
Trænerkommentarer
Vedrørende løbsdagen mandag den 16. oktober 2017

1. løb
1 Væinø gik fint i prøveløb. Vi kørte rimeligt stærkt den sidste kilometer og jeg var meget tilfreds. Jeg 
ved ikke, om hesten vinder, men den er med fremme (Jeppe Juel).
4 Darling Blåbjerg har skuffet i de starter hesten har gjort, men den har også været ramt af hals- 
betændelse. Efterfølgende har hesten været oppe for at gå to banearbejder og har gået pænt. Den  
skal have et roligt løb og så håber vi på en præmie (Morten Friis).
7 Livi Lawbreaker er en dejlig hest. Den kan vel gå omkring 1.20 i voltestart. Jeg har prøvet hesten  
en enkelt gang efter startvognen og da fløj den afsted. Med lidt held kan den være mellem de tre første. 
Bliver den trykket af fra start? Det kommer på hvad Kasper vil, og hvordan hesten føles på dagen.  
Det afgør han. Jeg tror på en god triochance (Arne Normann).
8 Chris Elholm har været lidt ustabil. Den stresser sig op i løbssammenhæng og skal have lidt mere 
rutine inden man kan regne med en toppræstation. En llle outsiderchance (Kenneth Andersen).
10 Celina Hastrup vil være forbedret i forhold til seneste start. Den skal ud at have nogle løb i kroppen 
og prøve at forbedre sig. En god placeringschance (Kaj Jensen).
12 Chakita T Hall gik en forrygende debut og var lige så god som forventet. Nu er det helt andre forud-
sætninger og fra spor 12 kan man ikke tro på sejr med et par gode heste foran. Det bliver et forsigtigt løb 
bagved og så må vi se, hvad det kan blive til (Kenneth Andersen).

2. løb
1 Cristel Gardenia valgte kusken efter sigende en forkert ryg med i jockey-DM, og det kostede en top-
placering. Hesten er på vej frem i form og kan være en lille trioluring (Kenneth Andersen).
6 Batman SH har jeg kun hørt positivt om, og hesten har også gået virkelig godt i de seneste par starter. 
En god vinderchance (Morten Friis).
7 Alma Smed har faktisk gået to gode løb uden at få noget ud af det. Det virker som en hest i bedring. 
Jeg har bare oversatset lidt med den de seneste to gange, så spillerne skal have et OBS for den, men 
stadig mangler den at vise det (Kenneth Andersen).
8 Asger Molar har vel skuffet lidt i de seneste starter. Den har ikke rigtigt fungerer og senest var hesten 
bleg i et ligaløb. Det er en helt anden klasse her og hesten er godt inde i løbet, så hvis ellers han er i god 
forfatning kan den være mellem de tre første (Birger Jørgensen).

3. løb
2 Classic Navy fik et hovbensbrud i forbindelse med starten i Århus og derfor har hesten været borte. 
Siden har dten bare trænet hjemme og skal først og fremmest i gang. Det er i bund og grund en fin hest, 
men jeg forventer ikke meget her første gang (Jeppe Juel).
3 Capana Østervang er gået fremad hele tiden og virker som en hest der bliver bedre og bedre. Håber 
på en triochance igen (Kenneth Andersen).
4 Chanelle DD havde lidt problemer i sidste sving senest i Skive. Jeg måtte flytte hende og deraf  
galoppen. Går hun glat denne gang så er hun blandt de tre første (Morten Friis).
5 Boko Smed blev det helt forkert for senest. Jeg ville køre frem og overtage, men blev svaret op i tredje 
spor. Hesten faldt med æren i behold et par længder bag vinderen. I fejlfri udgave er han altid en vinder-
chance i sin klasse (Kenneth Andersen).
6 Benjamin Nordal har været positiv de seneste to gange. Først i Sigter Mod Stjernerne, og senest fik 
den et vældigt hårdt løb og var alligevel femte. Formen fejler intet og den må være blandt de tre første 
(Kaj Jensen).
8 Bella Princess træner hjemme og har gået sine arbejder som den skal. Den er gået frem fra løb til 
løb, og er en lille speedig hest, så jeg håber hun med indvendigt løb og plads i rette tid kan være med 
fremme. Kan den vinde? Det bliver nok svært fra 20 meter (Kent Friborg).
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4. løb
2 Toscano har gået godt hver gang jeg har kørt hesten. Nu er det første gang på en længere distance, 
men hun har jo en fransk far og jeg tror også hun klarer det. Kan være med fremme igen (Knud Mønster).
5 Airborn M gik faktisk rigtig godt senest på fyn. Efterfølgende har der været lidt sygdom inde over og 
derfor har hun ikke startet. Virker til at være en stærk dame, så jeg håber, hun kan stå de 2600 meter.  
Går hun glat er hun blandt de tre første (Morten Friis).
6 Whatacatch HM sad fast da jeg kørte hesten senest. Den sidder der snart igen. 2640 meter er en  
fordel og hesten er god, når den får spids eller sidder til med rette løb. Det er en stor outsider og med de 
rette positioner kan den vinde. I dag er løbene blevet sådan at man er afhængige af de rette startspor 
(Rene Kjær).
9 Buckaneer har fået et OK spor, men i anden række samtidig med at de bedste imod har første række 
og gode numre, så det bliver nok svært. Vi kører i første omgang for at komme i pengene. Jeg tror ikke at 
det er en vinderchance (Gordon Dahl).
10 Uffe S Lange DK fik senest fuld uddeling for lidt skjult form. Det er en hest som er blevet bedre i takt 
med at den har fået aktionen til at stemme. Nu er den ude på 2600 meter, hvilket er en stor fordel, så jeg 
vil mene, at det er en lille vinderchance igen (Kenneth Andersen).

5. løb
1 Tulle Toulouse møder rigtigt gode hest, men er på vej frem i form og har et godt spor. Vi kører for at 
komme i pengene, men dem den møder er for gode til at jeg kan tro på vinderchance (Gordon Dahl).
2 Amalie Bork skal prøve voltestart igen og hvad det angår er hun lidt en vild hest, men der er ikke rigtigt 
andre løb så det er lidt en chance. Problemet er, at hun ikke er så god at dreje rundt med, men jeg håber 
bare på at hun kommer rundt og træder an. Så er hun blandt de første (Morten Friis).
3 Angelina været så uheldig som en hest kan være. Den har haft forrygende form i tre måneder, og for 
mig er den klart en af de bedste hopper i Danmark. Det håber jeg snart at kunne tage frem. Først og  
fremmest skal jeg have hesten til at trave af sted i voltestart. Får hun herefter et lidt fornuftigt løb, så tror 
jeg, hun er en af dem som kan vinde (Jeppe Juel).
6 Frozen kom i mål med kræfter sparet København; ja jeg vil næsten med sige alt sparet. Han var rigtig 
fin og det var det hidtil bedste hesten har gået for os, så jeg er positiv angående ham. Det er gode hopper 
som står foran denne gang og det bliver svært at slå dem, men jeg tror, at Frozen kommer til at gå et rigtig 
godt løb, og jeg er ret sikker på, at den slutter mellem de tre første (Marc Bæk Nielsen).

6. løb
2 Udora Jet kommer tilbage efter at have været prøvet som følhoppe uden at være kommet i fol. Det er 
ikke nemt at komme tilbage efter lang pause med 96.000 kroner på kontoen, så jeg håber bare, at hesten 
går et godt løb. I bedste fald tager den en lille præmie (Birger Jørgensen).
3 Gentleman vandt ifølge Dennis ekstremt let i København, og da den stod ret godt inde i dette løb, og 
Dennis sagde, at hesten næsten var ubrugt og at jeg bare kunne melde, så gjorde jeg det. Den står vel 
med en rigtig god chance igen. Bliver det en offensiv taktik? Ja, helt sikkert (Marc Bæk Nielsen).
5 Sunshine Be har gået gået i den seneste tid, og senest sluttede hun godt af i et jockeyløb, så den har 
god form. Skal ned at have det rette rygløb, så kan det være en lille triochance (Knud Mønster).
8 Tough Macoy har fået det yderste spor, men sådan er det. Enten skal jeg køre til fra start eller trække 
mig. Det får hesten lidt lov til at bestemme når vi kører fra start. Omvendt så er jeg afhængig af, at der 
kommer lidt fart på, og hesten tåler at gå et hårdt løb på 1600 meter. Den har trænet udmærker siden 
starten på Åby. Den har vinderchance ligesom Gentleman. Det ligner et løb mellem de to (Johnni Olsen).
9 Theodora Garbo er ude på en passende distance og det ser vel fornuftigt ud. Triochance (Kaj Jensen).
10 Peak A Boo har forbedret sig hver gang, men man mangler lidt endnu, så hvis vi kan få en præmie er 
det fint (Kaj Jensen).
11 Vibs Øland er afhængig af tempoet undervejs. Hvis konkurrenterne kører som havde de stjålet det 
hele, så kommer hun til slut. Bliver der bumletempo på så kommer hun ingen vegne. Med dette spor er vi 
afhængige af, hvad de andre gør, men passer tempoet, så kan den lige så godt dukke op som en af de 
andre. Jeg tror godt at den kan være mellem de tre første, men der skal held til (Arne Normann).



7. løb
1 Elusive Island må i hvert fald kunne være mellem de tre første. Dels ved at der ikke er så mange heste 
i feltet, og hans form er fin. Nu er det et lidt andet udgangspunkt end senest. Det handler om at få hesten
til at slappe af undervejs. Lige umiddelbart kan jeg ikke se, hvem der skal tage fronten, men så må vi gøre 
det. Jeg vil helst undgå det, men jeg tror også at Elusive kan gå fra front. Jeg synes bestemt at den må 
være en god vinderchance (Linda Bro).
2 Endofa Champion bliver der rytterændring på til Fanny Ohlsson. Chancen afhænger af måden den 
bliver redet på. Det er en hest man skal have lidt fat i. Senest kom den op i front, mens den ved sejren 
på Fyn var pakket ind hele vejen. Nu er der ikke så mange i feltet, men den må “pakkes ind” i det der nu 
er. Det er en rigtig fin hest, og hans udvikling er slet ikke færdig endnu. Den skal nok være mellem de tre 
første (Keld Chr. Karlsen).
4 Angels Calling synes jeg ikke har været så godt gående de seneste gange. Derfor tænkte jeg, at så 
kan hun komme ud på 2000 meter og have tid til at tænke sig om. Får hun en god placering så er jeg 
tilfreds (John Nielsen).
5 East Meets West er lidt et spørgsmålstegn. Desværre har rytteren ikke redet så meget og hesten er 
ude med 69 kg, men den var trods alt fjerde sidst hun red den. Jeg tror nok at den skal være mellem tre 
første (Keld Chr. Karlsen).

8. løb
1 Poker var jeg sådan set godt tilfreds med i Billund. Hesten er på vej frem og jeg kører lidt hårdt med fra 
start for at komme til at sidde med fremme. Den kan overraske (Johnni Olsen).
5 Speedy Højlund har fungeret vældig godt i stilen efter pause. Samtidig har formen måske ikke været 
helt så god, men hesten er trods alt på vej frem. Nu er det lidt mere passende modstand end tidligere og 
den burde vinde et løb som dette (Kenneth Andersen).

9. løb
2 Fru Hjuler har jeg ikke haft så længe og det er første gang hesten starter i år, men den har løbet godt 
da hesten var yngre. Hesten arbejder godt og den er fin når jeg cantrer på den, så jeg er tilfreds med  
hesten og det bliver spændende at starte den. Tidligere har hesten været pacet og fået fronten. Jeg  
vil gerne prøve at have den til ligge midt i feltet. Den kan godt træffe at have en placeringschance  
(John Nielsen).
4 Hermine gik ikke så godt senest, men er nok den som er længste fremme af mine heste på dagen. 
Triochance (John Nielsen).
6 Tears For Two skuffede os i Klampenborg, hvorfor ved ikke. Det var en umulig bane den dag, men 
hesten virkede overhovedet ikke træt. Hvad der skete ved jeg ikke og Lea Olsen var meget skuffet, men 
nogen gange er der bare ingen forklaring. Det er ellers en rimelig hest som er på rette vej og jeg tror helt 
sikkert, at den er i pengene. Lille triochance (Keld Chr. Karlsen).
8 Frankthetank er stabiliteten selv med fire andenpladser i år, men jeg har lidt svært ved at se, at han 
skal kunne vinde med udgangspunktet i spor otte. Jeg opfordrer nok Dorthe til at tage op i starten så  
hesten kan komme ind at ligge. Med 64 kg bliver det for hårdt at ligge i sporene hele vejen. Havde vi nu 
haft et spor blandt de inderste, så havde jeg været mere optimistisk, men jeg er lidt bange for, at han 
bliver brugt for hårdt undervejs til at slutte helt fremme, men en placering mellem de fem forreste er ikke 
umuligt (Linda Bro).
9 Ginger Attitude kan godt lide den vej rundt, og rytteren kender den godt. Jeg synes, den må have en 
udmærket triochance. Kan den vinde? Det kommer lidt an på hvor godt de andre er gående. Jeg vil nok 
sige, at det mest er en triochance, men hesten er fint i orden og holder formen (Birgitte Nielsen).

10. løb
10 Ræs It Steensgård har fået meget tillæg. Hvorfor ved jeg ikke, men den har før gået godt for Anne, så 
lad os håbe, at den kan få en præmie (Kaj Jensen).

11. løb
6 Tinghøj Shadow er glad og godt tilpas i folden. Den virker til at skulle ud og bruge noget energi, men 
hun har jo ikke startet i lang tid. Jeg håber at hun kan være mellem de tre første og at Camilla kan fyre 



lidt til den. Hesten har haft nogle dage, hvor den har draget af sted, og nu er det kun 1600 meter så det 
kunne måske være sjovt. Triochance (Tom Breum).

12. løb
12 Livi Giggs kører jeg bare. Hesten plejer at være rimelig fin, når andre har kørt den i en tid. Så vågner 
den somme tider op, men jeg tror nu det bliver svært. Lille præmiechance (Johnni Olsen).
14 Picobal står ad helvede til for at sige det pænt. Hesten er træt og 80 meter er for hårdt. Den tror jeg 
ikke på denne gang (Arne Normann).
----

Bedste chance på dagen?
Morten Friis: »Batman SH«.
Kenneth Andersen: »Speedy Højlund.«
Arne Normann: »Livi Lawbreaker.«
Marc Bæk Nielsen: »Gentleman.« 
Linda Bro: »Elusive Island.«


