Trænerkommentarer

Vedrørende løbsdagen fredag den 12. januar 2018
Af Niels Jørgensen

1. løb
1 Spicy Shot gik et rigtig godt prøveløb, og Jesper synes, hesten var rigtig fin. Jeg er meget spændt og
tror på en triochance. Den kommer til at løbe stærkt (John Nielsen).
2 Disney HJ har trænet pænt og gået nogle gode arbejder på banen. Kan være usikker i starten, men
virker ellers fin og stærk. Skal være en fornuftig chance første gang. Kan den vinde? Ja, hvis den er
fejlfri (Kenneth Andersen).
3 Livi Kashmirs galop i Århus var min egen skyld for jeg havde sagt til ham, at han bare skulle køre til
og det gjorde han så. Det endte med galop ind mod første sving, men siden kom han fint tilbage som
tredje. Gangen efter kørte Birger i Skive og havde han ikke fået den sidste galop på i sidste sving havde
den i hvert fald været tredje. Efterfølgende har jeg kørt den i arbejde, hvor den har fløjet rundt, men den
er lidt kilden, når man lægger sidestangen på. Opfører den sig normalt kan den løbe stærkt og er med
fremme uden at jeg tør love den vinder (Arne Normann/danskhv.dk).
4 Bonsoir Madame har trænet fint og gået lige op med Baguette Avenue (tog tre andenpladser i Sverige
i september/oktober, red.). Har fået et lidt trist startspor, men kan ret så meget. Det er en kapabel hest
og en god outsiderchance (Frank Sørensen).
5 C My Dream er en hest, der hele tiden ser noget nyt man kan blive bange for. Selv om jeg træner på
min bane hver dag så ser den ofte noget nyt så den skal mest lære. I prøveløbet kom den hjem på en ok
tid efter galop uden at jeg pressede den, men den er med her primært for at lære. Spor 5 er et møgspor
for den, da det er en ret stor hest, der kan blive svær at få rundt. Det er ikke en hest, jeg har de store
forventninger til her første gang (Arne Normann/danskhv.dk).
7 Apollon er lige så urutineret som en toåring selv om hesten er seks år, men det var nu rent tilfældigt at
det først var i tredje forsøg at hesten blev godkendt. Der blev bare kørt for langsomt undervejs gangen
før. På en god dag kan han vel et sekund bedre end sit prøveløb. Hesten virker stabil, men den er stadig
urutineret. Hvilke forventninger har du til debuten? At han bliver kørt pænt rundt og lærer noget. Så må vi
tage det, vi kan få. Hesten skal ikke forceres til noget som helst. Det giver næsten også sig selv med det
spor. Kan være outsider hvis det flasker sig. Hesten virker stærk og reel, og det var med kræfter i behold
at han løb de 1.20,5 (Dorthe Christensen).
8 Donato Hyrdehøj gik et kanon prøveløb, hvor hesten sluttede vældig godt af og indikerede, at det er
en hest ud over det sædvanlige. Vinderchance (Kaj Jensen).
2. løb
1 Capana Østervang viste en forrygende afslutning senest efter et passivt oplæg. Kan hun gøre en
lignende præstation her så skal hun være en god triochance (Kenneth Andersen).
2 NB Flax’ præstation og tid senest var OK, men det var hestens aktion ikke. Han havde det svært i
svingene og det viste sig efterfølgende, at han havde slået sig på begge haser. Det har vi forsøgt at løse
til denne gang. Han kommer igen til at gå uden sko, men med hasegamacher for det kræver hesten
åbenbart. Er ellers en sød og stabil hest, som er kolossalt starthurtig, så jeg går ud fra, at Rene styrer
direkte til spids og kører løbet derfra. Skal være en vinderchance (Frank Sørensen).
3 Bibs Nordal hoppede senest i spids og er faktisk lidt svær at køre. Den har ikke så meget plads at
give væk af, så der er galoprisiko, men hesten har vel i bund og grund en fornuftig kapacitet og fart i sig,
så den kan godt risikere at ende lidt fremme (Birger Jørgensen).
7 Aquador har jeg haft i et par måneder og den har sådan set trænet fornuftigt. Jeg har svært ved at
vurdere chancen, da hesten ikke har gået de helt vilde banearbejder, men den virker stærk i træningen
så man kan håbe, at den kan løbe blandt de tre første (Anders Pedersen).
3. løb
3 Athene PP kørte jeg lidt for offensivt med senest idet jeg troede på sejr i flere situationer undervejs i
løbet. Det kostede andenpladsen til The Las Cola som bare var bedst. Athene PP viser god form og har
en triochance igen (Kenneth Andersen).

4 Cuba N skuffede mig utroligt senest, men vi har ikke fundet fejl på ham, så vi prøver igen og denne
gang med et lidt defensivt oplæg. Hvis hesten er som bedst så skal den vinde et løb som dette, men jeg
forventer ikke at den vinder. Hesten skal ud at gå et godt løb, komme tilbage på sporet og ind i en stabil
periode. Skal dog være en god triochance (Jeppe Juel).
9 Boris har trænet på siden seneste start og virker fin. Hesten var rigtig fin på en meget krævende bane
senest, og med tanke på dén præstation, og at hesten nu har et par løb i kroppen, så skal han være en af
flere som kan vinde løbet (Marc Bæk Nielsen).
4. løb
2 Beckmann Åstrup gik rigtig godt senest. Jeg var virkelig tilfreds med hesten som også havde kræfter
i behold. Den havde klart udviklet sig fra første sejr. Jeg har ærligt talt lidt svært ved at sætte ham ind i
konkurrencen denne gang. Det er væsentligt hårdere heste han møder, men jeg regner med at kunne
køre 1.16-1.17 på distancen, og det vurderer jeg skulle række til at kunne være med. Der er i hvert fald
intet som indikerer, at hesten skulle være ringere end i fredags, så hvis alt flasker sig og vi får spids og lov
til at køre et fornuftigt tempo, så skal hesten stå med en lille vinderchance (Emil Henriksen).
5 Amazone Shadow gik faktisk rigtig godt senest mod gode heste. Med en lignende præstation her så er
det en triochance. Hesten går altid godt i Aalborg (Martin Andreasen).
6 Toscano har været fin siden seneste start. Jeg synes faktisk, at den gik rigtig godt i Odense, hvor den
holdt gode heste fra sig. Jeg havde egentlig troet, at den manglede lidt mere. Det er en stor og tung hest,
som helt sikkert vil være gået frem med det løb i kroppen. Er en af flere som kan vinde (Marc Bæk Nielsen).
7 Sussie Hastrup var uheldig senest at galoppere fra start. Hesten har ellers ikke hoppet siden den
sprang ud af moderen. Jeg synes konkurrencen her ser rimelig ud, og jeg tror, at den har en god triochance (Kaj Jensen).
8 Tonight La Marc er svær at vurdere. Hesten har trænet fornuftigt, men den må lige ud at få et løb i
kroppen og håbe på en præmie. Det bliver svært at nå mere. Det er da en fornuftig hest, men flere af de
andre står godt i løbet, så jeg synes måske at det ser lidt hårdt ud (Anders Pedersen).
9 To You har Rene kørt flere pæne løb med, men hesten har været ude af stand til afgøre. Den har ikke
blæst forbi som den kunne tidligere, men mest hængt på. Træningsoplægget er blevet ændret i de seneste tre uger for at få styrken tilbage i hesten, og nu skal vi se, om det er lykkedes. Er en lille triochance
(Frank Sørensen).
5. løb
1 Bobbyswhitesock har et par gode heste imod sig, men den er trods alt tredje i tipsrammen og jeg har
en forventning om, at det nok skal gå. God triochance (Birger Jørgensen).
7 Chelsea træner godt, passer sine intervaller og bliver holdt i gang. Starten senest i Aalborg skal man
se bort fra. Da var hesten syg med bronkitis. Der bliver en lille ændring til denne start, idet hesten sikkert
kommer i trekvart-lukket hovedlag efter længe at have gået med åbent hovedlag. Jeg var meget tilfreds
med hesten senest i Skive, men det er som om, at det stadig sidder lidt psykisk i hesten, at den har løbet
løbsk på banen. Derfor kommer den nu til Aalborg. Skal være en triochance (Hans Ulrik Kristensen).
6. løb
3 Bella Toft er kuskeforstærket denne gang, så vi må håbe, at den går fejlfrit løb og får en præmie.
Senest var banen lidt for stum og deraf galoppen. Formen er fin. Lille triochance (Kaj Jensen).
4 Vibs Øland kørte Kasper også sidst og da Flemmings hest stoppede måtte han med ned bagom og det
kostede formentlig andenpladsen, men nok heller ikke mere. Hun er rimelig fra start, men ingen spidskandidat og Kasper plejer jo heller ikke at køre fra start med hende. Kan hun få noget 2.-3. par udvendig er
jeg godt tilfreds. Jeg føler selv det er en rimelig chance for hun har trænet bedre op til denne start end hun
gjorde til seneste og jeg vurderer hende til at være den bedste af mine chancer (Arne Normann/danskhv.dk).
6 Supertarteletten gik et rigtig fornuftigt løb senest og viste lidt af sit gamle jeg. Kan være en sjov trioluring, men er alligevel ikke oppe i fulde omdrejninger endnu (Kenneth Andersen).
7 Amazing Queen er havnet ilde til startsporsmæssigt, men jeg håber, at Jeppe kører til spids og slipper
til en af de andre. Så ved vi jo, at den løber med. Jeg kan godt se, at der er mange som vil have spids,
men jeg ved også hvor hurtig Amazing Queen er. Kommer den til spids og det bliver den hest, som vinder,
der kommer og tager over, så kan Amazing Queen lige så godt løb op i trioen som alle andre
(Hans Ulrik Kristensen).

8 Thisismylife holder hysterisk form og bliver fortsat bedre. Nu har hesten fået et dårligt spor, men den er
kolossalt starthurtig. Hvad Kjær vælger skal jeg lade være usagt, men jeg har en idé om at han nok kører
frem, da hesten også gerne vil selv. Jeg synes, at den er godt inde i løbet. Ganske vist med et højt
nummer, men den har så også tjent mest i feltet. Det skal være en stor vinderchance (Frank Sørensen).
9 Alleycat skuffede mig lidt senest i et overpacet sprinterløb. Har ellers været inde i en positiv udvikling,
men vi må prøve at få det bedste ud af det her. Jeg har svært ved at vurdere chancen (Kenneth Andersen).
7. løb
1 Boss gik faktisk godt senest. Kenneth var godt tilfreds og hesten havde fuld fart over mål, hvilket var det
jeg ville. Det er godt for fremtiden og for dette løb. Kommer jeg til spids og vi ikke får “idiot-tryk”, så tror jeg
faktisk, at han vinder løbet. Hesten går allerbedst i spids (Jeppe Juel).
3 Armani Hyrdehøj er min bedste chance sammen med lillebroderen (Donato Hyrdehøj, 1. løb). Jeg
synes at hesten står godt til, og konkurrenterne er ikke bedre end at den burde kunne slå dem. Har i hvert
fald en god triochance og en lille vinderchance (Kaj Jensen).
5 Staro Harley gik et pænt løb senest i Århus. Den holdt faktisk pænt ved i forhold til hvad den tidligere
har gjort. Hesten virker på rette vej og kan være en sjov trioluring uden at det er nogen vinderchance
(Kenneth Andersen).
8. løb
6 Ahay gik faktisk pænt senest i Århus, men er også klart bedst den vej rundt. Dette er kun hestens
anden start i monte og jeg har svært ved at forudsige, hvad det kan blive til (Kenneth Andersen).
9. løb
6 Livi Giggs var ude på en for lang distance senest og hesten var reelt træt. Nu står den fra spids, mod
20 meter senest. One Boy bliver måske svær at slå, men jeg regner klart med at Livi Giggs har en
fornuftig triochance (Emil Henriksen).
9 Armbro Hall gik et stærkt løb senest og tonsede bare derudad. Kan vel blive nummer to til One Boy
her, hvis alt går vel (Kenneth Andersen).
11 Nallo Åstrup gik rigtig godt senest, hvor der var lidt tumult i sidste sving. Har desværre mange heste
at runde denne gang, men til gengæld har den så et ordentligt spor i volten. Hvis ellers det flasker sig, så
skal den nok tage en fornuftig præmie (Emil Henriksen).
12 Pegasus Shadow er ikke trænet helt optimalt op til denne start, men hesten er lettet frem til 40 meter
og kan godt blande sig i trioen, hvis der er lidt tur i den (Martin Andreasen).
13 Always Magic N gik fint senest. Der bliver nok lidt det samme oplæg her med at køre fornuftigt og se
hvad der er til slut. Hesten skal have de løb som den fik senest. Har måske en en triochance. Lige pludselig så står den vel til at kunne vinde, men denne gang ser det umiddelbart lidt svært ud (Anders Pedersen).
14 Ohio Gilbak har fået løb i kroppen og det ser vel ikke så forkert ud her. Der er et par stykker fra spids
som kan blive svære at fange, men jeg vil tro, at den kan blive tredje igen (Kaj Jensen).
15 Special Player synes jeg står hårdt, men man ved aldrig, hvis hesten er 100 procent i orden. En
meget lille outsiderchance (Hans Ulrik Kristensen).
--

Bedste chance på dagen?
Frank Sørensen: »Det må være Thisismylife på dokumenteret form.«
Kenneth Andersen: »Disney HJ er nok den bedste vinderchance på dagen.«
Kaj Jensen: »Armani Hyrdehøj og Donato Hyrdehøj.«
Emil Henriksen: »Beckmann Åstrup«
Hans Ulrik Kristensen: »Det skal være Chelsea. Jeg tror stadig på at det er en af de bedre i årgangen.«

