
    

Trænerkommentarer lørdag d. 19.september og søndag d. 20.september 
 
Peter Jensen starter en del spændende heste både lørdag og søndag og han giver 
dem følgende ord med på vejen:  
Lørdag:  
2.løb/7 Achilleus:  
Gik helt fint senest, hvor han sad et stykke tilbage. Er fortsat noget grøn og 
urutineret i det, men jeg føler at han forbedrer sig fra start til start og den dag når 
han finder ud af hvad travløb er for en størrelse bliver han rigtig godt, så det er en 
hest jeg regner med en del på sigt. Møder her skrappe Ax Tiger men min hest skal 
regnes tidligt her og er blandt de 3 her uden uheld.  
 
3.løb/9 Barolo:  
Gik et rigtig godt løb i derbyweekenden, hvor hun tidligt galopperede. Løber og 
kigger på det hele og er stadig i en læringsproces. Jeg har intet imod at mine 2 
åringer stadig løber og er lidt grønne, da de nok skal skærpe sig med rutinen. Ingen 
ulempe med bagspor og hun har fart til at være blandt de 3 her.  
 
4.løb/4 My Lonely Dream:  
Fandt ikke rigtigt rundt i Århus og havde svært med svingene. Er blevet behandlet 
siden og har efterfølgende været stærk i træningen og hun tager spids her og må 
være en typisk outsider.  
 
7.løb/5 Verify Dust:  
Gik rigtig godt i derbyet og glad for den måde hun vendte tilbage til løbene på. Jeg 
føler vel lidt at hun havde kræfter sparet i derbyet. Her er sporet bedre og Jeppe 
kører til fra start, så vi kan sidde langt fremme i feltet og hun skal regnes blandt de 3 
her, selvom jeg har stor respekt for Ultimate Wine og U S Dollars.  
 
7.løb/12 Viva La Marc:  
Gik jo helt fænomenalt i derby consolation med en helt giftig afslutning. Det er en 
hoppe som er under udvikling, da hun kommer fra 0 klassen for mindre end et år 



siden og derfor mangler lidt i forhold til de bedste. Får hun det rette løb har hun 
som senest en giftig afslutning og jeg tror at hun tager en præmie her.  
 
Søndag:  
2.løb/7 Spark Rick:  
Gik rigtig godt i Billund, selvom han fortsat laver hans små galoptrin. Han er en 
meget ærlig hest som jeg fortsat tror på udvikling i og når han smider hans små 
dansetrin væk, så bliver han selvklart endnu bedre. Har trænet godt men havnet 
langt ude på vingen i stærkt og jævnt felt, så han er outsider her.  
 
5.løb/3 Wega Vang:  
Kom ind fra derbyet og var total lukket i halsen. Var selvfølgelig meget ærgerligt, da 
Kasper følte at den havde varmet bedre end nogensinde. Wega er siden blevet 
behandlet og kun trænet stille og roligt, da det har været vigtigt at få ham frisk igen. 
Han skal tjekkes her i ugen om halsen er som den skal være. Jeg har med vilje meldt 
ham på sprint, da jeg tror at han i fremtiden kan blive en god sprinter og at der er 
yderligere god udvikling i ham. Outsider. 
 
8.løb/4 Gigant Slugger:  
Gik virkelig godt i København og fortsat i meget fin form. Forrige start blev helt 
forkert, da den tog spidsen og første 1000 meter blev afviklet i 10 tempo. Ved 
seneste start her på banen gik han helt utrolig og havde kræfter sparet. Jeppe er 
opsat på at vi sætter lukket hovedlag på og amerikanersulky på, da det vil give lidt 
ekstra. Gigant er en hård hest og en af dem der kan vinde dette topløb.  
 
10.løb/6 Walt Disney:  
Løb i vinter i 0 klassen og har siden startet i jydsk 4 års grand prix og senest derbyet. 
Det er jeg utrolig stolt af. Han har siden det hårde derby trænet stille og roligt og er 
blevet tjekket op uden problemer. Han er blevet mere rolig og bedre i balance med 
sig selv. Han er en af dem der kan ende bag urørlige Winston Sisa.  
 

 
Jeppe Juel starter 6 heste fra egen stald i weekenden:  
Lørdag:  
1.løb/3 Treasure Island:  
Var tæt på at dø i vinters og debuterer derfor først nu. Det er en hoppe, som jeg er 
utrolig glad for og er samtidig også en fin væddeløber. Hun gik godt i prøveløbet og 
fik siden halsproblemer, hvilket hun selvfølgelig er behandlet for og ovre nu. Hun er 
en vinderchance her.  



6.løb/2 Salina:  
Er en fantastisk hoppe, som jeg glæder mig til at starte foran dens mange ejere. Jeg 
har stor respekt for Jumble Ås. Salina kan være meget starthurtig men det kan jeg 
først mærke på dagen. Jeg tror under de rette omstændigheder at hun kan gå en 11 
tid her og skal vel gøre op om sejren med Jumble Ås.  
 
Søndag:  
4.løb/11 Super Goal:  
Fik en lille reaktion på en sene efter starten i Århus og har derfor haft en pause. Jeg 
synes at dette løb er et godt løb at komme i gang med og Kasper kører gode løb og 
de tager en fornuftig præmie her.  
 
5.løb/6 Ursus Hoff  
Var gjort virkelig klar til at skulle vinde derby consolation men uheldig løbsafvikling 
gjorde at dette ikke lod sig gøre. Han træner virkelig godt og kan godt være med 
fremme her.  
 
6.løb/7 Open:  
Er en aldrende kæmpe, som har været med i mange hårde løb og er i sin karrieres 
efterår og glad for præmie her.  
 
9.løb/4 Triton Neergård:  
Hang lidt på en line i København og deraf kom galoppen. Han er helt fin igen og jeg 
ser ham som en fornuftig triochance her.  
 

 
Flemming Jensen starter mange heste i løbet af weekenden. Flemming er lørdag til 
stede på Færjestad til V75 og sender andre kuske ud med staldens heste:  
Lørdag:  
1.løb/1 Wilma Sweep:  
Er slet ikke så nem at blive klog på. Galopperer helt umotiveret hvilket også skete 
senest. Vi prøver at sko hende om for at se om det gør nogen forskel. Hun skal bare 
prøve at fejlfrit rundt og så er resultatet egentligt ikke så vigtigt.  
 
5.løb/3 Whitney Love:  
Viste en stærk præstation og var vel slået i sidste sving men hun kom tilbage og 
vandt en fin sejr. Vi har troet en del på hende og viste hun os senest at der var grund 
til. Med tanke på seneste start skal hun være en chance blandt de 3 her.  
 



5.løb/4 Tokamura:  
Har haft en pause siden juli, da hun ikke var som bedst selvom hun vandt, hvilket 
siger noget om hendes kapacitet. Er blevet behandlet og har trænet godt og før gået 
godt direkte efter pause. Hun skal regnes blandt de 3 her.  
 
6.løb/4 Hairspray:  
Virker til at have tændt lidt til igen og starter jo i en hård klasse i det svenske. Hun 
virker fin i træning og skal vel kæmpe om 3.pladsen bag Salina og Jumble Ås, som 
gør op om sejren her.  
 
6.løb/6 Jumble Ås:  
Er en utrolig fin hoppe, som sidste år vandt svensk mesterskab for hopper, men har i 
år haft det noget sværere. Hun var helt væk i seneste start og vi har derfor trænet 
stille og roligt i en periode og hun virker helt klar igen. Hun skal være 1 eller 2 her, 
da hendes kapacitet er utrolig stor.  
 
7.løb/7 Verona Mile:  
Mangler lidt for at være med de bedste hopper i årgangen, men træner fint og gør 
sit bedste hver gang. Hun skal kæmpe med om de sidste præmier her.  
 
7.løb/9 Vikki C N :  
Var senest lidt for frisk i 1.sving og deraf kom galoppen. Får et fint løb herfra og skal 
kæmpe med om de sidste penge her.  
 
Søndag:  
2.løb/2 Remain Garbo:  
Var fin på Åby senest efter gangen forinden ikke at være sig selv. Birger kender ham 
fra tidligere og de får et godt løb herfra. Går fra alle positioner så Birger vælger selv 
taktikken. Kan være blandt de 3 her.  
 
2.løb/4 Supreme Star:  
Skulle Flemming havde haft med til Færjestad i går på V75 dagen men Supreme kom 
ikke med grundet for få point. Kommer ud her i klassen under 500.000,- kr. men 
hesten har kapacitet til at begå sig der og skal regnes blandt de 3.  
 
2.løb/5 Rapide Du Pommeau:  
Har gjort det utrolig fint for os. Han virker klar igen og en hest der kan det meste. 
Tåler selv at lave en del i løbene, så jeg bestemmer selv taktikken. Han skal også 



regnes blandt de 3 her og de 3 heste i dette løb kan alle løbe med frem og nok vores 
bedste chance i denne weekend, men den hest der får løbet kan vinde.  
 
3.løb/9 Tyfon:  
Fandt aldrig rigtig ind i rytmen i seneste start og ramte sig et par gange hvoraf 
galoppen kom. Han træner fint igen og er han som bedst er han altid en chance i sin 
klasse. Outsider.  
 
6.løb/8 Jaguar Broline:  
Er en tophest, som senest var fin på jægersro og var fin i stilen. Tåler desværre ikke 
så hård træning og for tætte starter, men når han er som bedst er han en chance i 
sin klasse og også en god chance her.  
 
7.løb/3 Scott Laser:  
Gik rigtig godt senest, da jeg kørte frem blev jeg svaret op og måtte bruge ham lidt 
ekstra hårdt og slået i sidste skridt. Scott gik i fuld fart de sidste 1200 meter og på 
den baggrund synes jeg han var fin. Kan være lidt svær at få start med for mange 
heste omkring ham, hvilket der er her. Han skal regnes som en god chance såfremt 
han kommer fejlfrit rundt.  
 
8.løb/5 O´grady:  
Gik rigtig godt senest og viste at han ingen problemer har med at gå bagfra. Kan 
blive svært at komme til spidsen her men udfra seneste løb er han en af dem der 
kan vinde her.  
 
8.løb/7 No Deal:  
Skal køres lidt defensivt her og sniges med og håbe på at tage en præmie her.  
 
9.løb/7 Tulle Toulouse:  
Fik galop på i første sving i seneste start. Har dårligt startspor her men træner ellers 
rigtig fint og med løbsheld er hun blandt de 3-4 første her.  
 
9.løb/12 Fille Va Bene:  
Var Flemming meget tilfreds med i første start for os og mener at det nok er en hest 
stalden skal få glæde af i fremtiden. Havde gået lidt for hårdt på biddet hvilket 
kostede til slut. Jeg kører defensivt her for at køre lidt mere moral på hende og kan 
hun tage en præmie vil det være fint.  
 
10.løb/5 White Russian:  



Gik meget fint i derbyet og holdte farten godt. Det er jo at håbe på at man kan bliver 
2 ´er bag Winston Sisa som vi ikke kan slå under normale omstændigheder.  
 
11.løb/4 Oya:  
Viste fin fremgang senest og gik godt. Hun skal køres fejlfrit rundt og kan godt 
blande sig her men er vel en typisk outsider.  
 

 
Der er et glædeligt gensyn med Charlottenlund træner Steen Juul, som tager 6 
egentrænede heste med til Aalborg og han giver sine heste følgende vurdering:  
2.løb/3 Thunder Peak:  
Har gået rigtig godt på det seneste og sejren senest var helt super med hurtig 
afslutning sidste 1000 meter. Ikke så hurtig fra start men jeg kan bare køre frem hvis 
tempoet sættes ned. Det er en vinderchance.  
 
5.løb/5 Vivo Torkdahl:  
Vandt senest og besejrede en god hest. Det er en hest som jeg tror er under 
udvikling og temperamentet er blevet bedre. Havnet lidt ude på vingen og han er en 
pladschance med lille vinderchance.  
 
6.løb/5 Scirocco Sisa:  
Var ikke helt sig selv i seneste start, men har efterfølgende trænet stærkt og formen 
virker fortsat rigtig god. Jeg skal tro på en vinderchance med denne hest.  
 
7.løb/7 Dekadent K:  
Løbet senest passede fint og den sejrede efter god præstation. Uheldigt startspor 
men formen er god og han skal være en pladschance her.  
 
8.løb/8 Tycoon Conway Hall:  
Havde jeg haft startspor 3 eller 4 havde jeg ikke troet at den kan besejres, men 
startsporet sætter sejrsambitionerne lidt ned. Omvendt er det en tophest, som jeg 
håber kan blive en hest til elitloppet enten næste år eller i 2017. Da han vandt på 
10,5 for Uhrberg var det i dødens så det er en superhest. Denne hest løber altid med 
vinderchance i sin klasse.  
 
9.løb/5 Freccia Rossa:  
Gør det fint og kan være hurtig fra start og jeg skal jo prøve at køre til fra start, da 
det er sprint. Hun skal helst sidde med lidt derfremme og det er en pladschance i 
dette selskab, da jeg har lidt svært ved at vurdere modstanderne.  



 
Anders Pedersen seler 4 spændende heste ud i weekenden:  
Lørdag:  
1.løb/4 Victory Hellebjerg:  
Er en utrolig fin hest, som senest blev kørt ned og deraf den ene galop. Er han fejlfri 
denne gang løber han med en fornuftig vinderchance her.  
 
2.løb/6 Ax Tiger:  
Er en fin hest som intet har gjort forkert i min træning og den køres på sikkerhed det 
første stykke vej, men den er så god at den skal være en vinderchance her.  
 
4.løb/5 Always Magic N:  
Sejrede senest efter en fin præstation på Åby. Er meget hurtig fra start og har 
trænet godt så hun skal være en god triochance her.  
 
Søndag:  
8.løb/3 Magiccarpetride US:  
Gik et rigtig godt løb senest og har trænet fint efterfølgende. Såfremt det løser sig 
undervejs skal han være en vinderchance her.  
 

 
Billundtræner Anders Nielsen kommer til Aalborg denne lørdag og starter 2 
spændende 4 års hopper.  
5.løb/5 Without You:  
Har udviklet sig igennem de seneste måneder og vandt faktisk forholdsvis let senest, 
da der var kræfter sparet og vattet var ikke trukket. Hun er ikke afhængig af nogen 
bestemt position i feltet, da hun også har vundet fra dødens. Hun er frisk og fin til 
starten og jeg tror at hun er en rigtig god vinderchance.  
 
7.løb/11 Vika Mosebo:  
Kan det se svært ud med at vinde, men hun kom i mål i derbyet med kræfter sparet, 
så rigtig ærgerligt at hun ikke kom ud og fik chancen til slut. Jeg er rigtig tilfreds med 
hende og med rette rygløb så speeder hun mange ned til slut og jeg synes at hun 
skal være en pladschance her.  
 

 
Flemming Ankerdal kommer også til Aalborg om lørdagen fra Billund med 2 Sisa 
heste, som får følgende ord til deres starter:  
5.løb/12 Unique Sisa:  



Gik helt forrygende i derbyweekenden, hvor hun var med til at skabe løbet men blev 
slået i sidste skridt. Hun har efter den start trænet rigtig godt men startsporet 
sætter selvfølgelig chancerne noget ned. Hun har stor kapacitet, så løser det sig 
undervejs kan hun godt løbe med helt frem, men er vel i første omgang en 
pladschance.  
 
7.løb/10 Victoria Sisa:  
Har jo været lang tid væk fra løbene og vendte tilbage i derby prøven, hvor jeg synes 
hun gik helt fantastisk og med et bedre løb havde hun måske været vinderen. Hun 
har tidligere døjet med et bagben, som nu er i bedring men vi arbejder stadig på at 
det kan blive helt i orden. Hun har stor kapacitet og har trænet rigtig godt efter 
derbyet. Hun har kapacitet til at vinde men herfra bliver det svært så en fornuftig 
pladschance er hun.  
 

 
Jan Dahlgaard udtaler sig på vegne af årets suveræne derbyvinder som formentligt 
bliver weekendens største favorit.  
10.løb/4 Winston Sisa:  
Ja, han var jo helt fantastisk i derbyet og han var bare rigtig fin og alt klappede bare. 
Han har trænet ens hele året og som sådan ikke været skærpet til at skulle have 
topform i sidste weekend i august. Han var frisk dagen efter derbyet og han har 
været helt ukompliceret. Eneste tidspunkt i år der har været problemer har været i 
forbindelse med Jydsk 4 års grand prix, hvor han ikke fandt rundt på banen. Jeg har 
en forventning om at Winston er ligeså fin som ved derbyet, da han har været helt 
sig selv efterfølgende. Efter præstationen i derbyet er respekten for ham selvfølgelig 
stor og jeg må da også sige, at han skal være en stor vinderchance igen og vil nok 
blive skuffet såfremt han uden uheld ikke vinder. Løbsoplægget har jeg ikke bestemt 
mig for, men han skal snart testes lidt i starthurtighed igen, hvilket han som 3 års 
viste at han også magter og skal vi ud i de kommende år og konkurrere i udlandet 
skal man også kunne åbne fra start, så måske tester vi lidt på det de kommende 
starter.  
 

 
Jan Friis kommer til Aalborg både lørdag og søndag og har en stor vinderchance i en 
af hans 3 startende heste.  
Lørdag:  
3.løb/2 Broadcast:  
Mangler lidt for at være helt klar, men der er gode penge at køre om i dette løb og 
kan den tage en 4-5 plads vil vi være yderst tilfreds, da vi er ude for at lære.  



5.løb/2 Triss Shadow:  
Synes jeg står godt her. Hun trives bedst når hun sidder helt fremme i feltet, hvilket 
hun kommer til her. Hun har opadgående formkurve og jeg har faktisk en feeling for 
at hun kan være blandt de 3 her.  
 
Søndag:  
3.løb/3 Trento:  
Er en fantastisk hest, som i vinters gik nogle helt utrolige løb. Han fik halsproblemer 
og vi tog ham ud af træning og løb. Gav ham en pause og også længere end det 
egentligt var nødvendigt. Pausen har gjort ham endnu bedre og han er helt ovenpå 
og han vandrer op igennem klasserne uden problemer. Han har en meget stor 
vinderchance.  
 

 
Mathias Jensen starter sammen med faderen John 2 heste med en fordelt lørdag og 
søndag:  
Lørdag:  
8.løb/7 Malaco Baunehøj:  
Er langt om længe lettet 20 meter. Han løber galopperer fortiden for vogn, men vi 
prøver nu igen og håber han får lidt mod ved at ligge fremme i feltet. Det har taget 
hårdt på moralen at stå med mange Meter hver gang og han er ved at være slidt. 
Hvis han går et godt løb er han vel blandt de 5 første. 
 
Søndag:  
4.løb/8 Uno Baunehøj:  
Manglede løbet i kroppen i København og var klar forbedret sidst og vandt rimelig 
sikkert. Han har bare passet sin træning siden sidst, og alt virker fint, kan vi få et 
godt rygløb og vente med at angribe til 5-600 meter i igen, så er han god. Han er en 
triochance med en lille vinderchance. 
 

 
Mikael T. Hansen starter sammen med sønnen Niklas Korfitsen 2 heste i weekenden 
med en lørdag og en søndag:  
Lørdag:  
8.løb/8 My Gold Queen: 
Er godt gående, dog er sporet ikke det bedste da hun normalt vil tage de 20 hurtigt, 
dog er hun må være en god chance.  
 
 



Søndag:  
7.løb/8 Speedy Child:  
Er svær at sige på forhånd da han ikke er til og stole på. Senest gik han et kanon løb 
udvendigt på favoritten og fulgte med den hel ind i mål, han er siden blevet frisket 
op i benene og har trænet godt. Sporet er faktisk er fordel da der er fart på bilen og 
han ikke er omringet af heste. Har han det rigtige hoved på er han med helt på 
stregen. 
 
 
 


