
 

1. løb
2 Bonita er kommet sent i gang og har været lidt besværlig. Hesten har vel i bund og grund god styrke og 
fart, men den agerer lidt ustabilt. Når jeg kører hesten alene er der ingen problemer, men når den er sam-
men med de andre så løber den og spænder sig. Det er en outsider (Birger Jørgensen).
4 Behurri Lois Bit har skuffet mig. Den træner anderledes end den optræder i løb, hvor hesten ikke lægger
sig ud. Herhjemme er hesten hidsig og fremadgående, men til løb bremser den og markerer galop uden 
at den så galopperer. Der er tilsyneladende ingen fejl på hesten så vi fortsætter og håber på at det er et 
spørgsmål om rutine. Hesten har farten og er en outsider (Bent Svendsen).
6 Check Or Bet havde en på galop senest og et meget svært spor i volten, så den var slet ikke drejet rundt 
da de sagde “kør”. Der er ingen tvivl om, at den kan betydeligt bedre end de 1.22,7 senest. Hesten er fin i 
Århus og søger en triochance (Michael Lønborg).
7 Cassanova K fik jeg efter seneste start og jeg har været tilfreds med den i træningen. Den har ikke 
trænet noget vildt, bare derhjemme. Hesten må bedømmes lidt ud fra tidligere meritter og jeg skal prøve at 
køre den fejlfrit. Det er en outsider (Jeppe Juel).

2. løb
2 Bella Tinghøj skuffede mig lidt senest. Den løb en god tid, men alligevel synes jeg, at den var lidt tam i 
forhold til de to andre starter for mig. Her kan vi være blandt de tre første (Jeppe Juel).
4 Benton Frisco gik godt senest og det vi havde også forventet, da hesten havde været opadgående i  
formen. Det var ret enkelt han vandt. Denne gang møder han lidt hårdere konkurrence, men stadig har den 
en vinderchance (Henrik Lønborg).
6 Lilo d’Amour kommer efter lidt pause og har bare trænet på som hun plejer, så jeg har en forventning 
om, at hesten igen går et godt løb. Vinderchance (Birger Jørgensen).
8 Tristan Østervang var OK da jeg kørte hesten senest. Den manglede noget form og var træt da vi ramte 
lige bane, men hesten skal have klar fordel af nu at have løb i kroppen. Den kan godt tage en præmie 
(Henrik Lønborg).
9 Villia Silk har klar fordel af højrevejen. Med racing luck kan hun i bedste fald være en triochance (Frantz 
Praëm).

3. løb
1 Ahay gik faktisk godt senest hesten startede i Århus. Siden var den ude i monte og det fungerede ikke. 
Selv om der er god modstand denne gang, så kan hesten godt være en sjovt bud til den sidste trioplacer-
ing, men heller ikke mere (Kenneth Andersen).
4 Boulevard har været hjemme i tre uger (efter Norges-opholdet, red.) og den har bare trænet stille og 
roligt. Der er flere gode heste med i løbet. Hvis det flasker sig så kan hun godt vinde, men hun er meget 
humørbetonet. På sine bedste dage slår hun næsten alle, og på de dårlige slår alle de dårlige hende.  
Normalvis skal hun være blandt de tre første her (Jeppe Juel).
5 Aqua De Vie har rigtig god form og den gik forrygende senest på Jägersro. Det er klart, at hesten møder 
et par gode konkurrenter, men den har en pladschance. Hesten har ingen problemer med Jydsk Væddeløbs-
bane. Kan den vinde? Jeg vil ikke udelukke det, men det er klart, at det skal flaske sig lidt (Steen Juul).
6 Quintessense galoperede med 600 meter igen, da hun slog sig på et bagben. Skopåbuddet i Sverige er 
en kæmpe ulempe for hende, og den indirekte årsag til galoppen. Der er fuld form, og det er ikke mit indtryk 
at Århus-vejen vil volde problemer (Flemming Jensen/danskhv.dk).
7 Stickittothem har vel ikke rigtigt vist samme form som tidligere. Hun skal lige vise, at hun er tilbage. 
Omvendt så står hun bedre inde i løbet end hun har gjort andre gange, men der er også et par gode heste 
imod. Jeg håber på, at den kan være blandt de tre første (Birger Jørgensen).

4. løb
2 Bo W har gået godt de første par gange og det tror jeg den gør igen. Jeg er nødt til at skulle tro på min 
hest selv om konkurrencen er skærpet. Jeg føler ikke, at jeg har set bunden på hesten endnu og er klar til 
at køre mod bedre heste. Bliver det føring igen? Det kan jeg ikke love, da andre kan have samme plan, men 
jeg kører efter det og jeg har en stærk hest så jeg vil holde et godt tempo. Vinderchance (Flemming Degn).
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3 Smooth Ride tror jeg kan vinde med de tider hesten har 
løbet. Det har været i ligaløb og i klassen, mens favoritten  
Bo W’s sejre er vundet i amatørløb. Jeg ved godt, at der kan 
ske så mange ting i et amatørløb, men jeg tror helt sikkert  
på en triochance og at Smooth Ride snart vinder løb igen 
(Mariann T. Nielsen).
7 Baron Westwood gik godt senest og vandt vel med kræfter 
sparet i en hurtig afslutning. Jeg var meget tilfreds. Nu står 
hesten hårdt inde pengemæssigt, men alligevel skal jeg tro 
på chance. Der er tre-fire gode heste i feltet som bliver svære 
at slå, men jeg opgiver ikke på forhånd. Vnderchance (Kim 
Madsen).
8 Moyen Age er der altid en rigtig god afslutning i. Senest sov jeg da toget kørte, og i monteløb er hesten 
luddoven så man skal være over den hele tiden. Nu er det et godt amatørløb og det bliver svært med 40 
meter op, men jeg tror på en præmie. Det er en god hest som er ved at være der igen (Mariann T. Nielsen).
10 Rocky Egedal går altid godt i Århus og skal kunne være med i afgørelsen. 60 meter tillæg er måske lige 
20 meter for meget overfor Bo W, men hesten har god form. Hesten har gået godt siden den har fået lukket 
hovedlag på i stedet for norsk hovedlag (første gang ved sejren 9/12, red.), men hvordan udstyret bliver 
denne gang ved jeg ikke (Birger Jørgensen).
12 Rolf Lynghøj har god form, men står lidt hårdt til med 60 meter, og der er fire-fem rigtigt gode  
konkurrenter med i amatørløbet så det skal flaske sig for at nå frem (Steen Juul).

5. løb
1 Yankee Lane er en hest, der træner betydeligt bedre, end det den leverer i løb. Nu prøver vi den i Århus, 
og man har følelsen af, at det både kan blive en dreng og en pige. Uden at kende det store til modstanden 
tør jeg godt sige, at den både har styrken og farten til at kunne vinde løbet (Flemming Jensen/danskhv.dk).
2 Bruce Simoni har faktisk gået rigtig godt de seneste gange, men den har fået dårlige løb og siddet lidt 
fast. Med lidt held kan den godt risikere at være med fremme. Triochance (Frantz Praëm).
3 Timo Østervang har de seneste tre gange bare ventet på heldet og ikke fået det. Hesten er klar til at 
vinde løb når det skal være, og det kan lige så godt være her som næste gang (Kenneth Andersen).
5 Uzma var Svendsen meget optimistisk med efter seneste start. Da havde hesten blot spor 11 og fik et 
dårligt løb. Han sagde, at næste gang med et ordentligt spor så ville hesten være mellem de tre første 
(Bent Svendsen).
6 Bella Toft fik et dårligt løb senest. Den kom til at sidde fast og kom aldrig til. Den må være en triochance 
her (Kaj Jensen).
7 Asger Molar går jævnt, stabilt og godt hver gang. Den er helt sikkert med i afgørelsen og har en god 
vinderchance. Jeg tror det igen bliver et afventende oplæg. Der er flere i feltet som er starthurtige og sikker 
gerne vil forsøge sig. Samtidig har Asger Molar også gået godt bagfra (Birger Jørgensen).
8 Tellus var lidt i fremgang senest. Da var det sprint, hvilket ikke var til hendes fordel. Jeg regner med at 
den tager en præmie denne gang (Henrik Lønborg).

6. løb
5 Trophygirl fik et forkert løb senest i Odense. Det resultat skal man ikke lægge så meget i. Hesten har 
god form og kan godt være en triochance (Kent Friborg).
6 Torpedo WF har god form. Hesten gik et kanonløb senest og var lige ved at holde hjem. Jeg ved ikke 
helt, hvordan den tackler banen, men nu prøver vi. Kan Birger få ham rundt, så tror jeg godt at han kan 
være blandt de to-tre første. Jeg er ikke som sådan bekymret angående banen. Jeg kunne også have 
meldt hesten i Sverige, men fordelen ved at starte i Danmark er, at så kan den starte uden sko og hesten er 
bedst sådan. Derfor meldes den her (Steen Juul).
7 Awesome Deal gik senest et fornuftigt løb på Åby, hvor han viste at formen er intakt. Han har tidligere 
gået fornuftige løb i Århus, selvom det ikke er hans bedste vej rundt. Han vinder ikke så mange løb  
længere, men han skal være en god triohance (Flemming Jensen/danskhv.dk).
8 Sigurd viste fremgang på Fyn uden at nogen måske lagde mærke til det. Den var med i en rigtig god  
afslutning blandt gode heste og kunne lige så godt have været fjerde. Jeg havde lavet en ændring på  
udstyret og om det var derfor, den var forbedret, ved jeg ikke, men hesten kommer på samme måde her. 
Den søger efter formen, men viste fremgang og kan godt være en trioluring fra dette spor (Bent Svendsen).

 
Bedste chance på dagen?
Jeppe Juel: »Både Cuba og Boulevard  
kan være med fremme.«
Kenneth Andersen: »Boko Smed og  
Timo Østervang.«
Birger Jørgensen: »Primært Asger Molar 
og Lilo d’Amour.«
Henrik Lønborg: »Benton Frisco.«
Kim Madsen: »Baron Westwood.«
Kaj Jensen: »Livi Mystery«



7. løb
5 Alf Østervang er stabil og god til at løbe med. Jeg havde ikke regnet med, at deltagerne skulle blive så 
skrappe, og jeg ved godt, at vi har et dårligt spor, men jeg rider til for at komme med frem. Hesten går bedst 
når jeg rider den som senest. Jeg tror, at hesten godt kan løbe i pengene igen, men konkurrenterne er gode 
(Mariann T. Nielsen).
11 Quarnac de L’Iton har gået fremragende i monte. Han er selvfølgelig ude mod gode heste her, men jeg 
mener, at han skal være et triobud igen (Kenneth Andersen).
12 Palermo Tårs står en smule billigere i løbet end senest, og da gjorde hesten en god præstation, så den 
har en chance for at være mellem de tre første, hvis det flasker sig (Steen Juul).

8. løb
2 CR Seven gik faktisk godt senest. Hesten har haft lidt problemer med viljen og haft en tilbøjelighed til at 
tage pauser undervejs, men det var et positivt indtryk hesten gjort senest med fuld fart over mål. Den skal 
være med helt fremme (Jeppe Juel).
4 Livi Mystery må have en god chance. Fejlfrit skal den helt sikkert være mellem de tre første. Det er min 
bedste chance på dagen (Kaj Jensen).
5 Flædie Grim starter lidt som en test i Århus. Faktisk tør jeg ikke svare på, om hun går højrevejen rundt. 
Hun er en fornuftig hest for klassen, men temperamentet kan indimellem løbe lidt af med hende, og hun er 
derfor svær at vurdere. Hvis det fungerer for hende på dagen, kan hun løbe i trioen (Flemming Jensen/ 
danskhv.dk).
7 Camble Flame har gået nogle rigtigt gode løb de seneste fem gange hesten har startet i Århus og det 
tror jeg hun gør igen. Det er som minimum en triochance. Vi har et yderligt spor og jeg synes, at Flemmings 
hest (Flædie Grim, red.) viste god fremgang senest, så måske er det den, vi skal køre imod. Jeg synes, at 
jeg har en hest, som stensikkert er mellem de tre første, hvis den går fejlfrit, hvilket jeg tror den gør. Hesten 
har vist stabilitet hver gang i Århus (Peter Frandsen).
8 Cilas Smed gik godt senest og var faktisk overraskende godt gående højre rundt. Han afviste sikkert Kaj 
Jensens hest (Livi Mystery, red) ned gennem opløbet og vandt rimelig let. Selvfølgelig kan man frygte, at de 
10.000 kroner på kontoen fra sejren kan blive hårde, men det er alligevel mange af de samme heste den 
møder igen, så hesten skal stå med en lige så god chance denne gang (Kenneth Andersen).

9. løb
2 Boko Smed galopperede senest i sidste sving, hvor jeg faktisk mener, at jeg havde kontrol på løbet. Vi 
sad udvendigt på Benton Frisco og jeg føler, at jeg havde masser af kræfter i behold. Her går hesten vel en 
klasse ned konkurrencemæssigt. Jeg holder ham højt og tror på, at den vinder (Kenneth Andersen).
3 Limbo har jeg haft i et par måneder. Jeg har fået hesten behandlet og ændret lidt på skoningen. Virkede 
fin senest i prøveløbet og hvis den går på samme måde her og er fejlfri hele vejen så tror jeg den har en 
vinderchance (Torben Hovgaard).
4 Athene galopperede ind i første sving senest i Aalborg. Hesten har ikke vist noget og skal i første omgang
være glad for en præmie (Birger Jørgensen).
6 Bexi har vel en fornuftig opgave. Hvis hesten og Christina har lidt held med løbets gang, så tror jeg, det 
er en fornuftig triochance (Michael Lønborg).
7 Gianina kom senest tilbage efter en forholdsvis lang pause og vi bare ville give hesten et løb i kroppen. 
Hesten var ikke som bedst og der var lidt småproblemer som vi har fået løst. Har fået et yderligt startspor 
og hvis den kan tage en præmie så er vi tilfreds. Hesten skal i gang efter en skade den fik i forbindelse med 
en start i Billund. Det skete på et tidspunkt hvor jeg og en anden ekvipage var langt foran de øvrige, og 
hvor jeg troede, at jeg bare skulle køre forbi, men så trådte min hest forkert på et bagben (Peter Frandsen).
8 Cuba N er jeg stadig ikke tilfreds med. Der var fremgang senest, men den skulle have vundet løbet. Det 
har taget hårdt på hesten med infektioner og den er gået ned i løb. Nu har den fået et fint spor til at jeg kan 
køre ham defensivt og hesten er en af flere som kan være med fremme, men jeg kører defensivt for at få 
bygget hesten op igen (Jeppe Juel).

10. løb
7 Wuzz er en hidsig og vanskelig hest, som vel gik et OK prøveløb. Det var med 20 meter fejl, men i en 
dårlig tidsnotering. Hesten var ikke trænet så meget op til den start, men den har selvfølgelig trænet lidt på 
siden. Hesten har meget hurtighed i benene, og jeg føler, at den nok skal gå fejlfrit selv om den står med 
mange galopper i resultatrækken. Det må være en stor outsider chance (Kim Madsen).
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8 Business As Usual gik rigtig godt senest efter fejl. Da afsluttede den rigtig godt på en god tid. Har bare 
trænet stille og roligt på siden og skal ses som en outsider. Jeg synes dog, at konkurrencen i formløbene er 
skærpet på det seneste (Kim Madsen).
12 Sussie Hastrup har fået et par starter efter lang pause. Den mangler nok lidt endnu til at kunne vinde, 
men det nærmer sig (Kaj Jensen).

11. løb
5 Theodor Krarup ØK spiser og drikker godt nu, og virker fint tilpas. Jeg søger ryggen på Glory Woj fra 
start og så må vi se, om den kan lave en finish. Triochance (Kim Madsen).
13 Rondo Byrds fik lov at vinde senest fra 40 meter. Nu står vi 60 meter og der bliver mange at runde 
derfra. Det må bare være en lille pladschance denne gang. Hesten gik ellers forrygende senest. Frostvejret 
har åbenbart været godt for hestens tidligere bronkitis, så hvis han får et godt løb igen kan han måske godt 
være med fremme. Han er en fighter (Flemming Degn).
14 Roselin Svimmel har haft et par fantastiske sæsoner, men pengene er begyndt at trykken i klassen og 
hesten har svært ved at klare sig i amatørløbene. Jeg synes at den virker lidt slidt og jeg vælger derfor at 
“klasse hesten lidt ned”. Den træner ikke ret hårdt mere så den vil ikke kunne yde de samme præstationer 
som tidligere. Den skal til at nyde sit otium (Kim Madsen).


