
 

1. løb
2 My Quest har gjort det pænt i de sidste par starter og jeg forventer den tager gode penge her 
(Bent Olsen/danskhv.dk).
6 Monza har løbet godt i hele Skandinavien og selvom det er en stor hest, så forventer jeg ikke at 
den får problemer med banen. Det er den jeg tror mest på (Bent Olsen/danskhv.dk).
7 Wall Street er en hest jeg forventer mig meget at til næste år, men nu skal hesten lige have sin 
debut og lære lidt. Jeg forventer ikke andet end et godt løb så hesten er klar til næste år (Marc Stott).

2. løb
3 Staro Harley står for en gangs skyld rigtig godt til, synes jeg. Jeg regner med en trioplacering 
(Kenneth Andersen).
5 Rondo Byrds har mest startet i formløb fordi hesten er ved at være slidt, men her, i behersket 
selskab, bør han på en af sine gode dage nok kunne tage en præmie (Flemming Degn).
6 Rex står godt og bedre end længe. Den har mødt bedre konkurrenter de seneste gange, og hesten 
har ingen ulempe af voltestart. Den får for første gang norsk hovedlag på. Det håber jeg hesten tager 
godt imod, og så skal man se op for den. Jeg tror, det er en regulær vinderchance. Anden række i 
volten gør ikke noget og han er god over de sidste 600 meter (Rene Kjær).

3. løb
1 Counterstrike er omsider kommet ud i det selskab, hvor den hører hjemme. Hesten har været 
ude imod årgangstoppen i prøver, grand prix og kriterium. Senest løb den en fornuftig tid efter 
fejlen, og hvis hesten kan bare i nærheden af det denne gang, så kan den være helt overlegen. Er 
den hurtig nok til at udnytte indersporet? Hesten er ingen raket, men den kan godt åbne lidt. Jeg 
har ikke kørt hesten længe, men den har i bund og grund løbet på gode tider mod heste på et langt 
bedre niveau. Lille vinderchance (Birger Jørgensen).
2 Choco Box kørte jeg et arbejde med i lørdags, blot i langvogn. Det virker som en tiltalende hest 
som er i god form, og den har et godt spor, men den skal måles på det hesten har lavet tidligere. 
Måske en placeringschance (Peter Frandsen).
5 Harley Boko synes jeg skuffede lidt senest i Billund og hesten har herefter haft en trænings-
periode. Er vel meldt lidt op her, og der er to-tre gode heste han ikke slår. Hvis han får en placering 
mellem tre og fem så er vi godt tilfreds (Henrik Lund).
6 Cabo Suroeste har jeg efterhånden sagt er par gange, at den snart ville vinde løb. Det håber 
jeg sker så jeg får ret, men umiddelbart synes jeg ikke, at det ser ud til at være mere end en trio-
chance. Der er et par fornuftige heste imod, og jeg synes, den var lidt træt senest på Fyn. Den 
træner ellers godt og burde gøre det lidt bedre i løbene end tilfældet har været (Henrik Lønborg). 
7 Somewifesomewhere har gået jævnt og stabilt i de seneste tre starter. Den har haft et lille 
ophold, hvor den bare har trænet lidt mere. Spor syv er selvfølgelig vanskeligt, og en hest som 
Counterstrike har været ude i hårdere selskab og fået noget hår på brystet, men vi må forsøge at 
knække koden så det falder så heldigt ud som muligt. Trods startsporet må det være en vinder-
chance (Peter Jensen).
8 No Soup For You gik godt senest i Århus, men hoppede igen som den har gjort alle de andre 
gange. Jeg skal primært koncentrere mig om at få den rundt. Den møder gode heste, men fejlfrit så 
kan den være blandt de tre første (Knud Mønster).

4. løb
3 Bailey Trøjborg er blevet behandlet i et par omgange. Siden har den trænet rigtig godt og dyrlæ-
gen har sagt god for at den starte. Der er tillæg ved 12.001 kroner og hesten står med 12.000. Til 
gengæld har den været uheldig med startsporet og med at Mr Panamera starter i løbet. Jeg havde 
måske troet, at den ville gå ud og vinde. Nu er jeg tilfreds med en trioplacering. Hesten kommer 
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med en ny skoning som den har fungeret godt med 
i træningen. Får vi et godt løb, så er hun en stor trio-
chance. Kan aldrig slå Mr Panamera, men skal være 
anden eller tredje for at få godkendt (Jimmi C. Nielsen).
5 Benton Frisco mistede stilen lidt og ejeren ville helst 
ikke bruge penge på dyrlæge, så den måtte have lidt 
pause. Hesten har trænet ret så fornuftigt, men den kan 
måske mangle det berømte løb i kroppen. Triochance 
(Henrik Lønborg).
6 Mr Panamera var fin senest ved sejren i Århus.  
Hesten står fint til i løbet og burde have en fin vinder-
chance (Peter Jensen).
9 Bobbyswhitesock går jævnt og stabilt. Den har fået 
ridser i lakken af halsbetændelser hen over sommeren. 
Fra anden volte kan jeg ikke bruges hestens starthur-
tighed til noget, men jeg har en forhåbning om, at den  
går et godt løb og så må vi se, hvor langt det rækker. 
Den har vel ikke direkte vinderchance (Birger Jørgensen).
10 Vakker gør det jævnt og godt når bare hesten går 
fejlfrit. Senest fik den et halvtungt løb. Her skal den 
give 20 meter og det er aldrig nemt, men hvis hun går fejlfrit og lever op til de præstationer hun har 
ydet fejlfrit, så skal hun vel være en triochance (Henrik Lund).

5. løb
3 Bella Sotto har haft et ophold i starterne og har faktisk trænet rigtig godt. For tre uger siden gik 
hesten et banearbejde, hvor hun var rigtig fin, men denne hest har givet mig mange grå hår, så det 
må være en outsider. Har hesten fordel af Jydsk Væddeløbsbane? Nej, ikke umiddelbart, men det 
er heller ikke noget decideret handicap (Peter Jensen).
4 Vilbert vil jeg håbe er bedre end senest. Da tror jeg simpelthen bare at hesten manglede løbet. 
Jeg tror og håber, at den er bedre denne gang, men den møder gode konkurrenter så i første  
omgang er det en lille triochance (Ole Bender).
6 A Safe Fortune er handlet til stalden og har været hos os i halvanden måned. Hesten havde 
været ved dyrlægen lige inden den kom til os, så den startede med at holde lidt pause. Ellers har 
den trænet stille og roligt. Starten her er en test på, hvordan hesten agerer i løb. Jeg er glad hvis 
den går et godt løb og slutter af til en placering (Kenneth Andersen).
7 Lilo d’Amour står godt inde i løbet indtjeningsmæssigt. Den tabte til gengæld lodtrækningen, 
men virker til at være i OK form, så jeg tror da, at den vil gøre en god indsats. Er der en særlig 
forklaring på hestens stærke resultatrække? Det er fordi den er kommet til at starte højre rundt. 
Hesten fungerer bedst denne vej rundt. Jeg tror faktisk, at den kan nå et stykke vej. Hesten  
forbedrer sig fra start til start, er begyndt at løbe nogle fine tider, og den har tilsyneladende en  
god indstilling (Birger Jørgensen).
8 Armstrong Laser glæder jeg mig til at køre. Det er mig som har overtalt ejeren til at prøve hesten 
på Jydsk Væddeløbsbane. Jeg er stensikker på, at det vil falde godt for den. Hesten har krise i  
svingene venstrevejen rundt. Det har den haft i Sverige og det havde den, da vi startede den  
senest i Odense. Nu har jeg fået min vilje. Selv om hesten er ude blandt gode konkurrenter så 
er der ikke nogen i feltet som er bedre end ham, hvis han går fejlfrit. Det er en rigtig god luring til 
spillerne, hvis det hele stemmer. Senest gik hesten formidabelt, da den kom tilbage efter en stor 
fejl på 1.16. Jeg har selvfølgelig dyb respekt for Lilo d’Amour, men hvis Armstrong Laser suser 
rundt om hjørnerne som jeg forventer, og den i øvrigt sidder rigtigt til, så skal man have den med på 
kuponen. Så vil jeg sige, at det også er en lille vinderchance (Rene Kjær).
9 Belmondo Simoni har jeg kørt et par gange, også i træningen mellem starterne. Hesten har haft 
lidt problemer i svingene, og jeg tror, den vil have lidt fordel af Århus-banen, men først skal den lige 
fejlfrit rundt. En outsider (Knud Mønster).

 Bedste chance på dagen?
Henrik Lønborg: »Bastian Lendalund.«
Kim Madsen: »Natalie Bork.« 
Flemming Degn: »Gulliver SIR.«
Rene Kjær: »Armstrong Laser skal 
fremhæves som luringen på dagen.«
Birger Jørgensen: »Umiddelbart er 
Lilo d’Amour, Counterstrike og Dream 
Of Success gode nok til at vinde, hvis 
der er lidt tur i den.«
Kenneth Andersen: »Staro Harley.«
Jimmi C. Nielsen: »Bailey Trøjborg.«
Knud Mønster: »Rasken QC, hvis den 
er fejlfri.« 
Marc Stott: »De tre heste i 7. løb står 
godt. Det samme gør Good Too. De er 
svære at skille, men måske en ganske 
lille fordel til Marsh King.«



10 Believeinus har været lidt borte og der er blevet lappet lidt på hesten fordi den travede dårligt
et par gange i træk. Den har ikke fået noget reelt banearbejde, så den er ude her for at få en start 
i kroppen, men ellers har den vist god form. Tidligere kunne vi aldrig køre hesten højre rundt. 
Jeg har lidt feeling for, at den burde kunne klare det nu, men starten her er lidt et forsøg. Mest en 
præmiekandidat (Henrik Lønborg).

6. løb
1 Concorde er skoet om igen til denne start. At det blev til galop senest var ikke helt hestens skyld, 
da den kom lidt i klemme. Hesten har en stor gang og Henrik måtte tage i hesten på det allerværste 
sted, så den fik fejl på og dermed var det løb kørt. Får hesten en præmie blandt disse heste så er vi 
godt tilfreds (Søren Kiltgaard).
2 Udora Jet har faktisk trænet ganske godt. Den løb vel en god tid senest i Aalborg, endda med 
galop på, og hesten virker til at fungere bedre højre rundt. På den baggrund håber jeg, at hesten 
slutter blandt de tre første (Birger Jørgensen).
3 Apache Line lavede en lidt dum galop for mig senest. Den ramte sig pludselig på et forben, 
hvilket normalt ikke har været noget problem, så vi prøver at starte igen. Hesten er ikke specielt 
godt inde i løbet, men den træner godt, og jeg tror, han er en lille triochance (Henrik Lønborg).
4 Rasken QC blev senest lidt irriteret i første sving, så den hoppede. Hesten har jo god kapacitet, og 
hvis han går fejlfrit så kører jeg med ham hele vejen. Fejlfrit er det en vinderchance (Knud Mønster).
6 Giggs Boko havde to hårde løb på otte dage i starten af oktober. Derfor har hesten lige haft en 
periode, hvor den har trænet. Hesten virker fin, men møder rigtigt fine heste denne gang. Alligevel 
synes jeg, at han er en af tre-fire heste som kan vinde løbet (Peter Jensen).
9 Atletico møder gode heste. I forhold til, hvor lidt vi kører om, så er det et godt felt. Jeg har ingen 
forhåbninger om at kunne vinde løbet, dertil er konkurrenterne for gode. Selv om Atletico er i rigtig 
god forfatning og gik et topløb senest, så forventer jeg ikke, at den kan slå en fejlfri Giggs Boko og 
Bastian Lendalund. Men alt kan ske. Hvis der bliver kørt til undervejs og Atletico sidder godt til, så 
har jeg hesten som kan gøre det, men umiddelbart er han en lille triochance (Rene Kjær).
10 Bastian Lendalund pustede ret længe efter løbet senest i Odense, og jeg var heller ikke 100 
procent tilfreds med indsatsen. Hesten er blevet tjekket op efterfølgende uden at der er fundet fejl, 
så Steen ville skærpe træningen idet han mente, at han havde været lidt for god ved hesten. Uanset 
så er hesten en vinderchance her (Henrik Lønborg).
11 Vibs Øland har et møgspor, hvilket hesten næsten altid har, men hvis de vil køre undervejs så 
kommer hun farende til slut og har en triochance (Arne Normann).

7. løb
1 King Charles er i stødet i øjeblikket, men jeg bliver nødt til at sige som altid med denne hest, 
at hvis han er i humør, så er han en topchance. Præstationerne forekommer ellers at være blevet 
mere stabile? Jo, men jeg tør næsten ikke love noget med lige netop ham (Marc Stott).
4 Marsh King bliver ved med at vise form og er på toppen, så jeg forventer et topløb af ham. Han 
er en god vinderchance (Marc Stott).
5 De Fem Stjerner startede i Norsk Oaks senest og der er slet ikke sådanne heste med her  
(Bent Olsen/danskhv.dk).
6 Good One er kommet rigtig godt over sit løb senest. Jeg forventer igen et stort løb af ham. Han 
har også en vinderchance (Marc Stott).
7 Ventuari gik perfekt senest med 66 kilo på ryggen. Begge mine heste er i orden og med fremme 
her (Bent Olsen/danskhv.dk).

8. løb
1 ID Bornrightafter skuffede på Fyn, men havde også lidt problemer med en blodprøve. Har 
trænet siden og været i rutineløb i Skive, hvor den gik 1.19. Jeg tror, at den kan gå en 1.18-1.19-tid, 
men det er svært at sige, hvad det rækker til. En outsider (Knud Mønster).
2 Livi Kashmir er en god hest. Den gik et rigtigt godt prøveløb uden at være kørt i bund. Det er 
vel en triochance, da vi nok ikke kan gøre noget ved Birgers hest. Livi Kashmir er nok en god trio-
chance (Arne Normann).
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3 Cicero Cæsar have intet racing luck senest. Ellers tror jeg den havde været helt fremme i det 
pågældende løb. Siden har den haft en lille pause og har trænet fint derefter. Hesten er endnu ikke 
helt sikker på benene så i første omgang er det bare en pladschance (Ole Bender).
6 Cirkeline BS er en lille fin hest, som faktisk træner OK. Spor seks er måske noget bøvl, men jeg 
tror, at det er udmærket for hende idet hun så har en hest hun kan følge med, så jeg tror, hun får et 
rigtig godt løb her. Skal nok tage en præmie, og har måske en lille triochance (Jimmi C. Nielsen).
7 Dream Of Success har været lidt besværlig, men har vældig høj fart. Hesten er urutineret og 
temperamentsfuld, men de andre kan ikke løbe fra den. Ud fra prøveløbstiden skal hesten kunne 
være med på stregen (Birger Jørgensen).

9. løb
1 Forty Nine Steps er ovre for at blive solgt og vil gøre det pænt. Den skal nok vinde sine løb, men 
det bliver bare ikke for mig (Bent Olsen/danskhv.dk).
3 Savanha synes jeg gik pænt senest med høj vægt i en blød bane. Jeg håber at den kan lidt 
bedre denne gang. Triochance (Birgitte Nielsen).
4 Ginger Attitude skuffede nok lidt senest i Aalborg og dette er måske hendes sidste start. Der er 
eventuelt et løb på finalen, hvis hun går rigtigt godt her, men hun skal ikke løbe til næste år. Mest 
en outsider (Birgitte Nielsen).
5 Good Too løb pænt senest og er noget bedre inde i løbet denne gang. Det er et tyndt, tyndt felt, 
så jeg synes, det er en god vinderchance. Jeg vil faktisk blive lidt skuffet, hvis ikke den vinder dette 
løb (Marc Stott).

10. løb
4 Gulliver SIR er i topform. Det har han vist de seneste gange efter en downpoeriode hen over 
sommeren. Sporet er godt og han bliver kørt fremad, helst til føring, men ellers må vi sadle om, hvis 
ikke det lykkes. Hvis hesten går op til det den har gået de seneste gange, så vil jeg sige at det er 
en vinderchance (Flemming Degn).
5 Radetzky Lobell har gået et enkelt arbejde på banen og da var hesten positiv. Den har 
selvfølgelig ikke startet længe så jeg vil se den an, men det er en hest med en vis kapacitet. Det 
virker den også til at være i arbejde. Det er en spændende hest som ser godt ud og har trænet  
fornuftigt. En spinkel outsider (Søren Klitgaard).
6 Roselin Svimmel gik vel godt senest, og viste, at den stadig har god form. Jeg vil selvfølgelig 
forsøge at køre et rygløb denne gang. Den eneste måde at slå Gulliver SIR på er ved at speede 
den over ende til slut. Stor triochance (Kim Madsen).

11. løb
4 Business As Usual var vel egentlig under standard senest, men det viste sig, at hesten havde 
en hovbyld, så den kommer forhåbentlig i forbedret udgave denne gang. Kan være en lille trio-
chance (Kim Madsen).
9 Remember Screen S har drillet mig en smule. Hun virker alt for frisk når hun kommer til løb.  
Senest forsøgte hun faktisk på at løbe med mig, så hun får lidt andet udstyr på denne gang. Så 
skal hun nok tage en præmie. Fejlfrit er det en lille triochance (Jimmi C. Nielsen).
12 Natalie Bork gik fremragende senest. Desværre gav jeg datteren besked om, at hun skulle  
køre udvendigt idet hun ikke er så rutineret og derfor ikke skulle ind blandt de andre. Hesten gik 
udvendigt hele vejen og holdt godt ved. Det må være en god triochance med en lille vinderchance. 
Det er klart, at det skal flaske sig, men hesten virker bare rigtigt godt gående og synes at have lyst 
til det i øjeblikket (Kim Madsen).


