
 

1. løb
3 Lilo d’Amour har gjort alt rigtigt. Den starter her for at få lidt rutine med voltestartsløb og for at få 
et “hyggeløb”. Den skal have stor vinderchance (BIrger Jørgensen).
5 Vikki CN er ude for at få et løb i kroppen efter lidt sygdom. Har ikke fordel af højrevejen, men må 
vel være en triochance (Kim Madsen).

2. løb
1 Queen Lilly er godt gående og jeg tror på en stor vindechance for hende. Hun var tredje i  
Breedersløbet for toåringer i Stockholm, og det var blandt meget bedre heste end dem den møder 
her. Jeg tror, hun er tand bedre end flokken og at hun vinder løbet (Marc Stott).
2 Surfers Paradise gik rigtig fint senest og det vil den gøre igen. Jeg synes det er et meget jævn-
byrdigt felt hvor der er mange med chance. Hun er en af dem, men derfor er det ikke sikkert, at den 
kommer i trioen. Disse toåringer er svære at vurdere op imod hinanden, men jeg tror at min hest 
går et godt løb (Birgitte Nielsen).
3 Cattleya har været en lidt sen toårs. Den har vokset meget, men har trænet rigtig godt på det  
seneste og gik sammen med ældre heste i seneste arbejde. Får hun et fornuftigt løb, så tror jeg 
godt, at hun kan være med. Jeg er tilfreds med penge når hesten her er ude for første gang.  
Nogen vinderchance kan hun næppe være, men hun kan godt være med fremme. Lille triochance 
(Bolette Rosenlund).
4 My Quest møder et par gode heste så vi må se hvad det kan blive til, men jeg håber og tror da, 
at den er mellem de tre første (Bent Olsen).
6 Princeton er en god hest og der er ikke meget som skiller den og Queen Lilly. Med rette løb så 
kan den også meget vel gå hen at vinde løbet. Den har stadig fin form og umiddelbart vil jeg sige, 
at den står med en fornuftig vinderchance (Marc Stott).
7 Whistleblower er lidt efter de to andre (Queen Lilly og Princeton, red.) fordi det er en lidt sen 
type, men den er godt gående og jeg forventer et stort løb af den. Hvis han når i trioen er jeg fuldt 
tilfreds (Marc Stott).

3. løb
4 Good Too har skuffet fælt. Den har halsproblemer og har været opereret, men nu løber den i 
et meget dårligere selskab og over kort distance.Så håber jeg, at det kan medvirke til, at den kan 
holde længere. Normalt ville jeg sige, at den skulle vinde et løb som dette skidt let, men jeg er ikke 
helt sikker på den. Det er en god placeringschance, og hvis alt flasker sig, så har den en topchance 
(Marc Stott).
6 Savanha er lidt af et hovedbrud for mig. Nu prøver vi på 1550 meter og det er lidt et forsøg, fordi 
den ikke har gået ret godt. Jeg kan faktisk ikke forstå det for hesten går godt i arbejde og vi kan 
ikke rigtigt finde nogen fejl på den. Nu på 1550 meter lader vi den løbe sit eget tempo, men jeg ved 
ikke, hvad jeg skal sige om chancen. Det er i høj grad en outsider (Birgitte Nielsen).

4. løb
1 Lima gik virkelig godt senest. Hun har taget starten fint og har trænet godt efterfølgende. Jeg tror, 
hun kan blande sig helt i toppen igen, men der er nogle gode heste med, så en lille vinderchance 
og en stor triochance (Bolette Rosenlund).
3 Wellington gik rigtig dårligt på Jägersro i søndags, men vi har ikke kunnet finde nogen grund til 
det. Jeg tror bare det var fordi hesten ikke kunne lide banen. Den har ellers været i fin form og jeg 
tror den vil gå et godt løb igen på sin hjemmebane. Starten her kommer selvfølgelig lidt tæt på, 
men han virker til have det godt oven på løbet senest. Triochance (Birgitte Nielsen).
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5 Hongkong Star kommer tilbage efter pause. Han har 
god form, men kommer nok til at mangle lidt. Han har en 
masse kapacitet, men det er længe siden den har løbet og 
en blød bane er ikke lige hans foretrukne. Derfor har jeg 
ikke så høje forventninger (Tinna Hovgaard).
6 E Fourteen er nu igen på rette distance, så mon ikke 
det burde være en triochance, hvis ikke hesten har tabt 
formen helt her sidst på året. Er du skeptisk? Hun er be-
gyndt at sætte lidt vinterpels, men det er de fleste heste 
på denne årstid. Holder hun formen så burde hun være i 
trioen (Torben Christensen).
7 Carla Ponti er vel en lille triochance. Senest var den 
foran Wellington og gangen forinden var han noget før 
hende. Det er noget med hvordan de lige får prikket starten i disse korte løb. Begge heste er min-
dre triochancer (Birgitte Nielsen).
8 Rita’s Girl har fin form fra Gøteborg, men hun er altså bedst på en tør bane. Hvis banen bliver 
løbet lidt op så er hun ikke så god, men hun har trods alt formen og ser rigtig godt ud i pelsen, så 
hun er en som kan blande sig. Triochance (Torben Christensen).
9 Haseen er ude i et svært handicap, hvor der skal held til. Hesten har da vinderchance, men hvis 
han er i pengene er jeg tilfreds (Marc Stott).

5. løb
1 Sir Christian er ude i et tough handicap, men med rette løb så står han med en vinderchance. 
Den har ikke startet så mange gange i år og er stadig en frisk hest; det hjælper gerne lidt på denne 
tid af sæsonen (Marc Stott).
2 Ventuari synes jeg gik pænt i Klampenborg i en dyb bane og var tredje. Hvis banen er nogenlunde 
OK denne gang så kan hesten sagtens bære den vægt. Det er en vinderchance (Bent Olsen).
5 King Charles er en enten-eller-hest. Jeg synes, at han virker i meget fin forfatning lige nu, og 
hvis han har det rette hoved på, så står han med en god chance. Jeg sætter aldrig næsen op efter 
sejr med ham, da man så bare bliver skuffet, men gider han på dagen så bliver han selvfølgelig 
farlig, men det er en humørbetonet hest (Marc Stott).
6 Tribute er stadig fin og i orden. Den gik rigtig godt senest, men den kom bare alt for langt ud og 
endte helt ude i sandbanen. Det var ikke rytterens skyld, men bare uheldige omstændigheder, da 
hele feltet løb ud i banen. Hvis den får et lidt mere heldigt løb denne gang så er det absolut en  
vinderchance (Birgitte Nielsen).
9 Storm Wind startede i Klampenborg i lørdags, hvor det blev lidt for langt med 2200 meter, men 
hesten holdt sådan set farten godt nok og gik et pænt løb. Nu er det en lidt kortere distance, så 
med Kajsa på igen og lidt væddeløbsheld, så tror jeg, vi kan være med fremme. Kan den vinde? 
Jeg vil sige en stor triochance og måske en lille vinderchance (Bolette Rosenlund).

6. løb
2 Good One er i god form. I princippet er det nok den bedste hest i feltet, men den bærer lidt høj 
vægt og det er nok det eneste minus på en blød bane. Det er imidlertid en stærk hest og den vil gå 
et topløb. En god triochance (Marc Stott).
3 Enzo var fjerde senest, men da kom hesten også ud efter pause. Den er nok en smule forbedret 
her, men samtidig er den oppe mod gode heste, så vi er glade hvis kan løbe med frem. Jeg vil sige, 
at den har en triochance (Tinna Hovgaard).
4 Marsh King er stadig i fin form. Den har gået kanon hele året og har ikke skuffet på nogen måde. 
Jeg satser på et stort løb af hesten, men den er gået et skridt op igen, så vi må se, om han også 
kan gå med disse heste. Det satser jeg på og det er en god triochance (Marc Stott).
5 Street Boss er den som jeg - på dagen - tror mest på af staldens tre heste i løbet. Senest vandt 
den på ny distance i Aalborg. Nu er den ude på 2150 meter. Det tror jeg kun er en fordel, og blød 
bane plejer ikke at sige ham noget. Jeg tror på en god vinderchance fra ham (Marc Stott).

 Bedste chance på dagen?
Marc Stott: »Jeg tror, at Queen Lilly 
er min bedste chance på dagen. 
Måske er Street Boss den næst-
bedste, men det er svært at vurdere. 
Alle hesten virker til at være i god 
form og samlet set tror jeg på en 
god dag.«
Birgitte Nielsen: »Det må være 
Tribute.«
Bolette Rosenlund: »Lima«



7 In The Mood skuffede senest, men jeg kan ikke lige give nogen forklaring på det. Jeg tror, at 
han lige var ved at sætte pels. Det har den gjort nu og hesten går godt i arbejde. Den virker fin og i 
orden. Jeg tror, han har en rimelig god triochance (Birgitte Nielsen).
9 Dark Eagle har haft lidt svært ved at komme i gang igen efter operation. Senest i Klampenborg 
var det for høj vægt i forhold til hvor blød banen blev. Den har trænet godt, men har dog sat lidt  
vinterpels, så hvis han får en præmie med hjem vil jeg være godt tilfreds. I bedste fald en trio-
chance (Bolette Rosenlund).

7. løb
3 Roselin Svimmel går konstant gode løb. Den er i fremgang og jeg tror faktisk at den er ved at 
være ligesom sidste år, da den var bedst. Hesten gik rigtig godt senest, hvor den løb bedre end 
1.14 den sidste kilometer. En stor triochance og en vis vinderchance (Kim Madsen).

8. løb

9. løb
4 Natalie Bork synes jeg gik godt senest. Den gik udvendigt de sidste 1200 meter, kæmpede hele 
vejen, afgjorde let og viste god form. Selv om den har 40 meter op på så er der trods alt få heste 
med. Jeg tror godt at den kan give 40 meter forud (Kim Madsen).

10. løb
1 Theodor Krarup ØK gik godt senest på Fyn, hvor den kom til at sidde udvendigt og var slået 
med et par længder. Hesten var ved at kaste sig i galop fra start, og det kostede os nok løbet.  
Kommer den af sted fra start så har den chance, men jeg synes ikke hesten har topform  
(Kim Madsen).
2 Business As Usual gik vel godkendt senest, men efter den fik spids kørte hun 1.16,5 de næste 
500 meter, hvilket kom til at koste stumme ben til slut. Ellers tror godt den kunne have været i  
trioen. Hesten er godt gående og har lige så god chance som Theodor Krarup ØK (Kim Madsen).
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