
1. løb
1 Tarzan RJ blev godkendt sidste år og gik vel ikke noget specielt ved den lejlighed. Hesten har trænet 
på gennem vinteren, men jeg synes, den har været halt så mange i hele forløbet og ikke rigtigt har kun-
net holde til noget. Hesten virker ikke så stærk som jeg havde håbet på, men den er stabil og har en vis 
hurtighed i kroppen, og derfor håber jeg, at den overrasker mig positivt. Det kan være en outsider, da den 
som nævnt har god fart i kroppen (Birger Jørgensen).
2 Victor Lendalund var ikke som bedst første gang i Aalborg. Hesten er blevet behandlet og kommer 
med ny balance i form af nogle specielle sko til denne start. Hesten har noget kapacitet, hvis den funger-
er, men det er en outsider (Henrik Lønborg).
3 Toksin GK var fin senest ligesom jeg havde håbet og troet på. Intet indikerer at der skulle være foran-
dringer til denne gang, og hesten var ikke tom senest. Fejlfrit tror jeg at hesten er med helt fremme og 
slås om sejren (Finn M. Lassen).
6 Wishing Tinghøj gik rigtig godt ved sejren i seneste start. Kan hesten vise lidt af det igen så er det vel 
også en chance her. Fejlfrit synes jeg det skal være en vinderchance (Jan Friis).
7 Hopeful Tooma synes jeg gik et stærkt løb senest. Jeg fik måske kørt lidt for langsomt undervejs. Det 
er en stærk type som - med hårdt tempo undervejs - godt kan risikere at løbe helt frem (Henrik Lønborg).

2. løb
2 Shining Star har vist sig været rigtig god i monte. Den gik rigtig godt på Jägersro, men også udmærket 
i sulkyløb på Bjerke i starten forinden, så det er en hest i fin form og på vej frem. Jeg synes, at det er en 
hest som skal ses med chance. Det eneste minus er, at hesten aldrig har haft Århus som sin favoritbane 
(Christian Lindhardt).
4 Maniaminmiami har trænet rigtig godt op til denne start og hesten er godt inde i løbet, som er ud-
skrevet så det favoriserer heste hvis ryttere som ikke har vundet løb det seneste år. Jeg ser hesten som 
en rigtig god chance og forventer et godt resultat, hvis rytteren kan økonomisere med hestens kræfter 
undervejs. Stor triochance (Christian Lindhardt).
7 First Of Princess begynder vel at nærme sig lidt form, men den møder gode hest så i første omgang vi 
vel tilfreds med en fjerde-femteplads (Finn M. Lassen).
8 Simoni’s Smasher er stillet overfor en større mundfuld her end den plejer, og samtidig har den fået et 
lidt trist spor. Maiken vil prøve hesten med Sabina fordi hun ikke rigtigt selv kan få hesten af sted fra start. 
Med sporet in mente og at hesten er lidt hårdt inde i løbet, så gælder det i første omgang om bare at se 
hvor langt det rækker. Jeg har dog svært ved at se hesten have nogen vinderchance (Birger Jørgensen).’

3. løb
1 Sasha Avalon har trænet godt, og så skal vi håbe, at kusken er bedre end de seneste to gange. I 
Aalborg i forrige start, da vi var i spids, fik jeg kørt for stærkt, så hun blev træt. Senest på Fyn havde jeg 
besluttet at køre et roligt løb, men så misforstod hun en kommando og galopperede. Denne gang håber 
jeg, at vi kan komme i spids og så forsvarer jeg mig så lang tid det går. Hesten står godt inde i løbet og 
har vinderchance (Jesper Olsen).
4 Stella Nora kørte jeg senest i Skive og det er en fornuftig hest som jeg godt kan lide. Den er flink, stærk 
og rimelig hurtig fra start og samtidig er hesten godt inde i løbet. Den har måske lidt svært ved at afgøre, 
men den vil helt givet løbe med blandt de første. De andre i løbet er ikke bedre end den (Birger Jørgensen).
5 Tit har gået godt i de seneste par starter. Den er stabil og løber altid med i trioen. Hesten er i rigtig god 
form og har en stor triochance (Per Nielsen).
6 Nicoline Elmegård gik faktisk rigtig godt senest. Da mødte den hård modstand i blandt andre Save 
Your Love og fik et hårdt løb i “dødens” de sidste 800-900 meter, men hun holdt godt ved som femte, så 
se op for den. Det kan være en god triochance (Finn M. Lassen).
7 Tango Bork har stor fart indenbords, men smider det tit væk med galop. Er hun fejlfri, hvilket den ofte 
er i Århus (fem fejlfri løb i otte forsøg, red.), så håber jeg på, at den leverer et godt resultat og tager en 
god præmie med hjem (Christian Lindhardt).
8 Love Express har været mit staldskrig flere gange hvor den har galopperet. Nu har den været behand-
let et par steder og skal først og fremmest bare gå fejlfrit og have en god oplevelse. Jeg er tilfreds med en 
fjerde-femteplads, men det er ingen dårlig hest (Finn M. Lassen).
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4. løb
3 Stoart Reerstrup holdt halvanden måned fri efter starten 
i Lunden. Ikke fordi der var noget galt, men bare for at hes-
ten skulle have lidt vinterpause. Siden er den bare trænet 
stille og roligt op og har gået pænt på det seneste, så den 
virker rimelig klar. Er den klar til at vinde? Det ved jeg ikke. 
Den kan ikke tage spids fra Rubin, men hvis der bliver 
tempo på og vi får et godt rygløb så kan hesten lige så godt 
vinde som nogen anden, men vi må være realistiske og sige 
en god pladschance her første gang efter pause (Johnny 
Jørgensen).
4 Tip Top Gardenia har holdt lidt ferie og har siden trænet 
gennem de seneste par måneder. Hesten kan måske godt 
mangle et løb i kroppen, men den har trænet godt og er en 
triochance, da konkurrencen ikke virker så skræmmende 
(Martin Andreasen).
6 Spirit HH kørte jeg forrige gang. Da var banen ujævn 
og der var nogle steder hvor hesten ikke fik fæste. Jeg 
talte med Friborg og han var fint tilfreds med præstationen 
senest og sagde, at hesten havde været med helt fremme 
uden galoppen. Denne gang er hesten er meldt lidt hårdt 
ind i løbet, men det kan være en triochance, hvis det flasker 
sig (Kasper K. Andersen).
7 Tristan Østervang har jeg givet enkelt arbejde. Da kørte jeg reelt med hesten og pulsen var fin. Med de 
evner hesten har burde den egentlig have stået med en højere præmiesum end den gør. Den har dog ikke 
startet længe og skal nok have et løb i kroppen før den er sejrsktuel, men jeg tror, at den kan være blandt 
de tre første (Henrik Lønborg).

5. løb
1 Poker har skuffet mig lidt de seneste to gange. Hesten gik rigtig godt fra “dødens” i Aalborg, men siden 
var det som om hesten tabte formen. Jeg synes, at den skulle have gået bedre senest i Odense for at få 
godkendt. Da var der heste foran som han normalt slår, men han er også en humørhest. Siden seneste 
start har vi trænet ham to gange på Vang Hovedgård og hesten virker til at være i bedre humør nu. Det 
er klart, at man har respekt for Save Your Love i Århus, men jeg giver mig nu ikke på forhånd. Poker skal 
være mellem de tre første for at få godkendt og det regner jeg også med at han er (Jesper Olsen).
2 Save Your Love har ikke gjort meget forkert de seneste gange. Nu har hesten fået et godt spor og 
er på rette distance, så det er vel en god chance akkurat som det plejer at være. Hesten virker super-
fin. Selvfølgelig er Triton Neergård en god hest, men jeg ved, at Save Your Love tåler at gøre en del selv 
(Morten Juul).
6 Expensive Dust gik fint senest på Fyn efter lidt pause. Hesten skulle gerne gå lidt frem med det løb i 
kroppen, så jeg forventer vel at den kan slutte blandt de tre første. Kan den vinde? Jeg synes det blev ret 
så godt felt, men med lidt tur så er han en af dem som kan vinde (Jeppe Rask).
7 Triton Neergård fik en fin sæsondebut, hvor hesten gik over mål med alt i behold og det kunne jeg 
godt lide. Distancen her er ingen fordel for hesten, men den klarer det og har gjort det før. Vi er havnet lidt 
langt ude på vingen, men jeg håber, at hesten kan gå til spids. I givet fald skal Save Your Love gå udven-
digt for os og det tror jeg ikke, at den kan gøre færdigt. Triton Neergård har vinderchance, og jeg har en 
forventning om, at den skal med på staldens “rejsehold” i år (Jeppe Juel).
8 Racing Carmody KK synes jeg senest gjorde en præstation tilsvarende indsatsen da hesten vandt i 
Aalborg. Det blev bare håbløst da vi blev sat af i tredje spor og jeg måtte bakke af. Hesten gik i fuld fart 
over mål og kommer med topform, så jeg synes bestemt at den skal ses med triochance på baggrund af 
de seneste to fine præstationer (Kasper K. Andersen).

6. løb
1 Totti har været uheldig at sidde i “dødens” de seneste fire gange, så den må gerne få et reelt rygløb 
denne gang. Selv om hesten er så gammel så ved den endnu ikke rigtigt hvad den skal, så den løber og 
tøver lidt, men det kan være en lille triochance (Per Nielsen).

Bedste chance på dagen?
Jan Friis: »Strong Shadow«
Martin Andreasen: »Tip Top Gardenia«
Morten Juul: »Save Your Love«
Finn M. Lassen: »Toksin GK«
Preben Kjærsgaard: »Jeg synes, det er 
et par rimelige chancer jeg kommer med. 
Saville er nok den bedste.«
John Friis: »Wonder Flame«
Jeppe Rask: «Expensive Dust«
Jeppe Juel: »Triton Neergård«
Henrik Lønborg: »Stella«
Jesper Olsen: »Sasha Avalon«
Steen Juul: »Sambuca Knick«
Morten Clemmensen: »Det er nok al-
ligevel Rap AD. Han gør altid hvad han 
kan, mens One Boy er en smule usikker.«
Christian Lindhardt: »Maniaminmiami«
Johnny Jørgensen: »Stoart Reerstrup«
Per Nielsen: »Tit«
Nils Abild: »Præcis Fønix«



2 Saville var dårlig første gang jeg startede den, men da havde hesten ondt i halsen. Den har arbejdet 
godt, men jeg ved ikke hvor godt den finder Århusvejen rundt. Klarer den det så skal den være med 
fremme. Kan den vinde? Jeg bliver ikke forbavset, hvis den gør det. Jeg bliver mere forbavset hvis den 
slutter sidst, da den faktisk har gået rigtigt godt i arbejde (Preben Kjærsgaard).
3 Solo Sønderholm tror og håber jeg kan føre hele vejen rundt. Hesten har trænet stenhamrende godt 
siden starten i Odense, og jeg tror, at Svendsen vil være mere offensiv denne gang. I Odense kom de til at 
sidde lidt langt nede. Hesten afsluttede vel bedst af alle, men der var mange at runde, så jeg synes, at hes-
ten gik godt,. Den havde været trænet meget tungt op til den start. Jeg tror på stor vinderchance (Jan Friis).
7 Peter Elmegård er en éntaktet type som egentlig har gået pænt i et stykke tid, men fra spor syv bliver 
det svært og han kræver, at der bliver meget hårdt tempo på løbet for at han skal kunne komme til slut. 
Fra denne startplads må det bare være en lille pladschance (Johnny Jørgensen).
8 Super Mento synes jeg har gjort det godt selv om tiderne ikke har været imponerende. Her kan hesten 
få et fornuftigt rygløb og så tror jeg den igen er i triorækken (Henrik Lønborg).
10 Ramazotti Diamant har jeg kørt en gang tidligere. Det var i Odense, hvor jeg synes hesten gik pænt 
med lidt hårdt tryk. Den fik aldrig rigtigt noget fred i spidsen. Træneren siger, at hesten er en tand bedre 
når den går i ryg, og den vil også have fordel af Århusvejen, så alt i alt er forudsætningerb ret gode. Det 
kan nok være en lille triochance (René Kjær).

7. løb
1 Uni Du Fay gik godt senest, selv om det var et lidt billigt løb. Hesten har igen været heldig med lod-
trækningen. Det er klart, at hesten er gået en klasse op, men det er vel en triochance igen (Morten Juul).
2 Santino Holmsminde gik vel OK i første start jeg kørte hesten. Vil han gå op til det så tager han en god 
præmie med hjem, selv om der måske er lidt skærpet konkurrence i forhold til senest (Christian Lindhardt).
4 William Tinghøj gik vel egentlig igen lidt forbedret senest i Skive uden at imponere, men da havde den 
også startet lidt tæt, så jeg håber, at den er lidt skarpere denne gang samt at Bent vil køre offensivt for at 
komme til at sidde godt med. I givet fald kan det være en triochance (Jan Friis).
6 Tristan Derm har gået pænt i de to starter hesten har gjort efter sin lange pause. Senest snublede hes-
ten. Det virkede bare som et uheld. Om den havde vundet løbet uden galoppen ved jeg ikke, men hesten 
gik helt OK. Det er lidt svært for mig at sætte hesten ind i konkurrencen her, men jeg tror selvfølgelig, at 
den vil gå et godt løb. Det er gode præstationer hesten har gjort siden den er kommet tilbage, så jeg tror 
på, at den kan være med (Steen Juul).
7 Simoni’s Molar gik fint på Fyn og kappede et par sekunder af sin rekord, så hesten er gået lidt frem 
ad hele tiden uden at imponere. Her står den lidt hårdere i løbet så vi må i første omgang søge en god 
præmie (Jeppe Rask).
8 Tøsen Højgård skal denne gang prøves fra tillæg, men slapper hun af undervejs så kan hun godt gå 
forbi nogle stykker i opløbet og tage en præmie. Måske en lille triochance. Er du skeptisk angående galo-
prisikoen nu da I skal starte fra tillæg? Nej, jeg tror egentlig at det går. Jeg kørte hende blot lidt for let, da 
den galopperede i Skive (Henrik Lønborg).
9 Toke har holdt en pause da hesten havde bronchitis efter starten i Odense i november. Hesten har 
trænet gennem hele vinteren og virker frisk, men løbet er ikke optimalt for ham med 20 meters tillæg. 
Han giver sig ikke fuldt ud og kan løbe uinspireret. Derfor er det ikke optimalt at han skal uden om mange 
heste, men hesten virker frisk og er normalt stabil, så han skal være en triochance (Birger Jørgensen).
10 Tabloid er inde i en god periode og afsluttede faktisk rigtig godt senest. Det er aldrig let give 20 meter, 
men “klaffer” det lidt, så skal han være blandt de tre første. Kan den vinde? Det synes jeg (Jeppe Juel).
11 Tomb Raider gik klart godkendt i første start efter pause. Den fik ganske vist et medløb bag førerhesten, 
men hesten kæmpede godt på og var et positivt bekendtskab. Den trænes hjemme af sin ejer, som siger, at 
den har trænet godt, men med 20 meter i et hoppeløb så er vi glade for en præmie (Nils Abild).

8. løb
2 Wonder Flame har drillet ved at lave nogle mærkelige galopper. Det er som om hesten ikke tåler at løbe 
i rygge på de andre. Her giver vi hesten en maske og noget andet udstyr på, så den ikke får alt skidtet 
i hovedet. Opgaven her ser på papiret rimelig ud, og hvis Peter får hesten styret fejlfrit rundt, så tror jeg 
helt sikkert på, at den er med fremme. Vinderchance (John Friis).
3 Senigma Skov tror jeg faktisk har bedre form end den har vist. For et par starter siden i Skive løb den 
en fin tid, men i dette felt skal vi forsøge at ligge med fremme og så søge en præmie (Nils Abild).
9 Pegasus Shadow har vi prøvet at skærpe lidt i træningen i håb om at få den til at vise mere. Hesten 
plejer at blive ridetrænet, men nu har vi givet den en mængde intervaller for vogn. Han træner ligesom en 
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hest, der kan vinde, men det gør han jo nok ikke. Hvis han vil så burde han kunne være med, men den 
mangler lige at vise lidt vilje (Martin Andreasen).
11 Aries havde stået stille i et par måneder inden vi fik den, ifølge Langeweg fordi hesten trængte til ferie. 
Siden har hesten trænet på gennem de sidste par måneder og den har vel ikke gået noget reelt hurtigar-
bejde, men jeg har kørt 1.20/1600 meter med hesten på en fin måde. Jeg har også set nogle af de starter 
hesten har gået, og jeg tror, det er en god hest, som tilmed kan have fordel af Århus. Det er aldrig nemt at 
give 40 meter og så i et amatørløb, men jeg tror, at den kan løbe blandt de tre første (Morten Juul).
13 Rap AD er gået lidt ned i modstand - sagt uden at forklejne de andre, men der er stadig et par gode 
heste oppe foran. Jeg ved ikke hvor let det går at give 40 meter, men umiddelbart skal det være en god tri-
ochance. Du har vel også visse sejrsambitioner? Ja, hvis positionerne kommer til at passe undervejs, men 
vi skal helst ikke ud i tredje spor den sidste omgang, for så er de for gode foran (Morten Clemmensen).
14 Mester Trøjborg ser det hårdt ud for fra spor 14 og fra 40 meter. Der skal held til og den har vel også 
brug for dette løb i kroppen. Derfor er vi tilfreds med en præmie (Finn M. Lassen).

9. løb
1 Sambuca Knick har haft en træningspause og er blevet repareret i en kode. Jeg synes, at den træner 
ret så udmærket igen og hesten virker klar. Også klar nok til at kunne vinde? Det er svært for mig at sætte 
hesten ind blandt konkurrenterne i løbet, men jo, det tror jeg lidt på (Steen Juul).
2 Tria Vrangbæk virker til at fortsat at holde sin form og den skal normalt have en god triochance her, 
men det er også klart at hun pludselig er røget nogle klasser op. Det er en omskiftning af gå fra 0 til 
67.000 kroner på ingen tid, så det bliver ikke lettere, men hun har absolut en chance, hvis den får løbet 
(Finn M. Lassen).
4 Stella synes jeg har gjort det godt i de seneste starter. Den har bare ikke haft noget “racing luck”. Har 
hun det, så kan hun vinde løb igen, men ellers er hesten normalvis en triochance (Henrik Lønborg).
5 Strong Shadow synes jeg gik et rigtig godt løb i Skive. Den gik bare en lidt lang spurt – vel 700-800 
meter – så hesten blev lidt bekvem op mod mål. Det var OK i første start efter lang pause. Hvis Birger får 
givet ham et godt rygløb så kan han snyde mange. Hesten er i supergod form (Jan Friis).
6 Tarpan Ulvholm har været lidt til og fra. Senest hesten var i Århus da hoppede den. Ved den lejlighed 
startede hesten helt uden sko, men nu kommer den med sko. Senest i Odense sad vi fast og da havde 
jeg temmelig meget at køre med. Hesten har ikke arbejdet overbevisende, men skal alligevel kunne have 
en chance (Preben Kjærsgaard).
7 Flying High Dust får skoene af denne gang og så bliver hesten en tand bedre. Senest gik den med sko, 
sad lidt fast og afsluttede rimeligt pænt. Kasper må se efter at få et godt løb, og kan hesten slutte i trioen 
så er vi yderst tilfredse (John Friis).

10. løb
3 Ofelie Nyrup Huse virker til at kunne alt i træning, men jeg kan ikke få den til at vise det i løb, så dette 
er et forsøg med en anden kusk for at se, om han kan hive noget mere ud af den. Jeg ved, at hesten har 
meget fart i sig, men om det er fordi den ikke gider eller hesten har luret mig, det ved jeg ikke. Jeg har for-
søgt alt og både kørt i spids og i ryg, men pludselig smider hesten bare biddet. Den er pivhurtig fra start 
så kusken kan selv bestemme taktikken og Emil må selv afgøre hvad han gør (Nils Abild).
6 Præcis Fønix må være min bedste chance på dagen. Senest blev den simpelthen for gal og galoppere-
de af hidsighed. Jeg søger et rygløb, da sporet byder det og jeg også tror, at hesten er bedst med det. 
Bliver der tempo på, så tror jeg, at jeg har en god hest op ad opløbsbakken, så den er jeg mest positiv på 
(Nils Abild).
7 Treasure gik pænt senest, men det var andre forudsætninger end her. Det bliver nok svært med spor 
syv i volten. Hvis han går fejlfrit så kan han være en triochance igen, men den skal først lige af sted fra 
start. Det må være en outsider (Martin Andreasen).
9 Nicole Skautrup virker i fin form og det bliver løbsafvikling som kommer til at bestemme, hvor langt 
fremme den ender, men hesten har form til at slutte blandt de tre første, hvis den får det løb den skal have 
(Finn M. Lassen).
12 One Boy er lidt et smertensbarn lige nu, men hvis heldet vender så tror jeg på chance. Hesten burde 
have stået med tre sejre på stribe. Forrige gang var det min skyld, og senest blev vi kørt ned i opløbet. 
Umiddelbart vil jeg tro, at det er en god vinderchance (Morten Clemmensen).


