
1. løb
2 Tempus Bit har der været repareret lidt på fordi den løb skævt. Vi har også prøvet at ændre på hov-
edlaget, og jeg tror faktisk, at den er ved at være trioaktuel. Jeg synes den har trænet fornuftigt (Henrik 
Lønborg).
4 Tineka Gilbak er en lille stabil hest, og jeg tror, at den er ligeglad med hvor den er henne i verden. Hes-
ten er vel ikke bedre end det den har vist, og den skal nok være glad for en præmie (Birger Jørgensen).
5 Victory Yankee gik pænt senest på en helt umulig bane. Klarer han Århusbanen så kan han godt være 
med. Jeg har ingen beviselige grunde på galopperne i de første starter. Jeg tror bare de skyldtes man-
glende rutine. Jeg kender ikke de konkurrenterne og det er umuligt for mig at vurdere chancen, men det 
er en rimelig hest (Steen Juul).
7 Tivoli er lidt stadig lidt urutineret og har vel ikke helt fundet melodien endnu. Den skal starte lidt på for 
at lære gamet og er i første omgang ikke noget for vinderspillerne (Kenneth Andersen).¨

2. løb
2 Organza har et godt spor og har gået godt i et par starter efter pause. Hun burde, med det rette løb, 
have en lille vinderchance (Henrik Lønborg).
3 Racing Carmody KK synes jeg har stabiliseret sig mere og mere. Til gengæld har den manglet det 
sidste i at gøre sig gældende i de afgørende faser. Den leder måske lidt efter topformen og er kun en 
triochance her. Jeg mener ikke, at det er noget for vinderspillerne (René Kjær).
4 Supercool Langkjær har ret god form og skal kunne være lidt med fremme igen. Hesten er rimeligt 
hurtig fra start og det er ikke umuligt, at den kan nå føringen. Jeg har en fornemmelse for at den kan 
være med fremme (Steen Juul).
5 Marquis Simoni holder jævn og god form selv om den har fået to nuller i de seneste starter. Det har været 
lidt utur. Han går fornuftige løb, men vi mangler bare lige at få ham sat først over stregen. Dette selskab 
følger han med i, og er formen blot som den plejer, så er det en fornuftig triochance (Jan Dahlgaard).
6 Palermo Cross gik meget godt senest i Billund og også gangen før i Århus. Er meldt lidt kraftigt op 
denne gang, men jeg tror, at den tager en præmie. Lille triochance (Knud Mønster).
8 Succes Winning synes jeg har trænet rigtig godt gennem et stykke tid. Var bare et halvt hoved fra 
sejren senest i Aalborg og virker som en hest på vej frem. Har klar fordel af at løbe i Århus og trods et 
dårligt spor så håber jeg, at vi får et rygløb så den igen kan tage en placering (Kenneth Andersen).

3. løb
2 Sir Mosebo har jeg ikke set siden sidste start. Den har bare trænet hjemme hos Kruse. Gik vel egentlig OK 
i seneste start og havde været anden, hvis den var kommet til lidt før. Har et godt spor og tager forhåbentlig 
en præmie (Henrik Lund).
3 Rival Lund gik godt senest her på banen. Hesten er stærk og er blevet bedre og mere holdbar på sine 
gamle dage. Den er brølstærk, så fejlfrit tror jeg ikke at de slår den. Hesten tåler at gå udvendigt, hvis det 
er nødvendigt (Birger Jørgensen).
4 Alphatron gik et kanonløb senest efter startgalop. Han viste, at han kan være med i denne klasse. Jeg 
er faktisk ret sikker på, at han havde været mellem de tre første, hvis ikke han havde galoppet, så det er 
bare om at komme igen. Det må være en triochance (Peter Jensen).
5 Tulle Toulouse har været fin i begge starter i år og virker i fin form, så jeg synes, at hun står med en 
god chance. Århusbanen skal ikke være noget problem. Hun er rimelig fra start og kan gå både foran og 
bagfra, så det er ikke så afgørende. Det må være en vinderchance (Jeppe Rask).
6 Snooty er vel kommet lidt op i klassen nu, men har gjort det godt hidtil. mMed de rette positioner er 
hun ikke helt væk. Triochance (Henrik Lønborg).
10 Primella er bedst når den sidder lidt med fremme, hvilket kan blive svært fra et kedeligt startspor. 
Håber på en god placering (Kenneth Andersen).
11 Simoni’s Natural gik vel OK senest. Her har den fået et dårligt spor mod gode heste, så der skal held 
til. Han bliver bedre og bedre, og de løber ikke fra ham, men der skal held til herfra (Henrik Lund).

Af Niels Jørgensen

Træner- og kuskekommentarer
Vedrørende løbsdagen søndag den 27. juli 2014

Dansk Hestevæddeløb
stage 8 / visual / logo / endorsed brands

Dansk Hestevæddeløb Dansk Hestevæddeløb

Dansk HestevæddeløbDansk Hestevæddeløb

Dansk Hestevæddeløb Dansk HestevæddeløbDansk Hestevæddeløb

Dansk Hestevæddeløb Dansk Hestevæddeløb Dansk Hestevæddeløb



4. løb
2 Winston Sisa har gået pæne løb de tre gange han har 
været ude og jeg har en forventning om, at han i hvert fald 
kvalificerer sig til grand prixet. Jeg tror ikke, at Jydsk Væd-
deløbsbane er nogen fordel, men jeg tror på, at han klarer 
det. Selvfølgelig er der et par gode heste imod, men jeg 
føler, at jeg har en god hest og håber, at han kæmper med i 
toppen (Jan Dahlgaard).
4 Vitality gør det fornuftigt og godt hver gang. Han gik fint 
senest, men der blev lidt for langt frem. Hesten holder fin 
form og skal i første omgang forsøge at komme med i fina-
len og det er ikke helt urealistisk. Den vinder nok ikke, men 
må være en god triochance (Jeppe Rask).
6 Unik Tamsen har jeg talt med Per Damberg om. Hesten 
havde jo været hos Gordon Dahl, men gik hjem efter starten 
på Fyn, hvor jeg kørte hesten. Den har hele tiden vist stor 
fart. Den er ikke ustabil, men laver nogle dumme galopper. 
Senest brød den i banen, da jeg satte mig ud. Den føltes 
ellers meget stærk og havde absolut været tredje og tæt på 
Wishing Boy og White Russian. Jeg ved, at den har gået et 
par hurtigarbejder, hvor Steen Juul har kørt den og hesten 
har gået godt. Den har jo tidligere vist, at den rækker mod 
disse heste. En outsidertype (Bent Svendsen).
7 Uha Uha De Hess gik godt i Billund. Nu møder den selvfølgelig nogle helt andre og bedre heste, men 
jeg tror godt at den kan være blandt de første (Knud Mønster).
8 Ultra Modern Hanke går pænt, men mangler måske endnu lidt styrke til at kunne matche de allerbed-
ste. Århusbanen er ingen fordel, men hesten går pænt og det er ikke umuligt at den kan kvalificere sig til 
grand prixet (Steen Juul).
9 White Russian valgte jeg bevidst et roligt løb med senest. Den kunne lige så godt have været blevet 
nummer to som den tredjeplads, der nu blev resultatet. Hesten er som den skal være, men fra sporet i 
anden række må vi lige se, hvordan løbet udvikler sig. Får han løbet, så tror jeg, at han er med fremme. 
Hidtil i denne sæson har det været “stolpe-ud”? Startsporene kombineret med lidt halsproblemer og min 
fejlvurdering, så har White Russian ikke vundet løb i år, men jeg synes ikke, at hesten har gjort dårlige 
præstationer. Første gang i år satsede jeg for meget, og da gik han op efter fejl og var bare en halv 
længde efter Wishing Boy. I starten efter havde vi fuld kontrol og så kørte jeg fra og vi blev fanget af 
Wishing Boy. Senest skulle han have et roligt løb og jeg synes, at det er et løb han har haft rigtigt godt 
af. Under normale omstændigheder synes jeg, at han skal være med fremme i Treårsprøven (Ole Bend-
er).

5. løb
1 Ulricha Salløv er hurtig og fin, men mangler måske lidt styrke i at kunne matche de allerbedste. Kan 
den udnytte startsporet? Hun ret hurtig fra start, men jeg har ikke rigtigt kørt med hesten de gange jeg 
har kørt den. Den blev forceret en del til føring som toåring, og derfor har jeg aldrig kørt med fra start. 
Som nævnt kan hun mangle lidt styrke, men hun sad fast senest og har været positiv de gange jeg har 
kørt hesten (Steen Juul).
2 Victoria Sisa ser det fint ud for på forhånd. Hun var ikke som bedst senest, men vi har heldigvis fundet 
nogle ting at ændre, så hun er på toppen denne gang. Hun havde en infektion som vi har behandlet for, 
og infektionen var grunden til at hun faldt igennem senest. Hun vil være betydeligt bedre denne gang, og 
på forhånd skal hun være en god vinderchance (Martin Hansen).
3 Waterloo er meldt hårdt ind i løbet og det ser lidt svært ud. I bedste fald kan den tage en præmie 
(Knud Mønster).
5 Verona Mile gik forbedret senest og var faktisk rigtig fin. Den klarer Århusbanen godt. Mødte en god 
hest senest (Verify Dust, red.) og går hun op til den præstation, så burde hun være mellem de tre første 
(Jeppe Rask).

Bedste chance på dagen?
Peter Jensen: »Jeg synes generelt, at 
det ser fornuftigt ud, men med tanke på 
sporet må Verify Dust være den største 
chance.«
Steen Juul: »Victory Yankee eller 
Supercool Langkjær er nok de bedste 
chancer fra min stald«
Kenneth Andersen: »Super Samich og 
Succes Winning«
Knud Mønster: »Palermo Cross«
Henrik Lønborg: »Ronson Cloc«
Frantz Praëm: »Hvis du presser mig 
til at pege på én, så skal næsten være 
Wapiti Vedelsminde.«
Jan Dahlgaard: »Jeg har svært ved 
at skille Winston og Win. Jeg tror lige 
meget på dem.«
Henrik Lund: »Simoni’s Natural«
Bent Svendsen: »Det er nok Amadeus«
Jeppe Rask: »Tulle Toulouse«



7 Viola Vang havde gjort meget rigtigt inden han senest var voldsom op mod startbilen på Åby i et løb 
som skulle bruges som en gennemkøring inden Treårsprøven. Da han stillede sig i trav kørte Jeppe 1500 
meter i høj fart, inden han med 500 meter til mål bare tog op. Hesten kunne sagtens have været med de 
forreste hjem, men jeg synes, at det var en gode måde, så hesten ikke var helt tømt før denne opgave. 
Torsdag morgen skal hesten gå bag bilen på Aalborg Væddeløbsbane, bare langsomt, og så håber vi, 
at det går. Hesten har tidligere vundet to gange i autostart, men den blev godt nok voldsom på Åby. Jeg 
ved godt, at den her møder Victoria Sisa, men jeg tror egentlig, at det er et ret godt spor min hest har 
fået, da den med spor syv kun har heste på den ene side. Holder hun sig ved jorden, så tager hun sig 
videre til finalen (Peter Jensen).
8 Verona Simoni virker lidt på vej frem i præstationerne, men senest var den lidt forkølet. Burde være 
bedre til denne start, men vi har strammet buen ved at starte hesten i Treårsprøven og den skal køres 
med i inderbanen og håbe på en placering. Vi kører et forsigtigt løb og håber, at hun slutter godt af (Ken-
neth Andersen).
9 Vang gik et rigtigt godt løb senest i Århus. Jeg ved godt, at den ikke vinder her, men hesten kom-
mer tættere og tættere på at vinde løb. Hun tog starten senest rigtig flot og har bare trænet på, og hvis 
nogen af de andre skulle dumme sig, og hun holder sig i trav, så tror jeg også, at hun kvalificerer sig til 
finalen (Peter Jensen).

6. løb
4 Whiskey In The Jar har vel ikke gjort det helt vilde væsen af sig. Den løber med, men har ikke rigtig 
tålt trykket. Ifølge Peter Rudbeck ligger hesten altid lidt højt i puls i træning, og jeg ved ikke, om den har 
brugt al energien på skyde i vejret i stedet for løbe fremad. Den er blevet stor og teknikken er blevet klart 
bedre. Før har den aldrig kunnet finde rundt i Århus, men det var intet problem senest, så det er ikke det. 
Den er også hurtig fra start og nem at køre, men i bedste fald er det en pladschance (Birger Jørgensen).
6 Wega Vang synes jeg har gjort det rigtigt godt. Senest i Billund gik hun udvendigt den sidste kilom-
eter og vandt på 1.14,9. Nu møder hun for første gang heste i åben klasse og konkurrenter, der har mere 
rutine, men min hest vandt tidligere på året på 1.17,0 i Århus og det rækker langt de fleste dage i ugen. 
Jeg håber selvfølgelig, at han kvalificerer sig til grand prixet (Peter Jensen).
7 Win Esterel har hoppet de seneste par gange. Hvorfor ved jeg ikke, men hesten har gået gode løb og 
trænet som den skal, så der er intet at klage på. Giver galopperne i de seneste starter anledning til at 
ændre på noget? Nej, han går som han har gået de seneste tre gange. Det er faktisk kommet lidt bag på 
mig, at han har hoppet de to gange, og hesten virker fin og frisk. Jeg føler, at det skal være en fornuftig 
chance og jeg bliver ikke overrasket, hvis den vinder (Jan Dahlgaard).
8 Victory Kåsgård gik OK senest. Der blev kørt stærkt til slut og vi kunne ikke hente noget på dem. Jeg 
tror den tager præmie her (Knud Mønster).

7. løb
1 Wapiti Vedelsminde har fået et godt spor. Møder gode konkurrenter, men er også selv god, når hun 
er i orden. En lille triochance, hvis hun er helt på mærkerne, og det føles hun faktisk til at være (Frantz 
Praëm).
3 Verify Dust gik godt senest i Århus, hvor hun viste sig rigtig hurtig fra start. Den løste opgaven ret en-
kelt og var ikke tom i mål. Jeg tror, at hun fører fra start til mål (Peter Jensen).
4 Vilavaldi var rigtig dårlig senest i Skive. Hesten hang på en line og jeg kunne ikke køre med hende. Vi 
prøver at lave lidt om og håber at det hjælper. Vi håber bare på en præmie (Knud Mønster).
6 Varna fik vi med hjem i træning efter seneste start og hun har været helt OK i træningen. Det må vel være 
en outsider her første gang, og den må i første omgang køres efter at komme med i finalen (Jeppe Rask).
7 Unique Globe var ikke helt kørbar senest og deraf måtte jeg køre lidt på sikkerhed. Den kan skyldes, 
at jeg kørte hesten uden bagsko. Det gjorde jeg fordi hesten ifølge “Rygters Bureau” skulle være meget 
bedre uden bagsko. Det holdt efter min vurdering ikke, og den kommer selvfølgelig med bagsko igen. Jeg 
siger ikke at den vinder, men jeg er ikke i tvivl om, at den fejlfrit er blandt de tre første (Bent Svendsen).
8 Viol Siem har drillet os lidt ved at galoppere. Hun skulle egentlig gå sine bedste løb højrevejen rundt, 
men galopperede så igen i sidste sving. Burde kunne matche de heste den møder. har den vinder-
chance? Ja, hvis den er fejlfri (Henrik Lønborg).

8. løb
1 Wasabi Cloc er lidt svær at vurdere. Har tidligere prøvet at starte i Århus, hvor hesten slet ikke fun-
gerede. Nu har den også haft problemer venstre rundt, så måske er den ved at gå bedre Århusvejen 



end den har gjort tidligere. Det er umuligt for mig at vurdere på forhånd; vi må se hvordan hesten er på 
dagen. En outsider (Henrik Lønborg).
2 Wannabe Butcher har fået et godt spor og vi skal se om den kan holde ryggen på favoritten og 
hænge med hjem til en kvalificering. De 2300 meter er lidt langt til ham i forhold til hvad han har prøvet 
hidtil, men han var fin senest i Århus og hvis han får en god ryg, så tror jeg ikke, at de løber fra ham 
(Frantz Praëm).
3 Up To Date Hanke begynder at vise lidt form igen i træningen, og jeg tror på, at hesten kan lave en 
god præstation. Der er gode heste med, men han er heller ikke selv så dårlig (Steen Juul).
4 US Male EP gik godt senest på Halmstad, hvor den sad i tredje spor størstedelen af løbets sidste 
omgang. Det er en lidt bekvem type, men den afgjorde sikkert, og da den kom forbi bremsede den bare 
op igen, så hesten ved godt, hvad der skal til. Det er fin hest, som for første gang møder heste i åbent 
opgør, men jeg tror på min hest og jeg forventer, at den kvalificerer sig til finalen (Peter Jensen).
5 Viggen Langborg hoppede senest i Århus og jeg tror, at det var sejren der røg. Her møder den hård 
modstand og vi er glade for en præmie (Knud Mønster).
6 Who’s Blue Moon står hårdt her og får det svært. I bedste fald en lille præmie (Henrik Lund).
7 Vivo Torkdahl har været lidt under isen siden starten i Skive. Den har døjet en hel del, og det så sort 
ud på et tidspunkt, men nu begynder det at løsne sig. Hesten har gået nogle rigtigt gode arbejder de 
seneste par gange hesten har været på banen, og den begynder at vise noget af den gamle Vivo. Siden 
starten i Skive er hesten blevet kastreret og har haft kiropraktorbesøg, ligesom den er blev fikset op 
i benene. Selvfølgelig er hesten ikke topform, og den har ikke udpræget fordel af at skulle højrevejen 
rundt, men den skal i gang igen og er en typisk outsider. Havde du gerne set at Treårsprøvestarten var 
kommet lidt senere? Ja, det kan man sige, men omvendt så skal vi også i gang igen, og nu bruger vi 
dette til at få ham på vej tilbage hvor vi kender ham. Det er en hest som normalt rækker langt, når den er 
i orden, men han har været lidt hård ved sig selv (Frantz Praëm).
9 Wallander gik et godt løb i Aalborg. Skulle have startet i Århus (5. juli, red.), men blev ramt af noget 
bronchitis. Det har den selvfølgelig været i behandling for, og så er hesten kommet på døgnfold. Den har 
bare trænet på og virker fin i træningen. Hvor langt det rækker her vil vise sig, men jeg tror umiddelbart, 
at vore forventninger går i retning af en consolationsløbsstart. Der skal også lidt held til fra dette start-
spor (Frantz Praëm).

9. løb
1 Ride Me Svimmel lavede en sympati-galop i seneste start (galopperede da en foranliggende hest ga-
lopperede, red.). Siden gik hesten intet mindre end fænomenalt, og den må være gået frem med det løb i 
kroppen. Hvis jeg kommer fri fra inderbanen så er det en vinderchance. Har der været nogen reaktion på 
præstationen senest? Overhovedet ikke, han er nærmere gået frem (Jimmi C. Nielsen).
4 Super Samich gik rigtig stærkt senest i Århus som er hestens favoritvane. Med sådan en præstation i 
erindring, så forventer man også, at den er med fremme denne gang. Ud fra den form han viste senest, 
så kan han vel være en god triochance (Kenneth Andersen).
5 Amadeus holder rigtig god form. Gik godt senest i langdistanceløb i Århus, selv om distancen måske 
var i overkanten. Hesten trives godt i Århus og jeg tror godt at den kan lave en lille overraskelse. Hesten 
er i rigtig god form og er mindst en triochance (Bent Svendsen). 
6 Gitti var slettet fra en tiltænkt start senest (6. juli i Århus, red.) fordi hesten havde haft noget infektion 
og der sad noget medicin i hesten. Hun har trænet rigtig godt siden og var i lørdags inde at gå et ba-
nearbejde i Aalborg, hvor hun var rigtig fin. Kommer for første gang uden sko, og jeg tror, at hun løber 
med helt frem (Peter Jensen).
7 Rex JK fungerer ganske godt i Århus, og så har jeg “vundet” lodtrækningen som jeg plejer så det kan 
aldrig gå galt. Nej, men hesten går godt i Århus, så det er jeg ikke så bekymret for. Konkurrencen er god 
men hesten er naturligt hurtig fra start, nem at køre og rimeligt stabil. Problemet ved sporet er blot, at 
hvis jeg trykker til fra start så kan den mangle det til slut. God pladschance og lille vinderchance (Birger 
Jørgensen).
8 Rex Tinghøj tabte en sko i Billund og blev derfor dårlig. Han skal vise lidt først, men har trænet ganske 
udmærket. Lille outsiderchance (Henrik Lund).
10 Special One skal prøve højrevejen rundt for første gang og jeg har ikke rigtigt den store idé om det 
kan være nogen fordel, men jeg har ikke haft andre opgaver til hesten. Formen findes ikke bedre og den 
har trænet rigtig godt derhjemme. Det er en hest som godt være med helt på stregen, hvis det flasker sig 
og hun kommer fejlfrit rundt (René Kjær).



Trænerkommentarerne distribueres dagen før løbsdagen via Jydsk Væddeløbsbanes GRATIS 
mailservice, som alle kan tilmelde sig. Send blot din mailadresse til: mailservice@mail.dk

10. løb
1 Royal Dream skuffede senest på Tingsryd, hvor hesten bare holdt farten hele vejen ind trods at den 
havde fået et godt indvendigt løb. Hesten præsterer aldrig så godt om sommeren, og nu prøver vi en 
sidste gang for at se, om der er mere bid i ham eller om vi bare skal gemme ham væk til efteråret. Hes-
ten træner rigtig godt, men præsterer ikke som jeg gerne vil. Har fået et godt spor og skal smyges med. 
Den skal ses som en outsider (Peter Jensen).
2 Victory On Line skuffede noget første gang i Odense. Den fungerede ikke rigtigt og vi har prøvet at 
ændre på hesten til denne start. Det virker til at være en god hest, men den skal i første omgang fungere 
i løb. Gør den det, så skal den nok løbe med frem, men det er klart, at den skal være forbedret i forhold 
senest (Jeppe Rask).
3 Ronson Cloc gik fint senest, og jeg synes, at den står godt til her. Hesten har gjort det godt, har god 
form og må være en vinderchance. Kører du direkte til føring? Det vil jeg da forsøge. Det er ikke givet at 
det lykkes, men han er hurtig (Henrik Lønborg).
4 Pelle Lund er meldt hårdt ind. Sad fast senest på Fyn og kom først fri, da vi var i mål. Havde sluttet 
langt fremme med angrebsplads i tide og hesten kan godt være blandt de tre første her (Knud Mønster).
5 Le Tout Premier var svag senest uden at der er nogen umiddelbar forklaring på det. Jeg forventer, at 
den er bedre denne gang, da hesten har fået ormekur og jern, og er blevet pusset og nusset om, og skrid-
tet med i skoven. Inden seneste start havde den været med på stranden, og det sad måske lidt i benene. 
Hesten vil være først og det er også godt nok på 1800 meter, men det er nok blevet lige lovligt hårdt 16 
kilometer på stranden, så måske sad det lidt i benene. Her er det en præmiekandidat (Lillian Uglebjerg).
6 Pikant Brogård viste meget positiv fremgang senest. Det har faktisk givet et løft at jeg er begyndt at 
køre den uden forsko. Det har jeg aldrig kunnet/turdet før, og frem for alt virker hesten nu mere stabil. 
Senest var den ikke langt fra at slå Princeton, som vandt løbet. Den kommer selvfølgelig uden forsko 
igen, og jeg synes at det er en af de berømte triochancer. Hesten er i god form og har altid gået godt i 
Århus (Bent Svendsen).
7 Classic Puzzle har før startet i Århus og klarer det (vandt sin hidtil eneste start på Jydsk Væddeløb-
sbane i 1.14,9a/1800 meter d. 4/8-13, red.), men den har ingen fordel af banen. Den har også “vundet” 
lodtrækningen, så det er op ad bakke. Der er så lille forskel på hestene at det er afgørende. Med et 
rimeligt spor så havde hesten siddet der med det samme og det havde øget chancen betydeligt. Med 
spor syv er der risiko for positionsproblemer ved at den kommer til at sidde langt nede og selv skal 
lave al arbejdet. Præstationen senest var fin. Det blev bare et dumt løb med for dårligt tempo undervejs 
(BIrger Jørgensen).

11. løb
1 Livi Johnsen var både jeg og Thomas Uhrberg tilfreds med senest på Jägersro. Den løb en rigtig fin 
tid og Uhrberg var positiv på hesten, som jeg egentlig synes virker lidt glemt. Den har et godt spor og 
kommer til at sidde med fremme. Den går ikke bare ud og vinder, men jeg tror godt at den kan være 
blandt de tre første (Martin Hansen).
3 Vaya Con Dios havde vi skiftet hovedlag på senest og den var mere koncentreret. Kan han holde sig 
fokuseret igen, så er den med helt fremme. Havde senest fordel af, at det var 2300 meter, da det er en 
stærk type, men jeg har prøvet hesten bag bilen og det synes jeg fungerede godt. En outsiderchance 
(Henrik Lønborg).


