
 

1. løb
3 Livi Moon har været overmatchet lidt. Jeg håber, at den nu kan være blandt de tre første. God triochance 
(Kaj Jensen).
4 Butterscotch gik et fint rutineløb i fredags i Billund. Den løb 1.21,5 på en god måde og kunne sagtens have 
løbet stærkere. Hvor hurtigt den kan løbe ved jeg faktisk ikke. Her er hesten primært med fordi der manglede 
heste. Den er ude for at få noget rutine og vi er tilfreds med en placering (Lillian Uglebjerg).
6 Fasett Hornline gik intet i seneste start uden at vi har fundet nogen fejl på hende. Hun kan vel gå en 1.20-tid 
og skal først og fremmest køres for at få en god oplevelse. Placeringschance (Kenneth Andersen).
7 Collina Sotto forstod ikke rigtig temposkærpningen der kom i Skive, men hun løb fint med og har virket fin 
efterfølgende. Jeg kender ikke modstanderne, men det er mit indtryk at hun vil gå et fint løb (Peter Jensen).

2. løb
1 Bexi er selvfølgelig meldt lidt op, men hesten er hurtig fra start og nem at placere for Christina. Den skal nok 
tage en præmie med hjem, men om det bliver første-, tredje- eller femtepræmie har jeg svært ved at vurdere 
(Michael Lønborg).
2 Bazire Trøjborg skal fejlfrit kunne være en god chance (Kaj Jensen).
3 Tordentøs G Wenbo går jævnt og stabilt, og jeg synes faktisk hun har forbedret sig en del. Det virker som en 
stærk og reel hest, men den møder gode heste her så det er nok kun en lille triochance (Finn M. Lassen).
4 Chio Gilbak gik pænt senest. Den må kunne tage en fremskudt placering igen (Kaj Jensen).
5 Broadway Vincent har været ude i stenhård modstand de seneste gange og den er gået lidt frem efter de 
hårde løb hesten har fået. Den har trænet godt og jeg har faktisk lidt fidus til den. Hesten virker klart forbedret 
og jeg tror, den vil sælge sig dyrt nu hvor den er tilbage i sin egen klasse. En farlig outsider (Jan Friis).
8 Cool har gået pænt efter den halsoperation hesten gennemgik. Her er det lidt et spørgsmål om, hvordan 
hesten kommer til i løbet, men det er en outsider (Steen Juul).
9 Bolt Jr hoppede i seneste start og da var hesten ikke helt tip top. Formen er god nok, men hesten skal lige 
fungere ordenligt. Det håber jeg at den gør denne gang. En outsider (Knud Mønster).

3. løb
1 Bastian Lendalund synes jeg var lidt tam i seneste start, men den gik jo ellers godkendt og der har ikke 
været fejl at finde på efterfølgende. Samtidig var de 2800 meter nok ikke hans favoritdistance, så det ser bedre 
ud her. Vinderchance (Henrik Lønborg).
2 Ahay gik jo rigtig godt senest. Hesten er inde i en god periode og kommer godt rundt højrevejen. Vi tror på en 
ny god triochance (Kenneth Andersen).
4 Toksin GK var positiv i Aalborg efter pause. Hesten har ikke Århus som sin favoritbane lige i øjeblikket, men 
jeg håber, at den går fejlfrit og kan en god præmie (Finn M. Lassen).
5 Airborn M gik godt senest i Norge. Hesten har kun startet en enkelt gang i Århus og da hoppede den ind i 
første sving. Det tror jeg ikke den gør denne gang. Hesten kan godt være med fremme (Knud Mønster).
6 Apache Line gik vel OK senest. Den var ikke træt, men det kniber stadig lidt med aktionen. Det går bedre 
højre rundt og derfor er hesten meldt her. Det er en triochance. Formen er i hvert fald OK (Steen Juul).
7 Venice Simoni går jævnt og stabilt, og gør det endda rigtig godt. Den lavede en god afslutning senest, og  
jeg synes den igen har en stor chance for en top tre-placering (Bent Svendsen).
8 Baker Tilly har bagspor, men hvis det løser sig så skal han være mellem de tre første med en lille vinder-
chance. Senest blev der kørt lidt for langsomt undervejs, men jeg synes hesten gik rigtig godt. Vi håber, at der 
kommer tempo på her. Så tror jeg den er med helt på stregen (Frantz Praëm).
9 Bosse Game gjorde det godt sidst. Jeg kan desværre ikke se det på TV-optagelsen, men jeg kunne forstå 
på min far, at hesten fik trafikproblemer på sidste langside og blev sinket der. Med tanke på det, samt de gode 
heste der var foran i mål, så synes jeg den gik et godt løb. Startsporet er fornuftigt til ham, da han er bedst hvis 
han får lov at passe sig selv de første par hundrede meter, så det er perfekt. Herefter må vi håber på lidt tempo 
undervejs og så køre til slut. Vinderchance? Det bryder jeg mig ikke om at sige. Jeg vil hellere sige en plads-
chance (Michael Lønborg).

4. løb
1 Giggs Boko gik godt senest, hvor den mødte gode heste. Hesten har et godt spor og er ret hurtig fra start, 
hvis man vil køre med den. Den del må Jeppe løse. Det er en vinderchance (Peter Jensen).
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2 The Red One møder Giggs Boko og det er der ikke gøre så 
meget at gøre ved. Senest kørte Nicklas et godt løb med hes-
ten, men det er en flegmatisk herre, som måske lige behøver at 
have Friborg til at knurre lidt af sig Får vi en præmie så er vi godt 
tilfreds (Lillian Uglebjerg).
4 Uzma var ikke som bedst senest, men hun løber i pengene hver 
gang. Kan være en lille triochance (Kaj Jensen).
6 Staro Gypsy King har jeg ikke prøvet at køre andet end i et par 
arbejder. Den er med som rejsekammerat til Cipollini, men jeg 
synes, at hesten gik positivt på Falster inden den måske var lidt 
lad senest i monteløb. Nu har den to løb i kroppen og jeg håber 
da på en placering mellem tredje- og femtepladsen  
(Bjarke Haagensen).
7 Attack Photo har været behandlet siden seneste start og har 
gået pænt i de seneste arbejder. Ham forventer jeg en rigtig god 
præstation af. En god outsiderchance (Kaj Jensen).
8 Ronaldo De Hess har været uheldig med at sidde i “dødens” i mange starter bortset fra de seneste to. 
Senest i Skive gik hesten rigtig godt i en hurtig afslutning. Det er helt sikkert en hest på vej op, så se lidt op for 
den med det rette rygløb. Stor triochance (Finn M. Lassen).

5. løb
7 Nicole Skautrup har gået OK i træningen og bør vel snart have en pæn triochance, men distancen er ingen 
fordel (Finn M. Lassen).
10 She Loves You har det svært og er maksimalt en placeringschance (Kaj Jensen).

6. løb
2 CD tror jeg har god chance igen. Det kan ligne, at den skal have spids igen, men det er hesten nu ikke  
afhængig af. Den går fra alle positioner. I onsdags gik hesten et tempoarbejde efter 1.30/3000 meter og da var 
den rigtig fin. Jeg skal være stor optimist, den bør have en god chance (Kaj Jensen).
4 Chilli T gik faktisk forrygende senest og jeg var meget tilfreds. Hesten er formtoppet lidt frem mod disse løb 
og den kan godt tage spids her, hvis det skal være. Taktikken bestemmer Ken Ecce, men jeg tror helt sikkert, at 
den kan være i trioen (Frantz Praëm).
5 Caroline K gik godt i sin debut, mens hun i start nummer to løb og tvivlede lidt, men hesten begynder stille 
og roligt at få lidt forståelse for det. Får vi en præmie så er vi glade (Peter Jensen).
6 Cleo Gammelsbæk er jeg godt tilfreds med. Jeg synes hesten har etableret sig hvor den skal være. Den er 
blandt de tre bedste i årgangen og det skal den også være søndag, hvis ikke der går alt for meget taktik i løbet. 
Senest blev det meget taktisk og vi kørte rigtig stærkt til slut (Gordon Dahl).
9 Ceton Simoni virker til at udvikle sig hele tiden. Den bliver alt mere stabil og det er en stærk hest. Jeg synes 
ikke at den faldt igennem senest. Selv om den sad i “dødens” på CD, så synes jeg, hesten fuldførte på en fin 
måde i forhold til de få starter og manglende rutine den har. Det er svært at sige om den matcher konkurren-
terne denne gang. Det gør den måske ikke og den kan nok blive femte-sjette, men jeg tror, at den kommer til at 
matche årgangens hopper næste år (Michael Lønborg).
10 Cocochanel Vincent tror jeg blev lidt for hidsig senest og hesten fik det aldrig til at stemme. Har trænet helt 
normalt siden og hun kommer denne gang i et åbent hovedlag. Herefter forventer jeg et fejlfrit løb og så tager 
hun en god præmie (Morten Juul).
11 Celtic prøvede vi uden bagsko senest for at se om hesten kunne klare det. Det gik ikke så det er bare at 
glemme den start. Hesten har trænet fint efterfølgende og har virket fin. Her tabte vi lodtrækningen og der skal 
lidt tur i det for at løbe med frem. Det er en outsider (Marc Bæk Nielsen).

7. løb
1 Curfew gik OK senest udvendigt på Balotelli. Det virker til at vi nu har fundet forspændingen til ham. Her 
prøver vi højrevejen uden at have nogen feeling for om det er en fordel eller ulempe. En god triochance  
(Kenneth Andersen).
2 Vaya Con Dios er der ifølge ejeren ikke noget tryk i. Jeg har ikke siddet bag hesten siden senest jeg kørte 
den i løb. Den har haft pause og skal også lige i gang, så vi er glade for en præmie (Henrik Lønborg).
3 Viggen Langborg gik OK senest i ligafinalen, men møder gode heste her, så jeg er godt tilfreds hvis han får 
en præmie med hjem (Knud Mønster).

 Bedste chance på dagen?
Michael Lønborg: »Bosse Game«
Henrik Lønborg: »Bastian Lendalund«
Kaj Jensen: »CD«
Finn M. Lassen: »Ronaldo De Hess«
Peter Jensen: »Giggs Boko«
Knud Mønster: »Airborn M.«
Marc Bæk Nielsen: »Captain Morgan.«
Frantz Praëm: »Baker Tilly«
Kenneth Andersen: »Cointreau«
Jan Friis: »Close To Heaven«
Bent Svendsen: »Come On Hugo«
Gordon Dahl: »Fortune Boko«.
Steen Juul: »Bandit Brick«.



5 Speedy Højlund galopperede ind på opløbet senest og havde faktisk vinderkræfter klar. Den dag var hesten 
vel lidt hæmmet af at løbe uden sko på en for ham ikke helt optimal bane. Han går nok med sko denne gang.  
Vi slår nok ikke Bandit Brick, men han er med helt fremme (Kenneth Andersen).
6 The Trooper gik godt senest, men fik også et godt løb. Nu er han kommet lidt langt ud på vingen og Bandit 
Brick kan han i hvert fald ikke slå, men måske kan han tage en anden-tredjeplads bag den (Morten Juul).
7 Bandit Brick skal være en stor chance. Det er hesten næsten ligegyldigt hvor den starter. Vi starter lidt langt 
ude på vingen, men det skal være en stor chance igen. Har der været nogen reaktion på løbet senest? Nej, 
dyrlægen gik hesten igennem og der var ingen anmærkninger så derfor starter vi igen. Galoppen senest? Den 
tager jeg på min kappe. Der blev kørt hårdt frem mod første sving, men på en fair måde. Jeg pressede bare 
hesten for hårdt. Jeg er ikke bekymret for at den skal galoppere igen (Steen Juul).
8 Nicoline Elmegård er godt gående og var fjerde til rigtigt gode heste i forrige start. Den møder dog også 
kanongode heste heste så det er højst en lille pladschance (Finn M. Lassen).

8. løb
3 Cash Sali har gået godkendt og er gået frem for hver start. Det er klart at det er gode heste han møder her, 
men vi må håbe at han kan tage en præmie (Henrik Lønborg).
5 Cointreau havde problemer med en hov senest og burde komme i fornyet udgave denne gang. Han har før 
vist, at han kan matche de bedste og det gør han også denne gang. Har den vinderchance? Det synes jeg.  
Han skal være med på stregen (Kenneth Andersen).
7 Clark Gable galopperede senest og nu prøver vi med lidt ændret udstyr, herunder et andet hovedlag. Formen 
fejler intet og det er en outsider (Kaj Jensen).
8 Color Blind er en consolationshest. Jeg skal ud for at give ham et pænt løb og så får den en præmie. Det er 
i bund og grund en reel hest, som godt kan være en triochance. Jeg kører for at få en god placering og herefter 
er det meningen, at den skal starte i consolationsløbet (Jeppe Juel).
9 Come On Hugo viste jo senest at den fortsat hører til årgangstoppen, og at det i Billund var en misser.  
Hesten vandt ganske let i Århus, helt ukørt og med ørehætten på. Den her prøve skal hesten vinde uanset  
positionerne og det gør den også (Bent Svendsen).
10 Cutthecrap er godt gående og har i hvert fald ikke nogen bagdel af at gå højre rundt, men hesten har  
desværre fået et dårligt spor. Den har dog mulighed for at gå videre, da det helt sikkert er en god lille hest.  
Jeg synes den har en triochance (Gordon Dahl).
11 Counterstrike var fin senest, men kommer nu ud i et helt andet selskab. Rent fart- og rutinemæssigt tror 
jeg ikke den er klar til at møde disse konkurrenter. Hesten skal håbe på et mirakel og er glad for en præmie 
(Birger Jørgensen).

9. løb
2 Rap AD har været et positivt bekendtskab de to gange jeg har kørt hesten. Senest blev den faktisk sinket af 
en sammenkørsel i sidste sving, hvorefter den tog pænt ind på Steen (Good’s Of Norway, red.) i første halvdel 
af opløbet. Det var en god præstation og med en lignende indsats her kan den tage en fremskudt placering 
(Kenneth Andersen).
3 Wilma Leggrowbach synes jeg gik godt udvendigt på Hanna Banker senest. Hun kæmpede hele vejen ind 
og det er i bund og grund en rigtig fin hest. Det er hård konkurrence, men det skal være en god triochance 
(Peter Jensen).
4 Fortune Boko har vinderchance. Hesten har klar fordel af at højre rundt, og så tror jeg det er en hest som vil 
ligge godt for Birger. Senest missede jeg starten og alligevel sluttede hesten godt af og var fjerde. Den er rigtig 
godt gående og skal have en god chance (Gordon Dahl).
7 Vivo Torkdahl har faktisk vist god form i de to starter efter hesten er kommet i gang igen. Hvis det løser sig 
så kan han godt være med fremme. En stor outsiderchance (Steen Juul).
8 Pelle Lund gik godt efter stor galop senest. Hesten viser, at den er lidt på vej fremad i form igen. Med det 
optimale løb kan han være en placeringschance (Kenneth Andersen).
9 Twilight D galopperede senest, men ellers har hesten ikke gjort noget forkert i de foregående starter. Der er 
flere gode heste med i løbet, men den vil være med i afgørelsen (Kaj Jensen).
10 Womanizer gik fint senest i ligafinalen fra et møgspor, da den sluttede godt af bag de andre. Her skal vi i 
første omgang håbe på en præmie (Knud Mønster).

10. løb
1 Chief One har fået et bedre spor end senest og har god forståelse for det og fin fart i kroppen. Den skal være 
forbedret for at kunne være med på stregen, men jeg kan håbe på en triochance (Birger Jørgensen).
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5 Captain Morgan har fået et godt nummer og gik et kanonløb senest. Jeg glæder mig til at se, hvordan han 
har udviklet sig efter første gang at have fået et reelt hårdt løb. Jeg er optimistisk og håber at han er med 
fremme. Har der været nogen reaktion på ophentningen senest? Slet ikke. Tværtimod har han virket bedre 
siden starten sidst (Marc Bæk Nielsen).
6 Close To Heaven var lidt bleg senest. Knud mente ikke at der var så meget tryk i hesten, men den havde 
også være syg efter forrige start. Den har trænet rigtig godt og jeg kan mærke, at den har haft gavn af det løb 
den fik, så det ser godt ud. Det taktiske lader jeg helt være op til Knud. Hesten er ikke nogen hurtig starter, så 
den kommer nok til gøre lidt selv. Har den vinderchance? Det synes jeg. Hesten kommer for første gang med 
vatudtræk. Den har prøvet det i træningen og da har den reageret godt på det (Jan Friis).
8 Crazy Horse træner faktisk rigtig godt, men byder sig overhovedet ikke til i løb. Senest i Århus skuffede  
den os meget. Da var hesten ellers sød og rar hvor den ellers normalt puller en del, men alligevel bød den  
ikke ind med noget til slut. Som den træner skal det være en triochance, men som den viser i løb så er det en 
placeringschance (Gordon Dahl).
10 Cult Egedal er i bund og grund en ret så god hest. Han mangler et stykke vej op til de bedste, men har vel 
gået godt og vist en god indstilling til jobbet. En god placeringschance (Birger Jørgensen).
11 Cipollini ved jeg ikke rigtigt hvad jeg skal sige om. Jeg er efterhånden ude i blot at håbe på et fejlfrit løb og 
komme videre til finalen, efter at hesten nu har løbet og lavet så mange dumheder. Hvad er baggrunden for  
galopperne? Det er tre forskellige ting. Første gang kom jeg for tidligt op til bilen og det kunne hesten ikke 
klare. På Tingsryd sad jeg i ryg på en hest som galopperede, og da jeg så tog op i min hest så magtede han 
ikke det. Senest på Nykøbing brød hesten lidt ud, og derefter ved jeg ikke om jeg fik kørt lidt syre på hesten 
således at den galopperede igen. Startsporet i anden række? Det er som sådan godt nok i og med at jeg bare 
gerne vil have hesten fejlfrit igennem. Og højrevejen? Det føles ikke som noget problem. Hesten virker til at 
have nemt ved at komme igennem svingene. Det må være en outsider, men det er ikke sådan at jeg tror, at den 
kan slå de andre fra anden række og når hesten primært skal forsøges kørt fejlfrit (Bjarke Haagensen).


