
 

1. løb
1 Bel Sac var jeg egentlig tilfreds med i prøveløbet. Hesten havde ellers været lidt træls i arbejde med 
hensyn til at få stænk i hovedet, men det gik over al forventning i prøveløbet, hvor hun løb 1.19,5 den sidste 
kilometer. Har får et godt spor her, og jeg tror, vi kan køre i spids for herefter at se, hvor langt det rækker. 
En triochance (Henrik Lønborg).
2 Cassanova K gik pænt i prøveløbet. Den var måske en smule “rullig”, men hesten var blevet skoet lidt 
tæt, og jeg tror, at det var derfor. Da hesten kom til os var den lidt problematisk, da den havde det med at 
stoppe op på banen, men nu gør den hvad vi siger den skal. I et normalt begynderløb skal han kunne være 
med fremme (Steen Juul).
3 Catch Me La Marc har jeg svært ved at vurdere. Den var ude i et rutineløb på Fyn (løb 1.21,4 d. 1/9, 
red.), hvor der blev kørt rimelig stærkt til slut. Den træner sammen med Uno Gardenia og jeg har ikke noget 
at klage på. Hesten er umoden, men skal ud og i gang; nu kan vi ikke vente længere. Jeg har ingen forvent-
ninger her første gang. Man bliver nemt så skuffet, så hellere lade hesten selv vise hvad den kan. Hesten 
virker rimeligt stabil, men skal ud at lære. Dette er kun fjerde gang hesten er i sulky (Emil D. Mæhlisen).
4 Bongo Thing fik spids i prøveløbet, hvor jeg kørte et jævnt hårdt tempo for at prøve den af. Hesten er 
Ikke så vant til at løbe bag de andre og fungerer bedst når den sidder i spids. Den mangler lidt forståelse 
for det selv om den ellers har alderen til det. En normalvis stabil og nem at køre, så jeg håber bare på at 
den kan gå et ordentligt løb. Jeg tror ikke umiddelbart på vinderchance (Birger Jørgensen).
6 Livi Miracle prøver jeg at køre et bedre løb med denne gang. Senest kørte jeg alt for stærkt, da jeg ikke 
kunne holde hesten. Nu kommer den med en ny forspænding, hvor jeg får lidt mere magt over hesten. Den 
har kapacitet til at kunne vinde (Kaj Jensen).

2. løb
1 A Leth Life var faktisk forbedret senest, så jeg håber, at den her måske kan være en lille triochance 
blandt gode konkurrenter (Kent Friborg).
2 Toksin GK møder rigtigt gode heste og har vel lige p.t ikke fordel af Århus-banen, så det handler om at 
køre fejlfrit, give hesten en god oplevelse og håbe på en præmie (Finn M. Lassen).
3 Bastian Lendalund har været ude i hård konkurrence i de seneste starter, men hvis han går op til  
det hesten har gået, hvilket han burde gøre, så skal han have stor vinderchance i et løb som dette  
(Henrik Lønborg).
5 Brage Hindø får måske svært ved at slå Henriks (Bastian Lendalund, red.), men ellers mener jeg, at det 
er en vinderchance. Senest var hesten uheldig ved at blive kørt ned (en konkurrent blev diskvalificeret for 
trængning, red.). Det var hesten helt uforskyldt i og den er i absolut topform og en vinderchance. Jeg er 
klart optimist (Kaj Jensen).
7 Abild Grand gik faktisk pænt senest efter pause og sygdom. Nu har hesten fået et spor langt ude på 
vingen, men den er rimelig hurtig fra start. Har aldrig prøvet Århus. Jeg tror det er en fordel, men det er 
selvfølgelig op til bevis. Det er en triochance akkurat som den plejer at være (Morten Juul).

3. løb
1 Collina Sotto gik godt senest og overraskede positivt. Hesten møder vel lidt mere rutinerede heste 
denne gang, men jeg håber og tror, at den går et godt løb. Kan være med fremme (Peter Jensen).
2 Cabo Suroeste er ved at finde formen og den sluttede rigtig godt af i seneste start. Den tager som  
minimum en ny trioplacering. Kan hesten vinde? Ja (Henrik Lønborg).
4 Tordentøs G Wenbo er i bund og grund ikke så dårlig en hest, men den er meget svingende i sine præsta-
tioner. Den skuffede mig lidt senest, men da var hesten også så hestegal at ikke kunne stå på staldgangen, 
og jeg tror det måske var derfor. Kan eventuelt være en lille triochance hvis den går fejlfrit (Finn M. Lassen).
6 Call The King gik pænt første gang, hvor den gik udvendigt. Jeg håber, at det løb har rykket ham en 
smule frem. Han skal kunne være med deroppe ad (Steen Juul).
7 Livi Lively havde problemer i svingene da jeg kørte hesten i Aalborg. Den sluttede godt af, da den  
endelig kom ind på opløbet, men hesten måtte tages op i alle svingene, og det er derfor den nu starter i 
Århus. Det er svært at vurdere chancen, men hesten vil have fordel af Århus (Knud Mønster).
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4. løb
1 Amarone Dry har fået et godt spor og er hurtig fra start, så 
den får en god position og skal herefter bare hænge med hjem 
så godt den kan. En lille triochance (Henrik Lønborg).
4 Peakadilly er en rigtig god hest og den lavede også en god 
præstation senest. Jeg kørte et pænt løb og han havde fuld fart 
over mål, så jeg var supertilfreds med hesten. Har du sejrs-
forhåbninger? Det har jeg altid lidt med denne hest. Hvad vil 
hesten sige til Århus-banen? Jeg tror ikke, at det som sådan er 
nogen fordel. Den starter mest her fordi hesten skal have et løb 
inden finalen i København (Steen Juul).
5 Giggs Boko kommer tilbage efter et lille ophold, hvor den 
bare har fået lov til at træne og blive fikset lidt op. Hesten virker 
fin og jeg forventer selvfølgelig, at den går et godt løb. 
Er hesten klar til at kunne vinde? Jeg tror den kan løbe blandt 
de to første (Peter Jensen).
6 Uzma må prøve at få en præmie. Konkurrenterne er halvgode, men den løber alligevel ofte med og får en 
præmie næsten hver gang. Har fordel af distancen denne gang. Seneste startede den kun fordi man ikke 
kunne få tilstrækkeligt med heste i løbet (Kaj Jensen).
8 Sunshine Be sad fast senest i Aalborg og kom aldrig ud. Var den kommet til, så havde den været med 
helt fremme. Den møder gode heste, men er selv godt gående, og jeg tror, at den kan slutte blandt de tre 
første (Knud Mønster).
9 Theodora Garbo kan være med i afgørelsen med det rette løb. Hesten er lynhurtig til slut. Det er kun et 
spørgsmål om, at hesten får det rette løb. Senest var det en kuskefejl at den galopperede i opløbet, ved at 
kusken kom til at sætte sidestangen for hårdt ind til hesten (Kaj Jensen).

5. løb
1 Top Fighter er meldt hårdt op. Hesten er hurtig fra start og jeg kører selvfølgelig hvad jeg kan fra start. Får 
jeg spidsen så kører jeg der, men hesten har næppe den store chance i det hårde selskab (Kent Friborg).
2 Ronaldo De Hess var heldigvis fejlfri senest og jeg var helt tilfreds med hesten i det hårde selskab. Der 
er også gode heste med her, men den har absolut en triochance hvis hesten går fejlfrit og får et fornuftigt 
løb (Finn M. Lassen).
3 Sweet N’Sour har haft en skade og har trænet i to-tre måneder. Den har gået et par arbejder uden at der 
har været kørt så hurtigt, men hesten virker fin og klar. Er meldt hårdt ind i løbet, men jeg tror på, at den 
kan være blandt de tre første (Knud Mønster).
4 Ejakval Boko har vel ikke imponeret i de par starter hesten har gjort. Nu kommer hesten uden sko og 
med lukket hovedlag. Jeg ved, at det er en god hest, og jeg tror den har fordel af Århus, så jeg bliver ikke 
overrasket, hvis den pludselig sidder der (Morten Juul).
5 Nicoline Elmegård holder rigtig fin form, men jeg tror alligevel at den skal være glad for en præmie her 
(Finn M. Lassen).
6 Warrawee Perseus synes jeg har gået godt i de seneste tre starter, og hesten viste i prøveløbet, at den 
kan finde rundt i Århus. Seneste start bød på to positive elementer. 1: Han var styrbar, og 2: Han vandt. 
Siden har hesten bare trænet videre, og jeg forventer, at den vil gå et godt løb (Peter Jensen).
7 Natalie Bork er ude for at se, om jeg kan få lidt fart i benene på den ældre hoppe. Den møder langt 
bedre konkurrenter end normalt og har næppe nogen chance (Kim Madsen).
10 Tarzan Gardenia har ikke startet i et par uger og har trænet hjemme hos ejeren, så den skal ud og i 
gang igen. Er nok glad for en præmie (Morten Friis).

6. løb
3 Wee Willy Winkie valgte Dennis at køre og det kom bag på mig idet jeg havde troet, han ville vælge 
Avanti Avalon. Jeg synes ikke, at der var så meget tryk i Wee Willy Winkie senest i Aalborg, men det er 
også ligesom hesten tænder mere til i Århus end i Aalborg. Faktisk har hesten aldrig gået et dårligt løb i 
Århus. Den kommer til at sidde med fremme undervejs, men mere end en præmiechance kan jeg ikke se at 
hesten skal have (Jacob Christiansen).

 
Bedste chance på dagen?
Henrik Lønborg: »Bastian Lendalund«
Morten Friis: »Backup«
Steen Juul: »Call The King.«
Michael Lønborg: »Armagedon Vivel.«
Knud Mønster: »Der er umiddelbart 
ingen som kan vinde. Måske er Sweet 
N’Sour den bedste chance.«
Kaj Jensen: »Brage Hindø«
Kim Madsen: »Det må være Theodor 
Krarup ØK.«
Finn M. Lassen: »Ronaldo De Hess«.
John Nielsen: »Parbold Hill«



5 Avanti Avalon skuffede lidt senest ved nærmest at begynde at løbe i pasgang i opløbet. Den har fået en 
sål på og har faktisk trænet forrygende. Det sagde jeg også sidst, men han træner som en dæmon, og jeg 
mener, at det er en meget bedre chance end Wee Willy Winkie, men Dennis valgte den anden. Jeg synes 
dog, at når tillægshestene gik så godt, at de kunne 60 meter forud på 1800 meter, så kan de også gøre det 
på 2300 meter, så mine heste skal være glade for penge (Jacob Christiansen).
6 Bosse Game var heldig i indledende afdeling ved det at mange galopperede og favoritterne var væk, 
så den kom pludseligt lidt billigt til det, men den vandt jo så også enkelt. Den står vel fornuftigt til her med 
tanke på at der ikke er så mange på volten, og at der er flere konkurrenter foran end bagved. På den led 
ser det godt ud. Jeg synes dog at der er flere gode heste imod, og det er et amatørløb, så der kan ske så 
meget. Men hesten er velforberedt og jeg føler, at jeg smed sejren væk i Billund ved at hesten ikke fik lov at 
rette op ind på lige bane inden jeg trak vattet, så det var min skyld (Michael Lønborg).
9 Roselin Svimmel gik vel godt i indledende afdeling, men her er den ude blandt rigtigt gode heste. Det er 
nok det hidtil bedste felt i fødselsdagsløbet. Jeg kører til inderbanen og håber på en præmie, hvilket måske 
også er realistisk (Kim Madsen).
10 Uno Gardenia havde jeg ikke noget at klage på senest. Da tror jeg, at jeg pustede mere end hesten, 
da vi kom ind. Hesten tog sig en “ferie”, da den kom forbi, men den vandt alligevel. Nu synes jeg at der er 
mange gode heste imod, og jeg forventer ikke bare at hesten går ud og vinder. Du kører ud med sejrsambi-
tioner? Det gør jeg. Det vil være stort at vinde, men det er der også mange andre, der gerne vil, og jeg ved, 
hvor svært det er. Hvad siger hesten til den længere distance? Det har den klaret før. Hvis ikke hesten er 
syg og den præsterer rimeligt ligesom sidst, så tror jeg nok at den skal løbe med frem (Emil D. Mæhlisen).

7. løb
1 Bonnie AP gik i spids senest i Aalborg. men da havde hesten problemer med blodværdierne som ikke 
var i orden. Har gået godt de gange hesten har startet i Århus, så jeg tror, at den vil gå et godt løb. Lille 
triochance (Knud Mønster).
2 Bexi har vel gjort det godt. Senest var hesten lidt under standard, men den trængte til lige at få en 
gennemkøring. Det har den fået nu, så mon ikke hesten er noget bedre gående denne gang end senest. 
Outsider (Michael Lønborg).
3 Bell Man skal løbe med og forsøge om den kan få en præmie. Hesten har en svær gang, men de gange 
hvor det lige stemmer, så har den stor kapacitet, og hvis det hele flyder for hesten, så løber den med op til 
en trioplacering. Det er en typisk outsider (Kaj Jensen).
6 Alexia Højvang er en stabil og fornuftig hest, men den møder et par gode heste så det er maksimalt en 
triochance (Henrik Lønborg).
7 Armagedon Vivel har stået for tur et par gange, men har hoppet. Det var været lidt elendigt at se på, da 
det har været noget med dårlige oplæg idet hesten er kommet for hurtigt af sted begge gange. I fejlfri ud-
gave er det en hest som burde være med oppe og hakke om de to-tre første placeringer. Med det rette løb 
har den vinderchance (Michael Lønborg).
8 Mr Panamera var superfin første gang, mens den måske var knapt så fin senest, men der er tale om 
en hest med kæmpe kapacitet, når den kommer til at folde sig ud. De to første løb har på papiret været 
enklere opgaver end denne gang, men hvis hesten er fejlfri og holder sammen på sig selv, så tåler han at 
gøre noget undervejs. Startsporet tror jeg bare er en fordel (Peter Jensen).

8. løb
3 Business As Usual har vi trænet stenhårdt i et forsøg på at se om vi kan lave lille overraskelse. Vi skal 
vel også være realistiske, men jeg tror på en triochance (Kim Madsen).
8 Gulliver SIR havde et par starter i sommer, hvor han ikke bød sig til overhovedet, uden at vi har kunnet 
finde fejl på hesten. Den var bedre i indledende afdeling, men var så impliceret i en sammenkørsel i sidste 
sving, hvilket kostede en finaleplads. Det var nok godt nok at han ikke kom i finalen, hvor den ikke havde haft 
noget at søge fra 60 meter tillæg. Det må i stedet være en lille pladschance i trøstfinalen (Flemming Degn).

9. løb
2 Bolt Jr hoppede senest lige efter start og det har hesten drillet med at gøre. Nu kører Michelle den selv 
og hun vil tage den med ro og give hesten et godt rygløb. Den var faktisk fin efter galoppen senest, men det 
hjælper intet. En lille outsiderchance (Knud Mønster).
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5 Valiant Dalimo kræver ligesom at løbene bliver afviklet på hans præmisser og alligevel skal han ikke lave 
for meget selv, men hesten er på rette distance og er en præmiechance (Henrik Lønborg).
6 Backup gik godt senest efter startfejl. Har vist fremgang i de seneste to starter, og jeg synes, den er på 
rette vej. Kommer vi nogenlunde til så er han en vinderchance (Morten Friis).
8 Alice Skovsende skuffede mig lidt senest. Hun skal gemmes lidt undervejs og har før gået godt for 
Kasper. I første omgang er vi glade for en god præmie (Morten Friis).

10. løb
1 Nicole Skautrup skuffer. Hesten løber og ruller i det og bruger derved for mange kræfter på at holde sig 
i trav. Nu skor jeg hesten om således at den får såler under. Herefter håber jeg at det fungerer bedre, og så 
kan det måske godt være en lille luring. Hjælper det ikke noget, så må hesten snart til at stoppe sine dage 
hos os (Finn M. Lassen).
5 Theodor Krarup ØK er mit smertensbarn. Den har sine psykiske problemer i volten. Desuden gik den et 
arbejde i ugen, hvor jeg ikke var tilfreds med hesten. Den har haft lidt problemer med luftvejene i de seneste 
to starter, men virker nu vældig frisk og kan godt være en outsider i løbet (Kim Madsen).
12 Recon vandt ganske let senest. Den havde også arbejdet rigtig godt op til det løb, hvilket indikerede, at den 
kunne vinde. De 20 meter ekstra tillæg bør ikke betyde noget. Den kan være med fremme igen (Kaj Jensen).
14 Rondo Byrds gik pænt senest efter pause. De 60 meter betyder ikke så meget, da den er så hurtig fra 
start, men der er mange heste at runde, så jeg kører et fornuftigt løb og ser, hvad der er til slut. Hvis det 
flasker sig er det en pladschance (Flemming Degn).

11. løb
3 Rita’s Girl har været lidt op og ned i sine præstationer, så vi er lidt usikre med hensyn til hvordan hendes 
form er. I bedste fald tror jeg det er en præmiechance (Torben Christensen).
4 On Offer synes jeg går godt i arbejde, men det er længe siden den har startet så det er svært at vurdere 
chancen. Bare det bliver tør bane, så tror jeg den har en nogenlunde god triochance (John Nielsen).
5 E Fourteen virker stadig fint i orden. Hun må være et godt holdepunkt i trioen igen, næsten ligesom hun 
plejer at være. Måske kan hun vinde løbet, men hun kan lige så godt blive tredje, da der er et par formheste 
imod hende (Torben Christensen).
7 Parbold Hill gik et godt løb senest den startede, men det er længe siden. Hun virker fin og godt i orden. 
Jeg håber, hun kan være mellem de tre første. Jeg tror, at Parbold Hill slutter længst fremme af staldens to 
heste i løbet (John Nielsen).


