
1. løb
1 Mr Cee Lo og 6 Clay Paky trives begge og arbejder stadig fint. Jeg er tilfreds med hestene og håber på 
triochancer for begge. Hvem tror du har bedst chance? Jeg ved det ikke. Clay Paky skuffede senest, men 
da tabte han en sko som var limet fast og han var lidt ked af det de næste par dage, så han var undskyldt 
(Sarah Langholm Hornstrup)
3 Joe Rich tror jeg er i fremgang så det kan være en lille triochance. Jeg tror, at han er ved at være klar til at 
bestille lidt igen (Jette Mose Hansen).
4 Shamsiin er ude på en for lang distance. Senest i Odense sprang han ikke ud som han plejer og derfor 
er vi nødt til at se ham an her på en længere distance. Jeg vil være glad hvis han er i pengene og ham skal 
man ikke regne så meget med (Tinna Hovgaard).
5 Tamarind Hill gik jo et pænt løb senest og holder form. Den bør være blandt de tre første. Er programmets 
vindertip retvisende? Det ved jeg ikke. Nu må vi se hvordan hestene tackler varmen (Helle Frydensberg).
7 Bintang Lad har en god chance såfremt han tackler dagen. Han er blevet mere og mere afslappet og 
dermed er resultaterne også blevet bedre. Han er min bedste chance på dagen (Tinna Hovgaard).

2. løb
5 Mary Boyle og 6 Mink’s Chanel er to ærlige små hopper som altid gør hvad de kan. Jeg synes, de virker godt 
tilpas. Jeg er lidt spændt på hvordan de tackler varmen, især Mary Boyle, men hun gør det altid godt og er frisk 
og i orden. Hvilken af de to tror du har bedst chance? Mary Boyle har vist de bedste resultater, men jeg synes 
også at Mink’s Chanel har gjort godt. Hun har ikke været slået med mere end fire længder i nogen af årets start-
er, så det er lige med hvordan løbet former sig. De kan begge blande sig hvis det stemmer (Line Juhl Nielsen).
7 Elusive Island gik godt senest, men det var bare lidt for langt, da det skulle afgøres. Han skal være bedre 
med her og så tror jeg, han har stor chance. Kan den vinde? Ja, det tror jeg. Han er god til at bære vægt så 
det skal nok gå (Jette Mose Hansen).
9 Chelsea Mick har været under isen i de seneste starter. Han har stresset sig meget op, hvilket han ikke ple-
jer, men egentlig tror jeg, at han vil gå et godt løb. Han kan være i præmierækken. Er det en triochance? Det er 
svært at vurdere. Jeg regnede med ham senest i Aalborg, men da stod han og sitrede akkurat som han gjorde 
i starten forinden. Han døjer med varmen så jeg tør ikke sige så meget om chancen (Helle Frydensberg).
12 Wide Ranging er jo en fin hest, men banen bliver nok for hård for ham. Han har været tredje nu to gange 
i træk, så vi håber da, at han kan være med deroppe ad igen, men vi er lidt skeptiske på grund af den hårde 
bane (Tinna Hovgaard).

3. løb
1 Achilleus blev godkendt sidst på året i fjor, men det er en vældig kraftig fyr som har været inde i en 
vækstperiode og derfor har det taget lidt tid. Nu virker den på rette vej, og jeg føler, at nu må det være tid at 
prøve. Hesten har aldrig testet autostart og han kan godt optræde lidt urutineret, men der er ikke så mange 
heste med i løbet, så det er heller ikke altafgørende, hvor den kommer til at sidde i feltet. Vi kører for at 
være med og udvikle ham. Umiddelbart har jeg ikke sejrsforhåbninger, men han er stærk og der kan hurtigt 
komme mange galopper i et løb som dette, også for selv, så nu må vi se. Det er en outsider (Peter Jensen).
2 Agentlemanskiss slog på en galop da den blev godkendt og Birger mente, at hesten var lidt for let bal-
anceret. Jeg prøvede selv hesten i et rutineløb 14 dage senere, hvor jeg kørte 1.20. Siden er hesten blevet 
behandlet og skoet om, og den virker rigtig fin. Uden at være sikker på det, tror jeg at Århusbanen er et 
plus for ham. Der er et par stykker i feltet som har løbet hurtigt, men han kan vel 1.19-1.20 på 2300 meter i 
Århus og det må række et stykke vej. Har den vinderchance? Det synes jeg. Der er et par stykker som har 
løbet 1.16, men det været i Billund (Morten Juul).
3 Axe Brogård gik fornuftigt i Billund, men det rakte desværre ikke så langt. Jeg håber, at der ikke er lige 
så gode heste med her, og så føler jeg, at det kan være en triochance (Henrik Lønborg).
4 Walk On Water var senest ude i et løb som blev vundet på 14,8, men han gik 1.15,6 de sidste 1000 
meter, Han har kæmpe fordel af de 2300 meter og veksler bedre ud nu end han har gjort før. Det er ingen 
racer-maskine, men en diesel og jeg tror han kan 1.17-1.18, og på det må han have en chance. Hesten har 
forbedret sig meget i en træningspause og det er en outsider (Bent Svendsen).
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5 Una Cæsar er i bund og grund en ganske fornuftigt god hest, 
men i sagens natur virker den lidt grøn i løbssammenhæng. 
Første gang blev det til galop, men senest var hun sikkerheden 
selv, og går hun fejlfrit her, så skal hun selvfølgelig kunne være 
med fremme. Har den vinderchance? Det er et lille felt med 
gode heste, men går hun som senest, så er hun i hvert fald med 
fremme (Ole Bender).
6 AD Sleipner var god i prøveløbet og da troede jeg bare, at den 
skulle gå ud at vinde, men der kom grus i maskineriet. Går hesten 
fejlfrit og går et godt løb så er vi tilfreds, men det er klart en hest 
med god kapacitet (Kent Friborg).

4. løb
1 My Lonely Dream er ny hos mig. Hesten kom til stalden umid-
delbart efter seneste start, og den har udelukkende ridetrænet. 
Det er en hest med en langt skadesforløb bag sig, men den 
virker fin i træningen og nu må vi se hvad det ender ud med. Det 
er en outsider (Peter Jensen).
2 Wayne Rooney har jeg haft i træning i en lille måned. Hesten 
kom i rigtig fin forfatning, og vi har bare trænet videre. Hesten har 
virket stærk i intervaller og jeg har en forhåbning om at den kan være med selv om det nu er 2800 meter 
(Morten Juul).
3 Valiant Dalimo har galopperet meget. Senest kørte jeg hesten uden tjek-rem og troede det var en fordel, 
men pludselig havde den brug for remmen og så hoppede den. Hesten lå ellers godt til og jeg tror at den 
havde vundet uden fejlten. Jeg ved ikke hvordan hesten er højre rundt og det er første gang på 2900 meter, 
men det virker som en stærk hest. Det er en outsider (Knud Mønster).
4 Tristan Dalimo er en hest med god styrke, men den er meget dum når den starter i Århus. Det er noget 
nemmere at håndtere hesten den anden vej rundt, men det er en hest jeg forventer vil kæmpe med om 
sejren, hvis den går fejlfrit. Det kan imidlertid godt være et problem at få den fra start, særligt med spor fire 
(Gordon Dahl).
6 Viking Olympic har gået mange gode løb og senest afsluttede den godt på Bjerke efter sen angrebsp-
lads. Den har ikke prøvet distancen før, men i kraft af, at jeg melder hesten her, så føler jeg selvfølgelig, at 
hesten kan klare det. Det en af flere som kan vinde (Christian Lindhardt).
7 Dries Buitenzorg gik faktisk rigtig pænt senest startede i Århus og det er en hest som udvikler sig lidt 
hele tiden. Med rette løb kan han godt være en triochance (Morten Friis).
8 Sir Mosebo har jeg ikke set siden seneste start og da gik hesten vel rimeligt. Jeg tør ikke sige, hvad den 
siger til distancen. I første omgang er det vel en præmiekandidat i et lille felt (Henrik Lund).

5. løb
2 Salina har været dygtig i det seneste starter og formen er vældig fin, så det skal være en fin chance. 
Vinderchance? Det synes jeg klart (Jeppe Juel).
4 Sigma Vang kom til stalden umiddelbart efter DM-starten og fik lov at hvile lidt og har derefter trænet 
i en periode. Den skal ud for at vi kan konkludere på, om hun skal fortsætte med at konkurrere, eller om 
avlsboksen kalder. Hun føles rigtig fin i træningen og er en lille pladschance (Peter Jensen).
5 Abby Sisa står vel godt til her. Præstationen senest fortalte mig, at hesten er for fremadgående. Den er i 
hvert fald ikke blevet dårligere med løbet og jeg synes det bør være en vinderchance. Jeg kender ikke de 
andre, men efter starten seneste sagde René, at hesten ikke var kørt i bund (Flemming Ankerdal).
6 Bailey Sweet Grim holder fin form og gik fint senest som tredje på Jägersro. Da havde hun ikke startet i 
et stykke tid og fik løb i kroppen, så nu virker hun til at være, som hun skal. Det blev et ret så godt løb selv 
om der ikke er så mange med, men jeg tror nu nok, at hun skal gå blandt de tre første, men Salina kan blive 
svær at slå (Jeppe Rask).
7 Rikki Tikki Tavi holder jævn og stabil form. Hun går godt hver gang og er en triochance (Henrik Lund).

6. løb
1 Avatar Shadow er en god hest. Senest kom der en galop midtvejs og det overraskede mig, men hesten 
er i hvert fald talentfuld. Jeg tror faktisk ikke at Århus-vejen er nogen fordel for hesten, men vi skal have 
testet af, om der er nogen mening i at tage hesten over til de kommende årgangsløb. Kommer hesten rundt 
så tror jeg på en god chance (Steen Juul).

 
Bedste chance på dagen?
Frantz Praëm: »Angelina Butcher«
Henrik Lund: »Det må være Talk 
Show eller Wonderful Ice, hvis jeg skal 
vinde løb.«
Jeppe Juel (blandt de egentrænede): 
»Salina«
Henrik Lønborg: »Amazing SH«
Jeppe Rask: »Another CN«
Morten Juul: »Jeg tror mest på You-
cancallme Al, men Agentlemanskiss 
og Wayne Rooney har også chance.«
Morten Friis: »Amalie Bork«
Knud Mønster: »Sensei Bob«
Christian Lindhardt: »Viking Olympic«
Gordon Dahl: »Tristan Dalamo«
Hans U. Kristensen: »Akeleje D«
Kent Friborg: »AD Sleipner«



2 Aslan LC har, som det fremgår af programmet, ikke startet regelmæssigt. Det er fordi vi føler, at hesten 
har større talent end den har vist hidtil. Det håber vi selvfølgelig at den snart er klar til at vise. Det er blevet 
en stor hest og jeg ville egentlig gerne have startet hesten den modsatte vej rundt og på et jævnt banel-
egene som ligger bedre for hesten, men dette løb var nærmest skræddetsyet til, at den skulle deltage og 
derfor starter den her. Jeg ved ikke 100 procent hvor jeg har hesten, men jeg har en formodning om, at den 
vil være bedre end senest. Her rykker vi alle fire sko og det tror jeg vil give lidt mere plads at gøre med. Det 
er absolut en hest som kan vinde løbet, hvis den viser lidt af det, jeg ved den kan (Casper Jensen).
4 Alvin Ice vandt let senest. Har ikke startet længe, da vi sigtede efter dette løb, men hesten har trænet 
godt denne vej rundt, så den er klar til dagen. Hvis den undgår galop så er den langt fremme (Kent Friborg).
6 Global Sunset synes jeg går gode løb hver gang, men den har bare mødt nogle som er bedre hver gang 
og det gør hun sandsynligvis også denne gang. Vi har hidtil ikke fundet frem til den rigtige balance til hes-
ten og har ændret fra start til start. Senest da hesten kom ind efter løbet sagde Jeppe og jeg i munden på 
hinanden, hvad vi nu mente var det rigtige, så vi ændrer igen lidt på balancen og det håber vi falder fint ud. 
Hesten har trænet fint efter seneste start (Peter Jensen).
7 Angelina Butcher skal altid være en chance med rette løb, hvis hvis hun går op til det hun viste ved  
sejren i Århus. Hun træner fint og er god højrevejen rundt så vi håber på en god præmie (Frantz Praëm).
9 Algol er en hest med stor kapcitet. Den mangler lidt rutine, men det går frem ad fra start til start. Jeg tror 
på, at den får en god præmie (Kent Friborg).
11 Amazing SH var jeg rigtig stolt af senest, og jeg føler, at det er en fin hest vi har fået købt til stalden. 
Hesten træner godt højre rundt, så jeg havde håbet på et bedre startspor, men jeg synes måske alligevel, 
at det - selv fra spor 11 - kan være en triochance (Henrik Lønborg).

7. løb
1 Verona Mile skuffede vel lidt senest selv om den fik “dødens” og ikke havde startet længe. Man kunne 
have håbet, at der var lidt mere gas i hende, men nu har hun fået løb i kropen og et fint nummer, så normalt 
skal hun kunne tage en fin præmie. Fra dette spor kan hun få et fint løb, så det er ikke urealistisk, at hun 
slutter mellem de fire-fem første (Jeppe Rask).
3 Viola Toft har gået bedre og bedre i Århus selv om den aldrig har haft banen som favorit. Den gik rimeligt i 
fireårsprøven og jeg synes alting virker bedre med hende, så jeg er forsigtig optimist (Christian Lindhardt).
4 Wonder Flame har gået nogle arbejder hos os og har virket ganske fin. Hesten er svær at sætte ind og 
ikke nem at køre fejlfri. Vi må håbe på en præmie (Morten Friis).
5 Vika Mosebo har fået et rimelig godt startspor og jeg håber, at hun kan udnytte det lidt, så hesten får et 
godt løb, for så slutter hun altid godt af. Senest blev det helt forkert. Hun kom til at sidde indvendigt og var 
sidst inde på opløbet, men hun sluttede godt af, så vi er fortrøsningsfulde og håber, at hun kan være med i 
striden. En lille vinderchance (Anders Nielsen).
8 Winner Vang lavede senest en dum fejl inden den kom op til startvognen. Sporet er fint og jeg håber at 
den får nogle gode positioner undervejs og at den kan være med på stregen. Jeg synes det skal være en 
vinderchance (Casper Jensen).
10 Wonderful Ice missede desværre kvalifikationen til grand prixet ved galop i første sving, men ellers gik 
hun vel det bedste løb hun har gået; i hvert fald mens jeg har haft hende. Nu har hun et dårligt spor, men 
hvis hun lever op til seneste præstation, så er hun en triochance (Henrik Lund).
11 Untouchable OL gik vel ikke det store senest. Hun skuffer mig lidt i løb, men træner OK og håber på at 
hun kan tage en præmie (Steen Juul).
12 Viola Merci gik godt efter fejl senest, men her er den glad for en præmie (Jeppe Juel).

8. løb
2 Amazing Queen har startet sæsonen godt. Som jeg lige vurderer det, er hun bedst bagfra. Hun gik rigtig 
godt i Billund, men skuffede vel lidt i Aalborg. Hun er ikke så god i spids og kæmper ikke, hvilket jeg også 
har mærket hjemme på træningen, så jeg vil tro, at Bent tager spids og slipper til en som kommer. Hun er 
langt bedre end hun var sidste år (Hans U. Kristensen).
4 Trophy d’Amerique har svømmetrænet siden seneste start, og har kun gået et enkelt let arbejde efter 
1.30 siden, så den skal ses an. Hesten er vel altid en lille outsiderchance hvis den går fejlfritm (Henrik Lund).
7 Aros Cloc gik en fin tid senest, men det gør de tilsyneladende i øjeblikket, når banerne er til det. Hesten 
virker i fremgang, men jeg kan ikke helt vurdere, hvordan hesten vil fungere højre rundt. Den skal vel lige 
prøve at se banen først, men det er formodentlig en lille triochance (Henrik Lønborg).
11 Amarone Dry er en hurtig hest. Den har været lidt usikker, men jeg tror, at den vil passe godt på Århus-
banen. Den har desværre fået et lidt svært spor, hvorfra det skal flaske sig, men hesten indeholder både 
kapacitet og hurtighed. En typisk outsider (Christian Lindhardt).



12 Allie Be har jeg haft i to-tre måneder og har rettet op på lidt ting. Den var i prøve/rutineløb senest og 
vi kunne se, at der måtte laves en udstyrsændring, men hun træner fint og virker til at være fin denne vej 
rundt. Fra et dårligt spor må hesten lige ses an og det er en lille outsiderchance (Gitte Madsen).

9. løb
1 Amazing Starfish gik godt senest i Skvie hvor den slog A Delicious One og var klart godkendt. Jeg synes 
hesten er en dem som kan ende tættest på Amalie Bork, men den tror jeg ikke vi kan slå (Gordon Dahl).
2 Always The Best har det været stolpe ud for i årets to starter. Første gang havde den hovproblemer og 
anden gang halsproblemer. Den kan meget bedre og det håber vi, at den vil vise her. Det er klart, at hesten 
ikke er trænet så hårdt i og med at den blev behandlet efter seneste start. Starten her er også en test inden 
Treårsprøven, men banen virker ikke til at skulle være nogen fordel for hesten (Christian Lindhardt).
4 Amaretto synes jeg er positiv i træningen. Den er måske en lille tand bedre den anden vej end i Århus, 
men hesten træner rigtig godt og jeg tror det er en god triochance. Hesten har vel været en lille tand 
stærkere end Amazing Starfish i træningen, men Amazing Starfish har præsteret bedre i løb (Gordon Dahl).
5 Akeleje D er en fantastisk hest og jeg har ikke noget at sætte en finger på, bortset fra, at jeg ikke var helt 
tilfreds med hestens sidste intervaller. Den lå lidt for højt i pulsen, men pulsen faldt dog fint. Den får jo spids 
hvis det er det Bent vil have og det skal være en rimelig vinderchance, hvis den går fejlfrit. Det var min skyld 
at hesten hoppede i Skive. Banen var hård og jeg havde ikke givet den såler på (Hans U. Kristensen).
6 Amalie Bork blev lidt for ilter senest, men er ellers helt klar igen. Hun er i god form og alt virker fint. Jeg 
kører mod spidsen og hesten slutter langt fremme (Morten Friis).
7 A’Ivo Torkdahl er rigtig god højrevejen rundt. Den har fået et yderligt spor, men vil blive kørt offensivt og 
er en lille triochance i et hårdt selskab (Frantz Praëm).
8 Alberte Mols har været ude mod ældre konkurrenter og især senest gjorde hun det fantastisk. Hun har 
fået nogle hårde løbsoplæg og jeg tror hun vil være bedre bagfra. Hun vil blive prøvet med et åbent hoved-
lag i opvarmningen (Hans U. Kristensen).
9 Another CN holder god form og var fin senest i Skive. Hun virker lige så god nu som op til den start. Hun 
har fået bagspor igen, men hun er stærk og viste senest, at hun også tåler at lave noget. Kommer Amalie Bork 
til spids, så bliver den ikke nem at slå, men Another CN skal kunne være de blandt de tre første (Jeppe Rask).
10 Allquiteeasy KG har fået et træls spor, men har gået godt i den seneste tid. Senest i Skive løb hun med 
et dårligt hjul og hun gik faktisk meget godt fra andet spor i hele løbet. Hun tager nok en præmie igen (Knud 
Mønster).
11 Amber Mile gik supergodt senest, hvor jeg var ved at tro, at den skulle slå de andre. Hesten forbedrer 
sig i hver eneste start, men det er klart at spor 11 trækker voldsomt ned, men hesten vil gå et godt løb og 
tage en præmie. Hesten har en god indstilling (Morten Juul).
12 Alongcameaspider har fået et dårligt spor i et felt som kan minde meget om et kommende Jydsk 
3-årings Hoppe Grand Prix. Hun træner faktisk godt nu, så får vi løbsheld vil jeg ikke afvise, at hun kan løbe 
ind på tredjepladsen, men der kan nemt komme noget i vejen. Hun gik intet i årets to første starter, men her 
skal det også siges, at hun havde halsproblemer. Derefter var der er en sammenkørsel i Aalborg, men hun 
gik godt senest og hvis hun lever op til træningen har hun en lille triochance (Peter Rudbeck).

10. løb
1 Vang var svag i prøven. Da hesten fik spids og der ikke blev kørt noget, troede jeg, at nu skulle hun vinde sit 
første løb, men hun gav sig og kom op i stalden uden høj puls. Vi har bare trænet videre. Hun er hurtig fra start 
og virker fin, så jeg tror på en chance mellem de tre første, da hun jo altid er med fremme (Peter Jensen).
2 Voulez Vous har trænet godt i ugen og jeg tror på, at den har en rigtig stor triochance. Kan den vinde? 
Det synes jeg hun kan, hvis hun får det rigtige løb, det vil sige et godt rygløb og så komme til slut (Morten 
Friis).
3 Verify Dust var fin i prøven og har været fin efterfølgende. Hun er hurtig fra start og trives i spids, så jeg 
håber og tror på, at hun kan blande sig i afgørelsen (Peter Jensen).
5 Vikki CN gik helt fornuftigt i prøven, men hun er ude i et godt løb. Får hun en præmie må vi i første om-
gang være tilfreds, men det skulle der også være mulighed for. Hun mangler endnu lidt for at kunne være 
med de bedste (Jeppe Rask). 
7 Viola Vang var ualmindelig stærk i prøven. Hun var måske den af mine hopper, som gik den bedste 
prøve, med tanke på oplægget, og jeg var rigtig godt tilfreds med hende. Hun har bare trænet videre og 
virker rigtig fin. Jeg valgte bevidst dette spor, da hun kan være lidt ilter fra start, så det passeede bedre at 
starte ude fra spor syv. Jeg tror på at den har en fornuftig chance (Peter Jensen).
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8 Unique Sisa gik fantastisk i de sidste intervaller inden denne start og jeg valgte med vilje bagspor, da der 
ikke er nogen grund til at køre med i positionskampen fra start. Jeg tror på, at det kan blive alt eller intet. 
Jeg vil ikke blive overrasket hvis den slutter mellem de tre første, men jeg vil heller ikke blive ked af det, hvis 
ikke den er det, for alt skal flaske sig (Flemming Ankerdal).
9 Varna har passet sin træning siden prøven. Den prøves med et andet bid denne gang og så må vi se, om 
det gør hesten lidt mere styrbar. Senest var den lidt for ivrig og det var mere hesten end Knud der bestemte 
farten, da han gik ud i “dødens”. Desuden bliver hun prøvet med et lidt lettere balance i opvarmningen idet 
den går fra almindelig jernsko til en tåsko. Bliver det et taktisk løb så tror jeg ikke den har en chance over-
hovedet, så jeg vil håbe at der bliver noget køring. Det er vores chance fra bagspor. Nu har hesten gået 
fejlfrit to gange, men hun er stadig ikke 100 procent sikker og man må være bevidst om, at der stadig er en 
galoprisiko. Knud var godt tilfreds senest bortset fra at hun var lidt frisk, så jeg er fornuftigt optimistisk, hvis 
hesten går glat og der ikke bliver kørt 1.19 den første kilometer, men det gør der vel heller ikke i et grand 
prix (Peter Rasmussen).
11 Victoria Lund havde problemer med rigtigt at komme rundt på banen i prøven, og der var heller ikke det tryk 
i hesten jeg gerne ville have, så fra en svær udgangsposition er det bare en lille outsiderchance (Steen Juul).
12 Viva La Marc galopperede en mulig topplacering bort i prøven. Hun var simpelthen for frisk og gå-
lysten, og jo mere Birger tog i linerne jo mindre plads lavede hun til sig selv. Derved ramte hun på sig selv 
og det blev til galop. Hesten har god styrke og går den fejlfrit, så tror jeg, hun tager en præmie. Jeg synes, 
hun kan være en luring for triospillerne (Peter Jensen).

11. løb
1 Ray Of Hope skal rides i spids denne gang, og så skal være med blandt de tre første. Ellers bliver skuf-
fet, men det er jeg før blevet (Jeppe Juel). 
2 Seattle hoppede fire gange ud af volten på Fyn. Nu kommer den med kendt rytter og hvis den går fejlfrit 
så tror jeg den vil føre længe. Kan den vinde? Ja (Hans U. Kristensen).
3 Sensei Bob går det ikke at køre i spids. De gange han har haft spids har han ikke gået noget som helst, 
mens han har været god de gange han er kommet fra ryg. Jeg tror hesten er god i monte; den var i hvert 
fald fin i prøveløbet. Jeg tror den kan have vinderchance (Knud Mønster).
5 Sigurd stortrives med montegrenen og sidder med et udmærket spor, idet jeg tror, at Ray of Hope er den 
som fører undervejs og så må hun søge med der og ride når hun vil. Det er en god rytter og jeg tror det er 
en vinder (Bent Svendsen).
8 Special Player gik fabelagtigt senest i Aalborg, og som Rikke sagde: hvis det havde været 200 meter 
længere, så havde den vundet det løb. Jeg tror hesten bliver god til monte. Vi havde givet den en anden 
balance på i Aalborg og det bekom hesten vel. Den var hurtig hjemmefra uden at Rikke red mere end 80 
procent fra start, så hvis de andre rider tosset, tror jeg den dukker op til slut. Distancen er vel lige i det kort-
este til hesten, men den har stor fordel af snorestart frem for auto (Hans U. Kristensen).

12. løb
4 Youcancallme Al er en rigtig fin hest, som virker til at gå fint højrevejen rundt. Det er klart, at den skal prøve 
det først, men det virker faktisk som om, at det kan være lille plus. Jeg tror på en god chance (Morten Juul).
5 Wish Me Luck går fine løb og kan godt være med fremme. Jeg var vældigt godt tilfreds med præsta-
tionen senest, og hesten skal i hvert fald kunne være med mellem de tre-fire første (Jeppe Juel).
6 Aura Skov var syg i seneste start i Billund. Jeg fik den i træning for 14 dage siden og den har gået nogle 
gode intervalarbejder og virker fin højre rundt. Der er et par gode heste imod, men jeg tror, at det kan være 
en trioluring (Kent Friborg).
7 Talk Show har gået flot de to gange hesten har vundet. Den møder betydeligt bedre modstand her, men 
er også selv en god hest. Skal være en lille vinderchance (Henrik Lund).
10 Aylar har gået pæne løb hver gang, men nu har den spor 10 og der er gode heste med, så i første om-
gang gælder det om at køre fornuftigt igen og så se, hvad det kan blive til. Jeg tror det er en hest som kan 
blive nyttig på sigt (Jan Dahlgaard).
11 Vancouver har startsporet imod. Hesten gik fabelagtigt på 2500 meter i Billund og mistede bare luften 
de sidste par hundrede meter. Hesten har meget skjult form, men der kræves held fra spor elleve (Hans U. 
Kristensen).


