgående form. Den må have en god triochance, hvis den kom-
mer fejlfrit rundt (Finn M. Lassen).
14 Gazpower står fra 80 meter tillæg og der er mange heste at runde. Desuden tror jeg ikke at hesten har 
samme form som den havde sidste år, men det kommer vel nu hen på efteråret. Det må være en outsider 
(Kim Holleufer).


