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Stald Flemming Jensen starter en del heste og staldens 1.mand Jeppe Rask har 
følgende udtalelser på de startende heste.  
2.løb/1 Wuzz:  
Var i rutineløb hvor den fik en galop på i sidste sving, da den gik uden sko og ikke 
helt kunne holde sig i trav til slut. Flemming var dog tilfreds med hesten. Kommer 
formentligt med sko her og det virker som en ret fornuftig hest med god fart. Har 
virket stærk i træning og er en chance blandt de 3.  
 
3.løb/4 Væsterbo Corinne:  
Har ikke helt gået som vi havde håbet på. Har mest bare holdt farten til slut når der 
skal afsluttes. Har farten og vi har bare trænet videre men hun skal vise fremgang 
her og er outsider.  
 
5.løb/7 Caviar´s Goldcard:  
Har faktisk gjort det godt for os og har i flere løb manglet lidt held til at kunne have 
endt længere fremme. Hvis hun har løbsheldet her, er hun blandt de 3 her.   
 
5.løb/10 Star Life Waltz:  
Gik faktisk helt okay i seneste start, da han sad for langt tilbage i hård konkurrence 
og fik de sidste penge. Tilbage i egen klasse tror jeg godt at han kan løbe med frem 
og tage en fornuftig præmie.  
 
6.løb/6 Poschello:  
Er lidt besværlig men vi er nu ved at have godt styr på ham og senest var han lidt 
uheldig da han snublede og fik galop på. Vi har trænet videre og her skal han have et 
godt løb fremme i feltet, da han har en kort speed som skal spilles ud. Han er vel 
præmiekandidat her.  
 
 
 



6.løb/10 V I P Holmsminde:  
Gik rigtig godt senest og var som bedst. Anderledes betingelser her, men hun skal 
også lære at løbe væddeløb fra ryg. Hun skal være en vinderchance her.  
 
7.løb/5 Filene Va Bene:  
Har vi haft i 2-3 måneder nu. Vi har trænet på vores måde men hun er meget svær 
at vurdere, da hun har virket meget lad i træningen. Vi håber på, at hun kan tænde 
lidt til når hun kommer på banen og musikken spiller. Efter som jeg har svært ved at 
vurdere hende ud fra træningen er hun en outsider her.  
 
7.løb/7 Elvira C Palema:  
Har startet 3 gange for os og gjort det fornuftigt. Senest fik hun dødens og Flemming 
var godt tilfreds med hende. Med godt løb er hun blandt de 3 her.  
 
8.løb/6 Wilma Sweep:  
Var lidt uheldig i seneste start og første galop skete da konkurrent kom for tæt på 
hende og anden galop var da Flemming satsede lidt for meget med hende. Viser 
fremgang og er outsider her.  
 

 
Kaj Jensen seler 5 heste ud til dagens løb:  
5.løb/6 Serena:  
Var uheldig senest og er bedre end resultatrækken. Den har god form og tror godt at 
den kan løbe blandt de 3 her.  
 
7.løb/3 Recon:  
Har haft en skade og starter udelukkende her for at få et løb i kroppen, da jeg ikke 
ved hvor den står i løbssammenhæng. Kan den får en præmie her er det 
tilfredsstillende.  
 
8.løb/1 Victoria Hastrup:  
Har et godt startspor men jeg tror ikke at den helt rækker til endnu og er glad for 
præmie her.  
 
8.løb/4 Livi Knowledge:  
Får jeg den fra start her tror jeg faktisk at den har en god chance, da det er en 
fartfyldt hest med god kapacitet.  
 
 



10.løb/10 Ohio Gilbak:  
Står svært til her og glad for en præmie.  
 

 
Peter Jensen starter 2 heste denne fredag i Aalborg:  
1.løb/1 Absolut Gehør:  
Det er en lille fin hest, som i prøveløbet gik 1.20 de sidste 1000 meter uden på 
nogen måde at blive presset. Hun har trænet godt og kan bedre en 1.20 her og må 
være en fornuftig pladschance.  
 
5.løb/2 Sigma Vang:  
Er kommet ned til mig fra Norge og jeg har haft hende før starten i Århus. Hun har 
ingen fordel af Århusvejen så de 2 starter er ikke grundlag for hendes aktuelle form 
og formåen. Hun har trænet godt og vi håber at hun kan få en god vintersæson og 
tjene lidt penge og skal måske bedækkes til foråret. Pladschance.  
 

 
Emil Henriksen starter en spændende debutant i form af Lisa Marie E P.  
8.løb/3 Lisa Marie E P:  
Har jeg haft siden 2 års sæsonen og hun har hele tiden været en meget fornuftig 
hest som er stabil og nem at køre. Hun har trænet godt og havde kræfter sparet i 
prøveløbet. Jeg tror at hun kan ca. 18.5/2100 meter og hun er en lille vinderchance 
med god pladschance.  
 

 
Aalborg træner Casper Jensen starter en af hans spændende ungheste i form af 
Bellis.  
1.løb/4 Bellis:  
Blev det forkert med i København, da hun havde håbløst startspor og på sprint, da 
det blev lidt for forhastet i løbet. Her er betingelserne anderledes, da vi har mere tid 
og distance til at køre et roligt løb. Hun skal ud for at lære og helst gå fejlfrit, men 
hesten er så god og talentfuld, at går hun fejlfrit, så er hun en af dem der kan vinde 
her. Hun er en fornuftig vinderchance.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 



Skive træner Morten Juul kommer til Aalborg med 2 heste i transporten:  
2.løb/7 The Trooper:  
Har som det fremgår af programmet ikke startet længe grundet gaffelbåndsskade. 
Han er slet ikke tunet eller kørt hurtigarbejde på nogen måde. Har gået mange 
kilometer og nogle enkelte intervalarbejder. Denne start er en test og jeg er glad 
såfremt hesten får de sidste penge og er frisk efter løbet og de næste dage.  
 
8.løb/7 Del Photo:  
Har gået rigtig godt de første par gange og kunne ligeså godt have haft 2 sejre. 
Første gang galopperede den sejren væk ind på lige bane og senest sad den i dødens 
hele vejen og var kun kort slået. Håber ikke at den får dødens igen for det er en 
rigtig god hest og den skal være en god vinderchance her.  
 
 
 


