
Træner- og kuskekommentarer
Vedrørende løbsdagen mandag den 4. september 2017

1. løb
1 Dolce Gabbana har vel gjort det fornuftigt og er gået lidt frem fra start til start. Har et godt spor og er 
en lille triochance (Henrik Lønborg).
2 Livi Nam Nam er en dejlig hest. Det fungerede godt da jeg i onsdags prøvede den bag startbilen. Det 
er en hest jeg har store forventninger til, men det er bare en toåring og den skal ud at have løb i kroppen, 
men det skal mange af de andre jo også. Jeg tror at hesten vil lave en god præstation og løbe med frem. 
God triochance (Kaj Jensen).
3 Daisy D har ligesom manglet lidt gnist i løbene. Derfor får hun en start mere inden den skal ud i  
Auktionsløbet i håbet om, at det kan tænde hende lidt til. Placeringschance (Henrik Lønborg).
4 Dicte Skovsende galopperede en af de bedre placeringer væk i debuten. Hesten virkede rigtig fin og 
derfor kommer den ud igen her. Jeg har stor respekt for Adrian’s Fight, men jeg har en god fornemmelse 
for at Dicte vil gå et godt løb (Peter Jensen).
6 Dan Mølgård træner Kasper selv. Den har gået nogle pæne arbejder, men er en hest som skal ud at trave 
sig lidt ind og lære en masse. I første omgang tror jeg Kasper er glad for en god præmie (Morten Friis).
7 Deliciousstone gik fornuftigt senest og har trænet fint siden. Startsporet blev ikke alt for godt så vi må 
se hvordan det kommer til at gå. God triochance (Anders Pedersen).
8 Diva Faust har fået debuten overstået, men der er endnu et stykke vej med hesten. Glad for en 
præmie (Birger Jørgensen).
9 Dior Vincent er en fin hest som fik galop på i prøveløbet da Rene lige skulle forcere med hende på 
første langside. Har også været ude i et rutineløb, hvor jeg bad om hesten ikke skulle køres i bund. Jeg vil 
tro, at hesten kan en 1.20-tid, men det er ikke sikkert, at det rækker. Hesten virker rimeligt stabil og cool 
med det hele, så jeg tror den vil gå et godt løb. Det er vel en lille triochance. Hesten skal have denne start 
for at prøve at komme ud i løb inden hesten næste gang skal ud i Auktionsløbet (Morten Juul).

2. løb
1 Scarlet Holmsminde gik godt senest da den vandt formløb. Det gjorde den faktisk rigtig let. Nu er  
det meget bedre heste den møder, men den har nummer et og er hurtig fra start. Hesten gik intervaller 
torsdag og virkede fin, men det skal den også være for at kunne være lidt med fremme. Hesten løber 
1.17 hver gang og i amatørløb fra spids skal det kunne række et stykke vej (Jacob Christiansen).
3 Sherif Macoy gik sådan set udmærket senest. Jeg forventer, at den igen løber med frem til en af de 
mindre præmier. Hesten er ikke rigtigt kommet op i det gear, jeg mener han skal (Johnni Olsen).
4 Breaking Point gik faktisk rigtig godt senest med en lille galop på. Hesten har faktisk ret så god 
kapacitet, men har haft lidt problemer med travet. Nu efter lidt pause virker hun fin. Samtidig er  
konkurrencen en tand blidere i amatørløb så hun skal være en triochance (Kenneth Andersen).
5 Feniks Volo har haft to måneders pause, hvor vi har lagt træningen om. Hidtil har hesten været så 
hidsig at vi ikke rigtigt har kunnet træne ham for vogn, så vi er begyndt at sandtræne hesten i stedet og 
det har virket positivt. Lille triochance (Dennis Kristiansen).
10 Always Magic N gik intet specielt i seneste start og er nok ikke noget for spillerne (Anders Pedersen).
11 To You har været ramt af virusinfektioner, men er langt om længe tilbage. Det ser uhyre positivt ud. 
Jeg tror den vinder løbet (Frank Sørensen).
12 Sussie Hastrup står lidt hårdt til igen. Den vil få en præmie og næppe mere. Højst en triochance  
(Kaj Jensen).

3. løb
1 Billi Time har ikke gjort meget forkert endnu. Det må være en god chance. Hvad siger du til indersporet fra 
start? Det må vi løse. Hesten er rimeligt hurtig fra start. Jeg prøver at køre efter spids (Anders Pedersen).
3 Notorious Flax går jævnt og stabilt. Sprinterdistancen er måske ikke nogen fordel, men hesten har for 
en gangs skyld fået et godt spor. Anders kører en god hest (Billi Time, red.) som jeg selvfølgelig har res-
pekt for, så jeg er tilfreds bare Notorious Flax går et fint løb og hele tiden træder et skridt den rette vej.  
Er en af dem som kan løbe i trioen (Peter Jensen).

Af Niels Jørgensen



4 US Åstrup kom ind i en lidt dårlig stime til slut, så vi gav ham en lille træningspause. Vi har også ændret 
på lidt skoningen, hvilket vi føler er faldet heldigt ud. Hvis han går op til sit bedste så kan det være en lille 
triochance, men den møder et par gode heste, så først og fremmest skal han ud at have et godt løb  
(Emil Henriksen).
5 Athene står godt inde i løbet, men forbedrer sig ikke nok. Glad for en præmie (Birger Jørgensen).
7 Boko Smed har i glimt vist rigtig god kapacitet. Han blev behandlet i et forben direkte efter løbet senest. 
Vi tror, at det er det, som har trykket ham. Han har i hvert fald kapacitet til at kunne være med fremme i 
den klasse hesten løber i nu. Jeg tror på en triochance (Kenneth Andersen).
8 A Safe Fortune er en ustabil hest. Den kan bedst lide at løbe højrevejen, men nu prøves der her  
venstre rundt. Startsporet er dårligt, men jeg håber selvfølgelig at den går fejlfrit og kan tage en præmie. 
Det er en hest med stor kapacitet (Kent Friborg).

4. løb
1 Bale MB blev det helt forkert for senest, da Birger blev sat af og måtte bakke sig ned som sidst. Sid-
en kørte blev der intet kørt og det blev en hurtig afslutning. Jeg synes, at hesten gik OK uden at være 
prangende. Nu har den et godt spor og kommer til at sidde med fremme, hvis ikke i spids. Er i hvert fald 
en triochance (Morten Juul).
3 Tarzan Gardenia hoppede en placering væk senest. Virker i god form og kan være en triochance 
(Morten Friis).
4 Warrawee Perseus kommer tilbage efter et lille ophold og lidt småbehandling. Har trænet OK siden uden 
at få nogen hård gennemkøring. Øvelsen her går ud på at den ikke skal bruges så hårdt undervejs, så det 
håber vi kan lykkes. Den burde stå med en god chance, men hesten har endnu ikke vundet løb for mig, så 
jeg synes den mangler at vise det (Peter Jensen).

5. løb
2 Beckmann Åstrup har gået et par rigtigt stærke løb og virker som en hest i stadig fremgang. Det er 
vel en klar vinderchance. Er hesten helt frisk efter at have været slettet for forkølelse 21. august? Ja, og 
hesten var allerede på ret spor senest, men vi ville ikke løbe nogen risiko, så vi ventede en uge mere 
(Kenneth Andersen).
3 Celine Rush gik væsentligt forbedret senest, men gik vel egentlig bare det hesten tidligere har vist mig 
at den kunne, men som jeg bare ikke har fået ud af den. Nu synes jeg den møder lidt mere rutinerede 
og bedre konkurrenter, så den skal høje sig endnu et hak i forhold til det hesten præsterede senest for at 
opnå samme resultat. En pladschance (Michael Lønborg).
4 Cabo Suroeste gik godt første gang den var i Aalborg. Da fik den en fin andenplads på en fornuftig tid, 
og den burde kunne gå fuldt ud lige så godt igen. Galoppen senest tror jeg måske skyldtes at kusken ikke 
kendte hesten. Lille triochance (Henrik Lønborg).
5 Solvalla As galopperede i en trang situation i Århus, men gik et kanonløb efter det, og hesten har virket 
fin i træningen. Den burde række langt i dette selskab (Peter Jensen).
7 Bi Quito gik fint senest og sluttede godt af, men kom til at sidde langt tilbage. Hesten tøvede lige lidt fra 
start og jeg måtte tage den med ro. Vi må se om den kan få en bedre start denne gang, og så er det en 
god chance (Anders Pedersen).
9 Baloo Toft gik godt senest på Fyn, efter at den er begyndt at få ridetræning. Nu møder den bedre  
heste end nogensinde. Spor ni er perfekt, men jeg er glad hvis den få penge (Jacob Christiansen).
11 Christel Gardenia har ikke helt fundet melodien fra toårssæsonen. Den skal lige  i gang og have et par 
løb. Gik OK senest, men skal køres indvendigt her og håbe på en præmie (Kenneth Andersen).
12 Timo Lane har vist konstant fremgang, og vigtigst af alt så har hesten nu stabiliseret sig. Har et dårligt 
spor, men det er amerikanerløb så det er helt bevidst, da vj gerne vil lære ham lidt mere inden vi strammer 
buen. En triochance igen (Kenneth Andersen).

6. løb
1 Bellis Tulsbjerg fik slet ikke fæste i en løs bane senest i Lunden og det er bare at glemme den start. 
Løser det sig lidt her fra spor et så kan hun være en præmietager (Morten Friis).
2 Uzal Nordal har været lidt i fremgang efter den har fået lukket hovedlag på. Den har gået godt og været 
lidt skarpere i de seneste starter. Triochance (Henrik Lønborg).



3 Bad Boy kom aldrig ind i matchen senest mod Torden og kompagni, hvor hesten ligesom løb og halsede 
lidt bag disse. Den har trænet fint efterfølgende og har fået et godt spor, så det burde være en brugbar 
chance. En af dem som kan vinde (Peter Jensen).
4 Backup kommer tilbage efter par måneders ridetræning. Har gået nogle udmærkede arbejder. Den skal 
lige ud og i gang efter løbspause, men går hesten op til det han kan, så kan han overraske (Morten Friis).
7 Akita Hall fik startgalop senest uden at jeg kan give nogen forklaring på det. Hesten gik en stærk 
ophentning og er normalt meget stabil. En god præmiechance. Der skal lidt held til for at den skal kunne 
blande sig i trioen (Kenneth Andersen).
8 Uffe S Lange DK gik fremragende senest i monte og hesten virker til at begynde at få lidt styr på stilen. 
Vi har løbende ændret en del ting, og senest da jeg varmede hesten op inden montestarten, fløj han  
over banen, så jeg var sikker på, at den ville vinde. Kan godt være en sjov luring til at løbe med frem  
(Kenneth Andersen).
9 Asger Molar travede ikke for godt senest. John mente, det var fordi han havde fået hesten skoet om, så 
den kommer vel med en anden skoning her. I bund og grund er det en god hest, som løber gode tider hver 
gang. Den skal absolut ses som en outsider (Birger Jørgensen).

7. løb
1 Bonsoir Madame har faktisk ikke lavet så meget siden prøveløbet idet den fik en virusinfektion sammen 
med vore andre heste. Den har været på banen en enkelt gang og gik OK, da den lukkede de sidste 1000 
meter på en god måde. Det er en hest som vil alt selv, så jeg bestemmer ikke så meget. Hun tager selv 
og jeg føler, at hun er ganske kvik fra start. Derfor tror jeg hesten sidder i føring fra første skridt. Jeg har 
sejrsforhåbninger, men det er måske primært en god triochance (Frank Sørensen).
2 DHH Caviar Hall er blevet behandlet efter seneste start. Da gik hesten lidt på en line så den er 
forhåbentlig bedre denne gang, men den mangler nok lidt endnu i at være spilaktuel (Henrik Lønborg).
3 Carina Shadow kom ned i en dyb inderbane senest, og der hængte den fast i dyndet. Er ellers en hest 
som går pænt, og jeg tror, det er en god triochance (Kaj Jensen).
5 Clay Neergård er godt forberedt. Jeg har været godt tilfreds med hesten. Den gik et fint rutineløb (1.20,1 
d. 14/8 i Skive, red.), hvor den sad 20 meter foran feltet og lukkede med en god sidste kilometer, så jeg 
forventer, at hesten er med helt fremme (Jeppe Juel).
6 Pine Elegance er under udvikling og kan lige så vinde som alt andet. Jeg har med vilje taget det roligt, 
da hun er en Pine Chip’er og jeg kan mærke, at “tændingen” nok skal komme. Derfor er vi i gang med en 
opstartsfase for først at lære at løbe travløb og ikke bare vinde, men at vinde når hovedet er klar til det. 
Hesten indeholder en hel del, og den har vinderchance (Thomas Bonde).
7 Brave Avalon mener jeg er den bedste hest vi har, men det kan jeg snart ikke længere blive ved med 
at påstå. Da hesten gik 1.18 troede jeg egentlig, at hesten var ved at være der, men siden har den været 
skidt og har gået ude. Hesten har faktisk gået godt de seneste gange den har været på banen, men  
den skal vise det først i løb. Der er lidt klasse i hesten og de løber ikke fra, hvis ellers den går fejlfrit.  
En outsiderchance (Jacob Christiansen).
9 Bella Princess gik godt efter galop i prøveløbet. Kan en 1.19-1.20-tid, men jeg ved ikke om det rækker 
til en præmie (Kent Friborg).
10 Celine D har fået et træls startspor. Hun skuffede mig lidt i debuten, men træner pænt. Hvis eller det 
lykkes fra startsporet i anden række så skal den løbe med i præmierækken (Kaj Jensen).
12 Casino Royal er ude for at lære noget, men det er en hest med god styrke. Går hesten fejlfrit så kan 
den lige så godt være med fremme som en af de andre. Det må være en outsider (Kent Friborg).

8. løb
1 Asger Mølgård kunne vel lige så godt have vundet senest, og det synes jeg også at den skulle med 
det løb hjesten fik. Derfor har jeg nu meldt den over 2600 meter, da jeg føler, at hesten er mere stærk end 
speedig. Hvis det flasker sig her fra spor et, så synes jeg han skal være en god chance (Morten Juul).
3 Timo Østervang er en meget bedre hest end det han hidtil har vist. Der har været utroligt mange ting 
som har drillet. Hesten er ikke oppe i fulde omdrejninger, og 2600 meter er heller ikke nogen fordel, men 
løbet passer til ham og så er det på hjemmebanen. Derfor starter den her. Skal ikke regnes bort, men jeg 
tror heller ikke, at den går ud og vinder (Kenneth Andersen).
6 Alvin Ice blev behandlet for længe siden og siden er der faktisk blevet lavet om på det hele, både sko og 
udstyr. Hesten har trænet godt og virker frisk og glad, så hvis ellers jeg ikke klovner i det og der ikke kom-
mer uforudsete forhindringer, så tror jeg den har en chance. Distancen er til hans fordel (Thomas Bonde).



9. løb
2 Only Hall er mest ude for at give ejeren rutine. Hesten har vel en 1.20-tid i kroppen over 1600 meter, og 
så må vi se, hvor langt det rækker (Kenneth Andersen).
4 Payaway har en stor vinderchance. Det er distancen som passer til den. Senest gik hesten faktisk  
godt for Hussein. Jeg håber at kunne tage spidsen her, da hesten er lynhurtig lige det første stykke vej 
(Dennis Kristiansen).
5 Salsa har nummer fem og det er et svært spor til at komme rundt med en stor hest. Jeg tror nok at den 
har trænet udmærket, men jeg bliver overrasket hvis hesten går ud over vinder første gang efter pause  
(Johnni Olsen).
9 Livi Giggs har fordel af sprint, men de 20 meter tillæg er ingen fordel, da hesten ikke rigtigt vil 
lave noget undervejs. Får hesten de rigtige rygge så kan han godt løbe med frem. Triochance 
(Mathias Jensen).
11 Nallo Åstrup gik godkendt senest og hesten ligger godt til min bror, så den skal ses med en fin chance. 
Gør han sit bedste så kan han godt være en triochance (Emil Henriksen).
12 Ohio Gilbak er nok ude på en lidt for kort distance til at nå helt frem fra 60 meter tillæg, men hesten er 
godt i orden og burde være i trioen (Kaj Jensen).

Bedste chance på dagen?
Kenneth Andersen: »De to mest spændende heste er desværre i samme løb: Beckmann og Timo Lane.«
Henrik Lønborg: »Cabo Suroeste«
Jacob Christiansen: »Brave Avalon«
Kaj Jensen: »Carina Shadow«
Birger Jørgensen: »Asger Molar«
Thomas Bonde: »Pine Elegance«
Anders Pedersen: »Billi Time«
Morten Juul: »Bale MB og Asger Mølgård er begge gode triochancer, men de stikker vel ikke i øjnene.«


