
1. løb
1 The Butcher er altid en chance fejlfrit. Den har løbet og skiftet med aktionen. Den er blevet bedre til 
at styre det i takt med at den er blevet ældre, men senest blev den alene og løb og kiggede på det hele. 
Skal normalt kunne være med fremme, men der er galoprisiko (Frantz Praëm).
2 Virage kommer efter behandling. Senest var hun vel ikke for god og var mere “rullig” i stilen. Siden har 
hun været hjemme og blive behandlet. Jeg har ikke set hesten siden seneste start, så jeg kender ikke  
formen, men hun har ret så god grundkapacitet og skal på det kunne være mellem de tre første. Hun 
er ikke voldsomt hurtig fra start og kan være lidt usikker det første stykke vej, men med kun tre heste i 
volten skal det kunne løse sig. Hvis formen er på plads skal hun regnes tidligt (Birger Jørgensen).
4 Triestina Simoni gik et godt løb i forrige start og var fin ved den lejlighed. I Skive fik hesten galop på 
fra start, da den måske blev oversatset lidt fra et yderligt spor. Nu er det andre forudsætninger og det kan 
være en lille trioluring. Hesten har godt fart for klassen, men er ikke helt stabil (Kenneth Andersen).
5 Sim Can EC har jeg haft i træning i en måneds tid. Der er blevet behandlet lidt på hesten, og den har 
trænet pænt i intervallerne. Jeg tror, at den vil fungere fint højre rundt. Den kan stadig have en lidt speciel 
stil, men hesten er stærk og bedre end tidligere. Jeg håber, at den vil gå et fornuftigt løb og det kan være 
en lille outsider (Christian Lindhardt).
7 The Next Big Thing gik pænt senest og det er vel det niveau hesten har i øjeblikket. Hun er lidt sen og 
ikke helt færdigudviklet endnu, så det er svært at vurdere, hvor langt hesten når, men ud fra det den gik 
senest, vil jeg tro, at den kan være med fremme (Steen Juul).
8 To Be Party har været lidt ustabil hele tiden. Nu prøver vi på en anden bane og jeg tror, at den kan  
have en lille fordel af Jydsk Væddeløbsbane. Der er nok stadig en vis galoprisiko, men den dag hesten 
går fejlfrit og koncentrerer sig, så tror jeg at den har chance for at løbe med frem. Hesten begynder at 
blive mere fornuftig, så jeg tror, at der begynder at komme lys for enden af tunnellen. En typisk outsider  
(Anders Pedersen).

2. løb
1 Another CN gik godt senest. Den var nem at køre, fornuftig og vandt let, så det var positivt. Galoppen i 
første start skyldtes at hun blev generet lidt, så det var ikke hendes skyld. Hun virker rimeligt stabil og går 
hun fejlfrit igen, så synes jeg, hun skal være med helt fremme (Jeppe Rask).
2 Alberte Mols gik godt i debuten og var vældigt positiv. Hun er stabil og starthurtig og mellem de tre 
første - med vinderchance (Bent Svendsen).
3 Abalo Blåbjerg er en lidt vanskelig hest, som senest pullede sig over i fejl. Efterfølgende kørte jeg efter 
feltet og den blev generet til fejl i sidste sving. Jeg tror, at den havde vundet uden galop, men hesten har 
ingen fordel af Århusvejen rundt, men den har stor kapacitet og er en outsider (Christian Lindhardt).
4 Alone Star gik et fantastisk løb senest, så det var positivt. Jeg tror, at den kan være med fremme, og 
den kan godt vinde (Jeppe Juel).
5 Armani S har trænet godt igennem længere tid og blev godkendt på en fin tid. Det virker som hest med 
rigtig god udvikling i sig og det kan blive en god hest på sigt. Kan en del bedre end prøveløbstiden. Jeg 
tror på triochance i glat udgave. (Morten Friis).
6 Aerosmith gået nogle fine løb de to gange den har startet. Det kan godt være en triochance her 
(Morten Friis).
7 Alongcameaspider gik vel ikke helt det Peter havde forventet i første start, men han synes, at hun har 
trænet stærkere siden og er på rette vej. Det er klart, at der er et par stykker imod som har gået godt, 
men hun virker rimelig stabil, nemt kørt og finder fint rundt i Århus, så i et toårsløb skal hun være med i 
afgørelsen (Birger Jørgensen).

3. løb
1 Spirit har gået godt i et par starter efter pause. Jeg var godt tilpas med hesten senest, vi fik bare for 
langt frem og hesten er ikke så speedig. Det passer fint med et længere løb og sporet er fint, så det ser 
fornuftigt ud. Hvis det løser sig, så skal den løbe med helt frem (Jeppe Rask).
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2 Royal Simoni gik vel OK senest uden at være tændt 
helt til. Jeg tror, at denne lidt længere distance vil 
passe ham godt i forhold til det hårdere tempo. Jeg 
kender ikke dagsformen, men jeg har kørt hesten et 
par gange og det er en vældig fin og nem hest. Det 
kan vel være en lille pladschance med et smygerløb. 
Hesten vandt på 1.15,6/2990 meter sidste år (på 
derbylørdagen i Lunden, red.), så den har i hvert fald 
stayeregenskaberne (Kenneth Andersen).
3 Picasso stod senest 20 meter hårdere end den gør 
her. Jeg mente, at den ikke var i orden senest, og 
jeg tror, at den havde noget i halsen. Jeg kender ikke 
dagsformen, men jeg tror, at den skal være bedre end 
senest for at kunne tage en placering (Knud Mønster).
4 Rex har været i træning hos mig i 14 dage den har 
faktisk ligget fint i pulsen. Den har ikke rigtigt budt 
sig til i starterne i den seneste tid, men den virker fin 
i træningen. Den får lidt udstyrsændringer her og så 
må vi se, om ikke det kan hjælpe til at få ham tilbage 
på rette spor. Han skal gå uden sko og med et andet 
hovedlag og vatudtræk. Outsider (Morten Juul).
7 Toralf Jubb starter her som et led i matchningen 
af hesten for at holde formen frem mod to starter i 
Frankrig i september. Jeg synes, at begge mine heste 
kan regnes med chance for at være blandt de tre 
første. Umiddelbart tror jeg dog mest på Toralf Jubb 
(Michael Lønborg).
8 Rolf Lynghøj virker til at være på vej tilbage mod 
formen igen. Det ser fornuftigt ud. Det er klart, at det 
kan blive svært at vinde, men hesten kan tage en god 
placering. Hvordan vil den tackle distancen? Det er 
selvfølgelig et spørgsmål, men jeg tror lidt på det -  
ellers havde jeg ikke tilmeldt den. Nu prøver vi og jeg 
tror på triochance (Steen Juul).
9 Beatles starter her lidt som et led i matchningen af hesten for at holde formen frem mod to starter i 
Frankrig i september. Triochance. Jeg synes, at begge mine heste kan regnes med chance for at være 
blandt de tre første. Umiddelbart tror jeg dog mest på Toralf Jubb (Michael Lønborg).
10 Echauffour var fin i Billund og holder samme gode form. Løber han op til det han gjorde senest, så 
skal den være med helt fremme, da der ikke er vildt skræmmende modstand (Jeppe Rask).

4. løb
1 Up To Date Hanke skuffede mig lidt senest, dels ved slå på en galop og desuden var den en smule 
træt til slut. Den har gode forudsætninger her og burde være en pladschance. Hesten er rimelig fra start 
uden at være nogen raket. Jeg kan ikke vurdere, om vi kan svare føringen fra indersporet (Steen Juul).
2 Ursus Hoff tror jeg er en kommende top 10-hest. Derfor har det også irriteret mig med disse dumme 
fejl. Hesten har trænet rigtig godt siden sidst og skal være med helt på stregen. Kommer jeg til spids så 
kører jeg der. Er hesten hurtig fra start? Jeg har aldrig haft spor til at kunne udnytte det, men i træningen 
virker hesten hurtig (Jeppe Juel).
3 Whiskey In The Jar gik afgjort bedre senest efter at vi havde ændret lidt på forspændingen. Den havde 
vel ikke med kræfter sparet, men sad i en indelukket position, og jeg tror, at det kan være en fordel for 
ham, at distancen er en smule kortere end sidst. Det kan være en outsider (Birger Jørgensen).
4 Wallander har for en gangs skyld fået et rigtig godt spor, hvilket vi er meget fornøjede med. Hesten gik 
faktisk ret så godt i prøven, hvor den blev generet af andre heste. Havde ikke startet i en tid forinden, så 
den start har sikkert gavnet ham. Den skal nok løbe med frem og den har en god præmiechance og en 
lille triochance (Frantz Praëm).
5 Wasabi Cloc havde lidt problemer i svingene senest, så vi skal lave lidt ændringer på hovedlaget til denne 
gang i håb om at det går lidt bedre. Håbet er at det lykkes og at den tager en præmie (Henrik Lønborg).

Bedste chance på dagen?
Jeppe Rask: »Løser det sig, så kan mange af 
hestene løbe med frem, men jeg synes ikke, at 
der er nogen som bare går ud og vinder. Det 
er svært for mig at fremhæve en enkelt hest 
som den bedste chance.«
Peter Jensen: »De står godt til de fleste af 
hestene, men det er grand prixer og alt kan 
ske, så frem for at fremhæve en enkelt vil jeg 
hellere vende det sådan, at det på papiret ser 
fornuftigt ud langt hen ad vejen.«
Bent Svendsen: »Pikant Brogård«
Morten Friis: »Armani S«
Frantz Praëm: »The Butcher«
Henrik Lønborg: »Ronson Cloc«
Morten Juul: »Der er vel ingen oplagte vinder-
chancer, men Væsterbo Paradise er nok den 
bedste chance.«
Jeppe Juel: »De tre egentrænede heste jeg 
kommer med, er rigtigt gode, og hvis de har 
heldet med sig, så kan de vinde alle tre.«
Steen Juul: »Det bliver måske svært at vinde 
løb, men jeg nogen som kan være med lidt 
fremme.«
Kenneth Andersen: »Radio Hall er den bed-
ste vinderchance, men jeg synes, at mine tre 
køreture er med tre gode heste som står godt 
til i løbene og har gode spor.«
Michael Lønborg: »Toralf Jubb«
Anders Pedersen: »Twilight Magic er nok den 
bedste vinderchance. Prins Tandal er mere en 
triochance.«



7 Varna var faktisk fin efter galop i Treårsprøven. Hesten blev lidt stresset og vi ændrer lidt til denne gang, 
da hesten får sko på, hvilket har fungeret fint i træningen. Holder hun sig på benene, så synes jeg, hun 
kan være en sjov outsider (Jeppe Rask).
8 Unika Bee er på en hård opgave og må være glad for en præmie (Bent Svendsen).

5. løb
1 Rolex Boy har fået et perfekt startspor og “en rimelig kusk”. Den skal sidde i den rette ryg undervejs og 
er så starthurtig at den bestemmer hvem der slippes til. Jeg satser på at det bliver mig. Ellers får jeg selv 
en god ryg. Hvis Rolex Boy rammer ryggen på den rigtige, så er den med i trioen (Bent Svendsen).
2 The First Time var bedre senest i montedebut på Åby. Den fik sent angrebsplads og galopperede lige 
før målstregen. Ellers var den blevet fjerde. Det er en hest på vej frem, og jeg tror, at den har fordel af 
Århus-banen. Jeg tror helt sikkert, at den er blandt de tre første (Christian Lindhardt).
3 Basnæs Ficino var ude i en for hård åbning senest, men hesten holdt faktisk udmærket. Jeg må køre 
med fra start igen og se hvad der sker. Jeg kender ikke dagsformen, men det er nok en lille triochance 
(Knud Mønster).
4 Ronson Cloc har god form og har gået godt på det seneste. Triochance (Henrik Lønborg).
5 Pikant Brogård har fundet en ny formtop. Den er blevet meget finere i stilen og mere stabil efter at jeg 
er begyndt at køre den uden sko. Flere af konkurrenterne er de samme heste som han slog senest, så det 
er en vinderchance (Bent Svendsen).
6 Sonar Brodde har trænet godt i en periode. Den var slettet fra en planlagt start fordi hesten pådrog sig 
et spark og der var forskellige ting efter den i en tid, men hesten har trænet godt i den seneste periode og 
er fin nu. Klarer han Århusvejen så skal han løbe mellem de tre første (Jeppe Rask).
8 Hanna Banker har vist stabil form og gået pæne løb i den seneste tid. Kan få et fint løb fra denne ud-
gangsposition, og jeg tror, at hun løber mellem de tre første, hvis hun finder rundt på banen (Peter Jensen).

6. løb
1 Verify Dust var fin i prøven, hvor hun blev lidt ensom til slut, men vandt på en fin måde. Hun har taget 
starten godt og bare trænet videre. Startsporet indikerer, at vi forsøger at køre i spids, og hvis hun er som 
når hun er bedst, så kan hun føre fra start til mål. Der er ingen ændringer på udstyret (Peter Jensen).
2 Victoria Sisa vandt sin prøve uden at være på toppen. Derimod er hun forberedt optimalt til grand 
prixet. Jeg synes ikke, at jeg kan komme med en hest der er bedre forberedt. Hun har trænet godt,  
blodprøverne er i orden og hun har været hos massør. Op til Treårsprøven havde Victoria Sisa været med-
icineret og var tyndt trænet. Jeg bruger en del kiropraktor på hende og det havde vi ikke haft mulighed 
for op til seneste start. På den måde var hun ikke optimalt forberedt til prøven. Jeg vidste, at hun ville 
være bedre i forhold til starten forinden, hvor hun var syg, men hun vil være endnu bedre denne gang. 
På forhånd ser det ud til at Peter har favoritten (Verify Dust, red.) og vi må tage rollen som næstfavoritter. 
De vandt også lodtrækningen angående valget af startspor, men hverken jeg eller René føler os slået på 
forhånd. Jeg ved godt at det bliver svært, men jeg synes, at vi skal være optimister (Martin Hansen).
3 Wonderful Ice gik rigtig godt senest og udvikler sig godt hele tiden. Det er klart at den møder rigtig 
gode modstandere, men jeg tror på, at den kan være med blandt de fire-fem første (Morten Friis).
4 Verona Mile gik godt i prøven og har forbedret sig fra start til start. Den er vel lige et stykke under  
bedste heste, så hvis hun får en præmie, må vi være godt tilfreds med det (Jeppe Rask).
5 Viol Siem fik et lidt hårdt løb senest, hvilket jeg selv valgte fordi jeg ville være sikker på komme til  
finalen. Der er gode heste imod, og hun har vel ikke helt udviklet sig som vi havde ønsket. Lille triochance 
(Henrik Lønborg).
6 Vikki CN gik et pænt løb senest og kan hun få et godt rygløb, så virker hun til at være en hest med en 
god speed. Vi håber og tror på, at hun kan tage en præmie her (Christian Lindhardt).
7 Unique Globe vil helt sikkert være meget forbedret i forhold til prøven. Det var først over de sidste  
50 meter den tabte anden-/tredjepladsen, og hun havde været anden, hvis hesten havde været trænet 
rationelt op til den start, men hun havde haft en grim sårskade som bevirkede, at vi kun kunne skridtes 
med og gå i fold. Hun vil være gået meget frem med den udblæsning, og hun er starthurtig og stabil. Jeg 
tror, at hun er blandt de fem første (Bent Svendsen).
8 Viola Vang synes jeg gik den måske bedste prøve af alle hopperne. Den sad i tredje spor halvdelen af 
første sving, og var siden fremme udvendigt for Victoria Sisa og kæmpede hele vejen ind. Har gået fint i 
arbejde efterfølgende. Startsporet er valgt på baggrund af at den har to gunstige heste foran sig. Hun skal 
ses med vinderchance (Peter Jensen).



9 Vang var jeg lidt skuffet over lige umiddelbart efter prøven. Jeg følte, at hesten ikke gav sig 100 pro-
cent, og Birger troede midt i opløbet, at de skulle vinde, men hun havde gjort alt hvad hun kunne. Jeg må 
bare erkende, at hesten ikke har dette niveau endnu, men jeg er sikker på, at hun nok skal udvikle sig til 
en fin hest. For hende gælder det i første omgang om at få en præmie (Peter Jensen).
11 Untouchable OL galopperede en sikker trioplacering væk senest. Nu ændrer vi lidt på udstyret til 
denne gang, med nogle andre sko og et andet hovedlag. Jeg håber på, at den i fejlfri udgave kan tage en 
af de gode præmier (Morten Friis).

7. løb
1 Power Gill var under isen senest, men ejeren mener, at hesten trods alt er gået frem med det løb i  
kroppen. Den har et godt spor og er så hurtig fra start, at jeg selv bestemmer taktikken. Går han op til det 
han præsterede i juni, så bør han vinde dette løb, men med seneste præstation i erindring er det nok kun 
en pladschance (Kenneth Andersen).
3 Rich Man er lidt hårdt inde i løbet pengemæssigt, men jeg synes, at han gik rigtig fornuftigt første gang 
efter pause, og jeg håber, at den kan tage en præmie (Henrik Lønborg).
4 Serena gik godt senest på Fyn og hun må snart stå for tur til en sejr. Jeg synes hun virkede mere  
fremadrettet og gåvillig i Odense. Hun kæmpede helt til mål, og går hun sådan igen og får et godt løb,  
så synes jeg hun er en af dem som kan vinde (Jeppe Rask).
5 Thank You var ude mod den totale overmagt senest (Sharpshoot Hall vandt, red.), men jeg synes, at 
hun gik godt selv om hun blev træt de sidste 100 meter. Det var hestens første udblæsning i lang tid, så 
hun er gået frem, men det er igen stenhård konkurrence, så hvis hun går et godt løb og går yderligere 
frem til derbyprøverne i næste start, så er vi tilfreds (Morten Juul).
6 Erica Hall gik godt senest på Åby, hvor det for en gangs skyld var “stolpe ind” for hende. Hun har været 
utroligt uheldig hele året og har gået kanonløb med vanskelige rejser og været lige ved og næsten. Hun har 
taget seneste start godt. Jeg er lidt usikker på, hvad hun siger til højre rundt. Umiddelbart mener jeg at hun 
klarer det, men hun har aldrig prøvet det. Finder hun rundt så skal hun regnes tidligt (Peter Jensen).
7 Prins Tandal har gået nogle fornuftige løb på det seneste. Den er hurtig fra start og nem at placere i 
løbene. Vi må snige os lidt med og håbe på en god præmie. Det ser svært ud at vinde løbet ude fra det 
spor (Anders Pedersen).
8 Priska er en herlig hest som gør alt rigtigt. Har før været i Århus og finder fint rundt. Jeg synes ikke at 
man skal overse hende. Hun har en virkelig god speed og holder kanonform. Jeg tror, at hun er en af dem 
som kan vinde løbet (Christian Lindhardt).
9 Super Mario har gået gode monteløb i Sverige. Var dog dårlig i seneste montestart og er blevet behan-
dlet efter den start. Hesten træner stærkt og går alid godt, når den kommer i sulky igen efter nogle mon-
testarter. Den prøves uden forsko for første gang, hvilket burde være et plus. Outsider (Bent Svendsen).
10 Supreme Star har fået bagspor og jeg tror det er fint for ham. Den er blevet lidt frisk efter at have 
gået to løb i spids, og da han godt kan tænde lidt til, så kan det være fint med et roligt rygløb her. Jeg 
synes ikke, at det er nogen direkte vinderchance, da det skal flaske sig herfra, men det er klart, at med 
den klasse hesten har vist, så kan han vinde. Stilmæssigt har der været noget tilbage at ønske i løbenes 
slutfase, især i seneste start? Det er som regel værst, når hesten bliver alene foran. Så døjer han med at 
holde sammen på travet, og senest var det med hiv og sving at det gik. Andre gange har han været så 
overlegen at det ikke har været så stort et problem, men konkurrenterne bliver også bedre og bedre.  
Han er blevet frisket lidt op i benene siden sidst, så vi håber at det går (Jeppe Rask).
11 Sucker Dust gik vel rimeligt senest på Fyn, men var bare anden til en alt for god hest (Sharpshoots 
Hall, red.). Århus-banen er ikke hestens favoritbane, ligesom det heller ikke er et favoritspor, så jeg tror, at 
vi skal være glade for en præmie (Knud Mønster).
12 Touch Of Globe har selvfølgelig en dårlig udgangsposition, men jeg bedømmer hesten til godt at 
kunne være med fremme, hvis den har lidt løbsheld. Hvor langt fremme vi ender afhænger af hvordan det 
flasker sig (Steen Juul).

8. løb
1 White Russian er som han skal være. Med spor et giver taktikken vel sig selv. Vi må se hvordan det 
kommer til at gå undervejs, men umiddelbart er det planen, at jeg kører til fra start. Det er klart, at hvis jeg 
får spidsen så kører jeg der, og som hesten gik i prøven, så skal det være en god chance. Du er udråbt 
som favorit, anerkender du det? Favorit og favorit. Jeg synes, at alle tre vindere gik godt, og Wega Vang 
var ikke i orden på dagen, så den er er sikkert bedre denne gang, men jeg føler, at jeg har en hest som 
har regulær vinderchance. Hvis folk synes, at jeg har den knebne favorit, så er det sådan, men der er et 



par stykker som jeg har stor respekt for. White Russian har passet sin træning og gået to arbejder  
mellem starterne. Jeg synes, at den har virket fin. Jeg har været godt tilfreds og føler, at formen er som 
den skal være nu. Den gik en lidt hård prøve, og blev prøvet lidt af undervejs, men den bestod. Hesten 
viste, at den er ved at være i topform. Det skal den også være for at slå disse heste, men jeg føler, at den 
er klar og jeg synes, at jeg har en af de bedste heste i feltet (Ole Bender).
2 US Male EP var den, der i prøverne havde bedst fart på over den sidste halvbane af alle grand prix-
hestene, hvilket jeg tager som et positivt tegn. Den har været fin efterfølgende og passet sine intervaller 
ligesom staldens andre heste. Han skal selvfølgelig ses med en fornuftig chance og han er en af de heste 
som kan vinde løbet (Peter Jensen).
3 Win Esterel har bare passet sin træning efter prøven. Den gik jo godt og var stærk. Det kan godt være, 
at den anden (Wega Vang, red.) var syg på dagen, men jeg føler ikke, at Win Esterel er dårligere end de 
andre som vandt deres prøver. Nu må vi se, hvordan løbet former sig. Jeg læser løbet sådan, at ingen kan 
tage en længde på White Russian, og hvis Bender får lov til at stjæle alt for meget af løbet, så kan han 
blive svær at få pillet ned. Omvendt så er det sjældent at der ikke bliver noget tempo på disse løb. Folk er 
jo ikke med bare for at sidde i ryg. Hvordan vil du gribe løbet an? Win Esterel er ikke så hurtig fra start, så 
det kommer an på, hvor vi falder ned i feltet og hvordan tempoet bliver. Hvis der bliver “gå-tempo” så er 
jeg ikke bleg for at køre frem. Jeg er ikke så ræd for at sidde udvendigt for Benders hest, men det er klart, 
at hvis vi sidder udvendigt for den, så kan det være, at en af andre kommer og tager os ned til slut.  
Sikkert er det, at jeg ikke bare kommer til at sidde med og køre på chancen (Jan Dahlgaard).
4 Wannabe Butcher gik rigtig godt i prøven. Den vil blive kørt frem fra start og søger et rygløb. Chancen 
afhænger af, hvor meget favoritterne kommer til at køre på hinanden, men det skal være en lille præmie-
chance (Frantz Praëm).
6 Unik Tamsen var positiv i prøven efter syv ugers pause. Den burde være gået frem med det løb i kroppen, 
og den køres stenhårdt fra start til en god position. Den tager forhåbentlig en god præmie (Bent Svendsen).
7 Winston Sisa fandt dårligt rundt i prøven. Nu blev der frygteligt meget klem på i svinget, da Ole Bender 
kom frem. Havde der ikke lige været så meget fart på, så havde Winston Sisa nok klaret sig rundt. Til 
grand prixet prøver vi at ændre på udstyret. Vi skor lidt om, han får et andet hovedlag på, og så ændrer 
vi på kusken, hvilket bestemt ikke er nogen ulempe. Steen har mere erfaring og er en bedre kusk end jeg. 
Han havde vundet sine første løb før jeg blev født, og da han har mere erfaring kan det også være, at han 
har ting som han synes vi skal ændre. I forhold til Steen er jeg stadig ung og har masser at lære. Her den 
sidste uge op til løbet har Winston Sisa virket vældig positiv i træningen. Det, som det hele hænger på, er 
om han klarer svingene. Kapaciteten er jeg ikke i tvivl om at han har, og sætter han ikke for meget til i  
svingene, så bliver jeg ikke overrasket, hvis den vinder. Omvendt så er det klart, at som han var i 
prøverne, er det et spørgsmålstegn. Vi må kalde det en stor outsiderchance (Jan Dahlgaard).
8 Wega Vang skuffede i prøven ved ikke at vinde. Med tanke på hvordan løbet blev kørt, så skulle han 
have danset væk. Der viste sig også efterfølgende at være halsproblemer. Vi har fået den tjekket flere 
gange og i mandags meldte dyrlægen helt grønt lys. Det kunne ikke komme mere belejligt og han har 
trænet mandag og torsdag og virker rigtig fin. Jeg tror, at spor otte kan blive rigtig godt for ham, da han 
har gået mange af sine løb i spids eller udvendigt for førerhesten. Nu får den et rygløb og så kan den få 
fuldt udbytte af sin giftige speed, hvis ellers er den er helt i orden. Torsdag gik den sammen med de andre 
grand prix-heste og da virkede den fin (Peter Jensen).
9 Vi Vil Se Bork har styrken som sit våben og har været med i mange taktisk afviklede løb, hvor der er 
blevet kørt rigtigt stærkt til slut. Han kan ikke lave den fornødne accelleration, når der bliver kørt taktisk, 
så vi håber på, at der bliver stenhårdt tempo på hele vejen, og jeg er helt sikker på, at med den rette 
løbsafvikling, så løber han op og tager en af de gode præmier (Christian Lindhardt).
10 Vivo Torkdahl var rigtig fin senest. Jeg var meget glad for at se ham tilbage, og jeg synes, at han skal 
være gået meget frem med den start. Han var med i åbningen fra spor syv og måtte siden forsvare sig 
undervejs. Fra spor 10 skal der tur til, men Vivo er en hest som godt kan risikere at overraske lidt, hvis det 
flasker sig. Lille outsiderchance (Frantz Praëm).
11 Uha Uha De Hess gik faktisk godt i prøven efter et par galopper. Vi kom ikke med fra start og jeg 
kørte op til dem, men hesten hoppede så igen. Den kan selvfølgelig ikke vinde herfra, men jeg tror godt, 
at den med lidt held kan tage en præmie, og endda overraske og tage en god præmie (Knud Mønster).

9. løb
1 Theo Molar var fin senest på Åby og jeg tror faktisk, at hesten kun har fordel af at det nu er højre rundt. 
Kommer han fri af inderbanen, og går op til det han viste sidst, så synes jeg, han er af dem der kan vinde 
(Jeppe Rask).



4 Rex JK fik et dårligt løb senest, og det var absolut et løb han ikke ynder at få. Distancen tror jeg han 
klarer, hvis blot vi finder ind. Det bliver et defensivt oplæg og jeg må forsøge at finde en position indven-
digt. I givet fald skal han nok holde hjem. Hesten har god form og klarer Århus-banen fint, så det er en 
god triochance (Birger Jørgensen).
5 Amadeus trives godt på Århusbanen og i et tyndt felt er han blandt de tre første (Bent Svendsen).
7 Tender Love har en svær udgangsposition, men jeg forventer alligevel, at den kan være med fremme 
(Steen Juul).

10. løb
1 Mysterious gik fint senest i Aalborg. Det er lidt hård modstand her og han er vel i første omgang en 
triochance (Jeppe Rask).
2 Racerstina gik godt på Falster og virker som hest med udvikling i. Har ingen fordel af Århusvejen, men 
kan være en triochance (Morten Friis).
3 Stand And Deliver har vel ikke haft Århus som sin favoritbane, men teknikken er blevet bedre og han 
har travet godt på det seneste. Derfor tror jeg ikke, at Århus er så stort et problem som det har været 
førhen. Har senest gået to lange løb fra toptillæg. På Falster sad hesten ubehjælpeligt fast, og jeg tror, 
at den havde vundet, hvis vi var kommet ud. Senest på Jägersro blev vi lidt tempotorsk. Der var dårligt 
tempo på de første to omgange, og så fik vi drøje spor den sidste omgang, hvor det i en hurtig afslutning 
var håbløst at tage længder ind. Jeg synes at hesten gik udmærket og formen er i orden. Den skal absolut 
have en lille vinderchance (Birger Jørgensen).
4 Thunderbolt er lidt op og ned. Den gik bare rimeligt senest og jeg bliver glad, blot den kan få en 
præmie med hjem (Knud Mønster).
5 Open har superform og bortset fra, at jeg har kørt dårligt et par gange, så har hesten helt misvisende 
resultater. Den løb 1.10,8 senest med vattet i behold. Havde jeg holdt ryggen på Lutfi (Kaffir Face, red.), 
så tror jeg, vi havde vundet løbet, men hesten tabte ligesom et skridt og så kom der en dårlig hest ned 
foran, og den trak os helt bagud. Siden kørte jeg aldrig og alligevel løb Open 10,8, hvilket siger noget om 
de tider der løbes nu. Men formen er meget bedre end de resultater hesten står med, og den skal være 
blandt de tre første i et normalt løb (Jeppe Juel).
6 Photo Princess starter lidt som et forsøg. Jeg ved ikke, om den kan finde rundt på banen, så den skal 
følges i opvarmningen, men hesten har ingen startpoint og har svært ved at komme med i løbene. Derfor 
prøver vi her. Formen er kanonfin og hvis bare hesten fungerer, så kan den sagtens matche disse heste 
(Michael Lønborg).
7 Princess View gik rigtig godt i Aalborg hvor den sad fast. Fik aldrig rigtig hullet da Vinnalt Herkule  
galopperede og med frit frem kunne hun have været anden til Væsterbo Paradise. Nu er det startspor  
ude på vingen og første start i Århus, så det er vel en typisk outsider (Morten Juul).
8 Væsterbo Paradise var superfin senest og vandt ganske let, så han er på rette vej igen. Hvis de  
kommer til at køre undervejs, så er han med fremme, men hvis det bliver taktisk så bliver det svært. God 
triochance og lille vinderchance (Morten Juul).

11. løb
2 Alphatron gik godt senest, hvor Jeppe var irriteret og sagde, at der hans skyld at den smed sejren væk. 
Sådan er det ind imellem; Det går op og ned i showbusiness, så det er til at tage og føle på. Vi har bare 
trænet videre, og med tanke på, hvad hesten viste senest, så er han en blandt nogle stykker som kan 
vinde, hvis ellers han går fejlfrit (Peter Jensen).
3 Remington West blev generet til galop af en fejlende hest i Billund, hvor jeg var absolut chanceløs 
at komme fri af den, så den galop skal man ikke regne med. Hesten har et godt spor, er hurtig fra start, 
stabil, og har vel nærmest Århus som favoritbane. Den er rykket nogle klasser op, så konkurrenterne er 
blevet bedre, men på stabiliteten skal det være en god triochance (Birger Jørgensen).
4 Radio Hall vandt en utrolig flot sejr senest på Fyn. Hesten har stået med en sårskade siden og er  
derfor trænet sparsomt, men hesten er fit-for-fight og virkede fin i sidste job, så den kommer i lige så god  
udgave som på Fyn. Derfor har jeg en forhåbning om, at den skal blande sig mellem de forreste, da  
hesten er inde i en god periode (Kenneth Andersen).
5 Twilight Magic har gjort det godt næsten hver gang. Den har aldrig været i Århus. Det virker som en 
hest der ikke får problemer med banen, men man skal lige holde øje med den i opvarmningen. Får vi et 
fornuftigt løb, så skal den have pæn chance. Det ligner et løb, hvor der vil blive kørt til fra start. Skal du 
med i den del? Nu er første gang hesten starter på banen, så jeg tror, at jeg kører lidt fornuftigt og lader 
den løbe til slut i stedet, da hesten går lige så godt bagfra (Anders Pedersen).
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6 Search The Dream var tredje da jeg kørte den senest. Den gik i ryg bag den førende og det var et par 
gode heste som var første og anden (Rival Lund og Alphatron, red.). Den var fin højre rundt, men jeg tror, 
at den skal være glad for en præmie her (Knud Mønster).
7 Dotcard Seabrook synes jeg gik et fornuftigt løb første gang herovre. Senest blev den lidt stresset af 
spor et og kunne ikke rigtigt få aktionen til at stemme og så var den dag spoleret. Det passer egentlig fint 
med at være længst ude på vingen, da hesten så kan få lov til at passe sig selv indtil den er travet ind.  
En lille outsiderchance (Michael Lønborg).

12. løb
6 Orbit står perfekt inde i løbet og har en god kusk. Med den gode form hesten har så tror jeg på, at den 
har en triochance (Morten Friis).
9 Sjango Cross har haft en pause og Paw kørte hesten første gang. Han sagde, at det var en håbløs 
bane den dag, hvilket i hvert fald ikke er til fordel for Sjango Cross. Hesten er godt inde på pengene, har 
en god kusk, og finder fint rundt i Århus, så den skal have en god chance (Birger Jørgensen).


