
Trænerkommentarer
Vedrørende løbsdagen fredag den 8. december 2017

1. løb
2 Diamond Is Rough har trænet rigtig godt. Hesten holdt fri op til de to årgangsløb fordi den var syg. 
Den havde en forkølelse, som det tog lang tid at komme sig over. Det virker den til at være helt ovre nu, 
og hesten har været ude i to banearbejder, senest i lørdags, hvor den gik virkelig godt. Jeg synes jo, at vi 
har en god hest og den virker til at være lige så godt tilpas som i sommer. De andre er også gode, men 
jeg tror, at den er blandt de tre første (Mariann T. Nielsen).
3 Deep Purple skuffer mig lidt hele tiden. Jeg følte faktisk, at hesten var meget mere klar end det den 
har vist hidtil, så det bliver et defensivt løb og jeg er tilfreds, hvis den får gode penge (Jeppe Juel).
4 DJ KK er ude for at lære. Hesten mangler lidt forståelse for det hele endnu. Kan være en lille plads-
chance (Paul Erik Jensen).
5 Dorikan Lund træner Svend selv derhjemme. Hesten gik fint nok senest i Skive, hvor den måske 
skulle have vundet løbet. Vi fik ryg på den førende og hesten har sluttet godt af de andre gange, men det 
var som om, at der ikke var mere, da den skulle til at slutte af. Hesten gik i hvert fald en god tid, og jeg 
tror, at den er blandt de tre første igen (Knud Mønster).

2. løb
1 Buckaneer tabte travet senest i København og skal være bedre til denne gang. Den kan ikke udnytte 
det gode spor, og møder desuden gode heste. Det må være en lille pladschance (Paul Erik Jensen).
3 Casino Gardenia har stor vinderchance i dette løb. Han er rigtig hurtig fra start i voltestart, og jeg tror 
det bliver spids rundt om. Jeg gør dog opmærksom på, at han for tre starter siden stod med 16.000 kr. 
på kontoen, så han har tjent mange penge på kort tid (Peter Rasmussen til danskhv.dk).
6 Vivaldi har trænet godt og alt er som det skal være. Den har godt gået godt og været dygtig i to starter 
efter langtidsskade. Jeg ser han mellem de tre første. Casino Gardenia er måske for god, men jeg ser 
ham som en triochance (Kaj Westergaard).
7 Aayla T Dream går godt hver gang, men det er lidt hård konkurrence hesten er ude i. Hvis den kan få 
en placering så er det fint (Kaj Jensen).
9 Rex JK gik vel godt senest, synes jeg. Vi blev bare sat af og det hele blev noget bras. Der er ingen fejl 
på formen og det resultat kan man bare se bort fra. Her skal det løse sig fra 20 meter og anden række. 
Lykkes det så kan det være en pladschance (Birger Jørgensen).
10 Moliere gik et fint løb senest og havde vel vundet uden galoppen. Galoppen skyldtes en kombination af 
flere ting, men vi har lavet et par udstyrsændringer så vi undgår galop i fremtiden. Hesten har trænet videre 
og virker fin. Det er klart, at Casino Gardenia kan blive svær at slå, men vi vil forsøge (Peter Jensen).

3. løb
1 Victor Rush tror jeg har en god chance. Som jeg læser løbet så må det blive helt ideelt for ham. Han 
var vældig fin senest i København, den kom bare ikke fri og kom i stald med alt i behold. Som jeg ser det 
så får han ryg på Balotelli og så er der ikke mange som følger hesten i opløbet, hvis den får det rette løb. 
Jeg tror på en god vinderchance (Kaj Jensen).
3 Sensation går fint uden hesten føles til helt at have ramt topformen. Det er lidt en humørhest, som 
på sine gode dage kan meget. Jeg føler trods alt, at den er lidt på vej frem, så det kan være en sjov 
plads-luring (Kenneth Andersen).
4 Balotelli har gjort det meste rigtigt og har trænet fint. Går du efter direkte føring? Det ved jeg ikke, 
men det er hesten heller ikke afhængig af. Jeg skal være stor optimist (Anders Pedersen).
5 Rambo B skal jeg forsøge komme til spids med. Derfra kan hesten vinde, men kommer den ikke til 
spids så kører vi efter en præmie (Jeppe Juel).
6 Uha Uha De Hess fik endelig uddeling senest efter at have gået godt i et stykke tid. Intet indikerer, at 
den ikke stadig har samme form, og jeg synes egentlig at den kan vinde igen med et oplæg hvor der kører 
stærkt deromad. På sin gode form er det en lille vinderchance og en god triochance (Bent Svendsen).

Af Niels Jørgensen



8 Sir Diamond har tre-fire-fem heste indvendigt som er lige så hurtige fra start, så det bliver et direkte 
rygløb for hans del. Han får ørehætte på igen og så er han rimeligt rolig og bliver kørt fra ryg, men jeg ser 
ham i hvert fald som en præmiekandidat. I træningen ligger han hvor han skal med pulsen, og han kan 
godt risikere at overraske, men i første omgang skal der køres et snusfornuftigt løb (Kaj Westergaard).

4. løb
4 Capana Østervang kommer efter lidt løbspause. Den kan lidt mere end hun viser, men er også ustabil, 
så vi skal først se en god præstation fra hende før vi rigtigt tør tro på noget (Kenneth Andersen).
5 Captainhaselhof Be hoppede senest og det var lidt ærgerligt. Det er blevet lidt forkert de seneste 
gange. Hesten har god kapacitet. Den var anden til Classic Sisa og pullede over mål i ryg bag den, men 
siden har det drillet lidt. Senest rullede den bare over i galop, men havde masser af kræfter i behold.  
Det kan være en god outsiderchance (Knud Mønster).
7 C Nu Gilbak har en god vinderchance med det rette løb. Efter løbet senest sagde Untersteiner, at  
hesten smed løbet væk. Han havde masser at køre med, da de angreb, og havde hesten ikke løbet et 
spor ud og galopperet, så mente han, at den havde vundet (Kaj Jensen).
10 Amazing KK mødte alt for gode heste senest. Den løb alt hvad kunne hele vejen. Jeg tror ikke at det 
er noget for spillerne her. Hesten skal lige bevise, at den har lidt mere moral end den gjort de seneste 
gange (Paul Erik Jensen).
11 Beckmann Åstrup har haft lidt pause. Hesten var ikke så fin i de sidste par starter som i de 
foregående så den har været en tur forbi dyrlægen og kommer forhåbentligt i fornyet udgave. Er  
kapacitetsfuld, men kan godt være lidt usikker på benene og det er et svært spor, men normalt er det en 
god triochance (Kenneth Andersen).
12 Bell Man skal som udgangspunkt først gå fejlfrit. Den skal prøves med et lukket hovedlag. Hvis den 
går glat. er det en hest med store kapacitet, men den er rygende ustabil (Kaj Jensen).

5. løb
2 Axe Brogård sluttede fremragende af senest i Skive. Hesten har i ramt formen igen og viste senest det, 
som den gjorde, da hesten var bedst. Fra et godt spor er hesten en af dem som kan vinde (Bent Svendsen).
8 Ræs It Steensgård har fået et skidt spor. Havde den haft nummer et så kunne det godt være trio-
chance, men med et så dårligt spor så bliver det håbløst. Skal være glad hvis den kan snige sig med til en 
præmie (Kaj Jensen).
11 Alleycat er ude for at komme lidt i gang. Har et kedeligt spor på denne distance og jeg tror ikke på det 
store. Er glad for en præmie (Kenneth Andersen).

6. løb
2 Bluegrass synes jeg gik et OK løb senest. Hesten taber fortsat travet lidt til slut, men vi har prøvet at 
lave lidt justeringer, i håb om, at det kan hjælpe hesten. Den har ellers bare trænet på og virker helt OK. 
Jeg synes, det er et meget åbent opgør. Det er klart, at hvis min hest kan 1.16,5 fra spids så får baghes-
tene det svært, men hvis hun ikke er som bedst, så kommer de lettere ind i legen bagfra. Det er  
anderledes hård modstand hun møder nu. Hun har chance, men ligefrem at gøre hende til favorit og 
sætte hende på programmets forside er måske lidt hårdt (Peter Jensen).
8 Stickittothem var slettet sidst (26/11, red.) på grund af nogle lokale infektioner i et bagben. Hesten 
træner rigtig godt og jeg tror på en god chance. Men har hesten ikke været lidt nede i en bølgedal?
Jo, den har underpræsteret de senest to gange. Den ene gang grundet en infektion, og den anden gang 
hostede den. Og chancen her? Jeg bliver aldrig overrasket, hvis den vinder (Jan M. Rasmussen).
9 Angelina var helt væk senest, og et er typisk, når endelig hesten får et godt løb efter at jeg har haft den 
kørt væk. Jeg må tilstå, at jeg ikke helt ved, hvor hesten står og derfor hesten starter igen. Jeg har haft 
stenhård tro på den hest, men nu er det bare en outsider. Jeg kørt hesten i træningen siden seneste start 
og da var den fin. Outsider (Jeppe Juel).
11 Amulet var jeg godt tilfreds med på Jägersro senest, hvor løbet blev afviklet i et vildt tempo. Der blev 
både åbnet og lukket i 1.10-tempo, og jeg havde 1.10,5 på Amulet de sidste 500 meter. Så formen er, 
hvor den skal være, og hun er hurtig ude i voltestart. Om vi kan indfange Bluegrass fra spids er svært at 
sige, men en triochance må hun være (Peter Rasmussen til danskhv.dk).



7. løb
6 Bobbyswhitesock gik vel godt senest. Hesten har et godt spor og er fint inde i løbet rent penge- 
mæssigt, så den skal kunne være med fremme i afgørelsen ud fra det hesten gik sidst. Jeg ved godt, at 
der er et par gode heste imod, men de løber ikke fra hende (Birger Jørgensen).
7 Cool Shadow hev akkurat en sejr hjem senest. Da var hesten OK uden at imponere. Den havde  
imponeret mere i træningen end den viste senest. Den kan også være gået frem med løbet senest og  
må have en god chance (Jeppe Juel).
8 Angel har forbedret sig lidt hele tiden og virker på vej frem. Har en god afslutning i ærmet, så jeg bliver 
ikke overrasket, hvis hun tager en trioplacering her (Kenneth Andersen).
9 Benjamin Nordal er kommet en klasse op og skal være glad for en præmie (Kaj Jensen
11 Beauty Dream blev lidt stresset og for ivrig op til bilen senest. Hesten havde ellers trænet bedre end 
nogensinde, så den skal snart til at vise lidt mere end den har gjort hidtil. Fra et vanskeligt spor skal den 
bare vise noget af det rigtige, så er jeg tilfreds (Anders Pedersen).
12 Allmagic gik et rigtig godt løb senest, noget af det bedste nogensinde. Den satte 100 meter til. Det 
meste findes i denne hest. Vi skal bare lige have hesten til at finde ud af det. Forhåbentlig går den fejlfrit 
og kan trave sig stille og roligt ind. Det er måske lige hårdt nok at tro på vinderchance, men hvis hesten 
kommer godt med, og ikke misforstår noget undervejs, så er det en rigtig god hest for klassen. Både den 
og Beauty Dream har vanskelige spor, men Allmagic tåler nok lidt bedre at gå i sporene end tilfældet er 
med Beauty Dream (Anders Pedersen).

8. løb
2 Chris Elholm har mest galopperet hidtil. Jeg skal forsøge at se om jeg kan finde nøglen til ham, men 
den skal lige vise noget først inden vi kan tro lidt på ham (Kenneth Andersen).
3 Celina Hastrup kørte jeg et arbejde med i onsdags og da gik den vældig godt. Den har en god trio-
chance (Kaj Jensen).
6 Corvatinni Skov galopperede om ikke sejren så i hvert fald andenpladsen væk senest, da jeg trak 
hesten ind på open stretch og samtidig trak vattet. Ingen af delene havde hesten prøvet før. Hesten var 
ellers storforbedret uden sko og med lukket hovedlag og vatudtræk. Det er en hest i stor fremgang, og 
med de forbedringer, hesten viste senest, så vinder den snart løb. En god triochance (Bent Svendsen).
7 Chris K har gået pæne løb i de seneste par starter og begynder ligesom at finde ud af det. Kan være 
en ny triochance her (Kenneth Andersen).
8 Charming Magic gik vel OK i prøveløb, men er mest ude her for at få de 5000 kroner der er til  
opdrætteren. I mine øjne mangler hesten en måned i at være rigtig klar og jeg er tilfreds med en præmie. 
Hesten kan været gået lidt frem med prøveløbet i kroppen, og den satte også lidt til ved galop. Det er en 
hest, som kan gå en 1.20-tid hvis den går glat, men sporet er også svært, så den står nok ikke mål med 
vindertippet på nuværende tidspunkt (Anders Pedersen).

9. løb
3 Pick’N Roll kan jeg ikke bedømme mod disse heste, men den gik fint senest og det tror jeg at den gør 
igen. I et lille felt bliver jeg ikke overrasket, hvis den er blandt de tre første. Vil den være gået frem med 
løbet senest? Den havde fået meget træning forinden og pustede ikke, så jeg tror ikke at den vil være så 
meget forbedret med løbet i kroppen, men det kan man selvfølgelig håbe på (Jan M. Rasmussen).

10. løb
14 Armbro Hall går en klasse ned her og skal på den konto kunne være en triochance (Kenneth Andersen).

--

Bedste chance på dagen?
Anders Pedersen: »Det må være Balotelli. Dernæst Allmagic, hvis den opfører sig ordentligt.«
Jeppe Juel: »Cool Shadow«


