
 

1. løb
1 Charlie Game fungerede vel ikke særlig godt, da den var i prøveløb i Århus. Til gengæld gik hesten rigtig 
fornuftigt senest i Billund. Den har både fart og træning indenbords, men hesten ER ustabil. Vi havde lavet 
lidt om på hesten til starten Billund og den kommer selvfølgelig med det samme udstyr her. Det må være en 
outsider. Hvis den går glat så er det en stærk hest (Michael Lønborg).
2 Best Choice GK har trænet rigtig godt efter sit prøveløb. På en god bane kan den en 1.20-tid. Her skal 
hesten have et rygløb og en rigtig god oplevelse, og så bliver det en spændende hest næste år. En lille 
triochance (Jimmi C. Nielsen).
3 Livi Miracle har jeg prøvet satte Birger på da jeg ikke selv har været så gode kammerater med hesten. 
Det er en typisk outsider. Hvis den opfører sig ordentligt så har den absolut vinderchance. Den kan finde på 
at dumme sig, men den har så fået et godt spor og det hjælper lidt (Kaj Jensen).
4 Ca Va Nova har gået pænt i begge starter, og præstationen senest var et plus i forhold til første start. Det 
var som om, at hun havde lært lidt af første start. 20 meter i nulklassen er aldrig nemt, men hvis hun går 
som sidst, så synes jeg, hun er en god pladschance (Ole Bender).
5 Chris Højgård gik rigtig godt senest i Billund. Nu er forudsætningerne lidt anderledes med 20 meter 
tillæg, men den skal ud at prøve det. Det er en god hest, men om den finder rundt i Århus er altid et 
spørgsmålstegn. Gør han det, så er han blandt de tre første (Morten Friis).

2. løb
1 Armagedon Vivel kommer efter lidt ophold og den står selvfølgelig godt til pengemæssigt og i et amatør-
løb. Spor et føler jeg dog kan være en lille fælde. Hesten har vist, at den er hurtig, men man behøver også 
at kende hesten for at turde køre til grænsen. Jeg vil bede Christina om at tage det lidt forsigtigt, så det hele 
ikke er smidt væk efter 50 meter. Det skal vel være en vinderchance på det hesten vist tidligere, men der 
skal lidt held til (Michael Lønborg).
3 Bellis hoppede sejren væk senest da hesten fik øje på noget vand i inderbanen. Hesten er dårligere 
højre rundt. I det sidste arbejde gik hesten faktisk acceptabelt, men den har sine problemer denne vej 
rundt. Hesten er rimelig hurtig fra start. Jeg bliver siddende i andet spor og skulle jeg få hesten igennem 
svinget så kører jeg til. Det er en outsider og der er stor galoprisiko. Hvis ikke der er en jævn og hård bane 
så galopperer den (Kim Madsen).
10 Bo W har trænet pænt efter kastration, men vi skal lige ud at lære hinanden at kende. Fra bagspor og 
når der samtidig er en storfavorit, som har fået et godt spor, så er det nok andenpladsen vi skal køre om. 
Ud fra hestens tidligere resultater så burde den kunne være med til at kæmpe om det, men det er svært at 
sige første gang (Flemming Degn).

3. løb
1 Cheri De Vie er fint gående i øjeblikket og går fremad hele tiden og havde vundet senest uden galop. Her 
er det nok for hårde konkurrenter til at den skal kunne vinde, men det er en pladschance (Steen Juul).
2 Bolt Jr virker til at være fint gående. Der har ikke rigtigt været løb til hesten i Århus så den har bare 
stået over. Er altid en lille triochance. Er de 2300 meter et handicap? Michelle vandt med hesten på 
2300 meter og hvis ikke hesten bliver for hidsig så betyder det ingenting (Knud Mønster).
3 Smooth Ride starter her fordi det var det eneste løb, vi kunne finde, hvor hesten ikke ville være meldt 
helt håbløst ind. Det er mest for at få ham i gang igen, og den møder også gode heste, så vi håber bare på 
en lille præmie (Mariann T. Nielsen).
4 Theodor Krarup ØK starter kun fordi der manglede heste. Det er feltets dårligste hest og den får  
maksimalt de sidste penge (Kim Madsen).
6 Mr Panamera har bare trænet videre efter senest start og virker helt OK. Er han som ved de 
foregående starter, så tror jeg selvfølgelig på, at det er en af de bedre chancer. Og de ekstra 500 
meter? Det er en fordel (Peter Jensen).
7 Ahay går bedst i Århus, men har vel ikke rigtigt ramt topformen endnu. Der skal lidt andre boller på 
suppen for helt at kunne tro på hende. Maksimalt en lille triochance (Kenneth Andersen).
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4. løb
1 Christoffer D var helt væk i Aalborg. Hesten burde have 
vundet. Efter at have vundet på 1.17 i Skive så kunne den 
ikke andet end 1.19 i Aalborg. Den har trænet videre og har 
virket fornuftig. Er den ligesom i Skive så tror jeg han vinder 
løbet (Jeppe Juel).
2 Darling Blåbjerg har gået nogle pæne løb. Det er klart, 
at nu er det ikke toårsløb så konkurrencen er nok blevet lidt 
skærpet. Går hun op til sit bedste, så kan hun være en trio-
chance (Morten Friis).
4 Whatever Crown har jeg ikke set så meget til. Den træner 
hjemme ved Lene Hjorth og jeg har bare kørt et enkelt bane-arbejde med hesten hvor den gik OK. Hesten 
har dog kun startet sporadisk i det seneste års tid så den skal lige i gang og har højst sandsynligt ikke  
nogen vinderchance. Håber på en præmie (Flemming Degn).
5 Angelfromheaven synes jeg gik et rigtig godt løb senest. Set ud fra det, så kan jeg vel kun være en 
smule optimistisk til at være blandt de tre første igen. Jeg forventer, at den gør en god præstation og godt 
kan være en lille trioluring (Rene Kjær).
6 Bastian Højgård har ikke startet i en tid. Den har gået et par pæne arbejder, men skal ud og i gang igen. 
Er mest med for at få løb i kroppen og den er glad for en præmie (Morten Friis).
7 Anet Brise gik ikke noget i første start for mig. Da havde vi også kun haft hesten i en kort periode. Nu 
trives hun og virker til at tage imod træningen. Jeg har ikke testet hende reelt og jeg er tilfreds, hvis hun 
tager en præmie og går et fornuftigt løb. Højst en lille pladschance (Ole Bender).
8 Bonnie AP skuffede mig noget senest. Hesten havde trænet godt og føltes fin rundt sidste sving, 
hvor jeg synes, at jeg havde masser at køre med, men så sluttede det bare på en gang da jeg ville 
køre. Har trænet OK så vi skal se, om hun er lidt bedre her. Hun er ikke mere end en lille outsider. 
Hun har trænet fint, men skal lige vise det i løb (Knud Mønster).
9 Cabo Suroeste har skuffet mig. Jeg udtalte for en tid siden, at hesten snart ville vinde løb, men jeg synes 
det har knebet lidt. Nu har hesten ikke startet i en tid, men passet sin træning. Jeg håber, at det har givet 
lidt mere gnist. En triochance (Henrik Lønborg).
10 April Dilli gik forrygende første gang efter pause og skal kunne være en vinderchance her.  
Har været slettet fra en start for en hovbyld. Det er hesten helt ovre og det har ikke kostet form  
(Kenneth Andersen).

5. løb
1 Radetzky Lobell så jeg da Søren kørte hesten senest. Den så rigtig godt ud, men hoppede fra start, 
fordi hesten var forivret efter den lang løbspause. Nu er hesten meldt lidt op og starter sikkert her fordi den 
fungerer bedst i Århus, men da Bandit Brick er med i løbet så er vi vist glade, hvis hesten går et fornuftigt 
løb (Michael Lønborg).
2 Staro Harley er starthurtig og skal forhåbentlig kunne få ryggen bag en af de gode i løbet og være 
en lille pladschance på den konto (Kenneth Andersen).
4 Warrawee Perseus kommer tilbage efter et lille ophold og en lidt dårlig præstation i Aalborg.  
Hesten virker helt OK i træningen, men jeg havde vel ikke læst i kortene at den skulle møde Bandit 
Brick. Det er en overhest som jeg ikke tror vi kan slå. Vi skal håbe på det, men hvor realistisk det er 
skal jeg lade være usagt. Warrawee Perseus skal ud at have løb i kroppen og så er det de efter- 
følgende starter som gælder for ham. Han har ikke startet i et par måneder og ikke gået bane- 
arbejder, så måske kan den godt lige mangle denne gennemkøring (Peter Jensen).
5 Tarzan Gardenia gik et pænt tempoarbejde i fredags for ejeren. Han møder hamrende gode heste her så 
vi er glade for en præmie, men hesten går altid godt i Århus (Morten Friis).
6 Rex møder et par gode heste. Det er egentlig fantastisk, at man kan skrabe sådan et felt sammen til at 
køre om 7500 kroner i december. Selv om formen er god så er Rex maksimalt en triochance. Den er hurtig 
fra start og jeg prøver at fyre fra start. Vi skal med frem at sidde undervejs og så kan hesten godt risikere at 
være i trioen, men jeg mener ikke, at hesten kan vinde et løb som dette (Rene Kjær).
7 Viggen Langborg hang på en line ved starten senest i Norge. Jeg kunne ikke rigtigt køre med 
hesten midtvejs i løbet, men han afsluttede godt. Hesten har trænet fint siden og plejer at gå godt i 
Århus. Den møder gode heste, men kan lige så godt vinde som nogen anden. Gælder det også mod 

 Bedste chance på dagen?
Peter Jensen: »Mr Panamera.«
Knud Mønster: »Womanizer
Kenneth Andersen: »April Dilli«
Henrik Lønborg: »Benton Frisco«
Morten Friis: »Race Cowboyland«
Dennis Kristiansen: »Hobard«
Ole Bender: »Ca Va Nova«
Kim Madsen: »Business Us Usual«



Bandit Brick? Jeg ved godt, at Bandit Brick er god, men Viggen Langborg har før været lige ved at slå 
den (Knud Mønster).
8 Bandit Brick er der intet negativt at sige om. Den har igen være lidt uheldig med sporet, men sådan er 
det. Hesten er fin og regulerbar, og jeg tror på en stor chance (Steen Juul).

6. løb
1 Call The King har overrasket mig lidt ved at lave de galopper, som betød, at hesten måtte omkring 
prøveløb, men jeg synes, at den virker fin nu. Jeg er sikker på, at hesten også vil lave en OK præstation 
her, men den får nok lidt svært at vinde mod god heste (Steen Juul).
3 Livi Lively var ved at galoppere rundt sidste sving senest, idet banen sled lidt for meget på dens 
hove. Ellers gik hesten godt. Ved sejren sad hesten 10 meter foran nærmeste konkurrent hele vejen,
hvorfor? Den stod alene fra spids, og jeg synes, vi var nødt til at holde tempoet så de andre ikke 
kom ind på livet af den. Så det var ikke fordi hesten var tændt? Nej, den er faktisk lidt smådoven og 
jeg måtte lægge pisken på den i første sving for at holde den fokuseret på opgaven. Bliver det spids 
igen? Hesten er ikke så hurtig i autostart, så det tror jeg ikke. Det er en triochance (Knud Mønster).
4 Corona Bork har gået rigtigt pæne løb på det seneste. Går hun op til sit bedste så er hun blandt de tre 
første igen (Morten Friis).
5 Bandit PL skulle egentlig ikke starte højre rundt, men jeg har givet ham et arbejde på banen og synes 
det virkede tilfredsstillende, så nu prøver vi. Den har god form og må være en triochance (Henrik Lønborg).
6 Somewifesomewhere underpræsterede senest på Åby, men vi fandt årsagen. Hesten havde lidt 
halsbetændelse. Det havde jeg også en mistanke om ved starten forinden i Århus. Den stod over et 
par træninger og har herefter haft en lille træningsperiode og kommer i fornyet udgave. Den møder et 
par gode heste, specielt Lilo d’Amour, så den behøver ikke at vinde for få godkendt. Kan vi få hende 
ud og i gang så er det også helt OK (Peter Jensen).
8 Bexi hoppede kort før mål senest. Hesten var sådan set i mål på tredjepladsen, men jeg fik hende  
simpelthen jaget over i fejl. Jeg synes, at hesten gik godt. Den stod for en hård åbning og svarede længe. 
Fra dette spor kan hesten blive kørt bagfra, og så er der heller ikke så meget pres på Christina. Jeg tror, at 
hesten leverer en fin afslutning og så ser vi hvor langt det rækker (Michael Lønborg).
9 Lilo d’Amour har anden række og der er faktisk flere gode heste med i løbet. Jeg tror stadig, at hun 
holder god form, så den skal regnes tidligt, men der skal ikke gå meget galt før hun ikke kan  
vinde. Jeg håber på, at det løser sig lidt, og så skal hun have en lille vinderchance (Birger Jørgensen).
11 Benton Frisco har fået et lidt dårligt spor. Jeg synes, hesten gik godt første gang efter pause. Det var et 
par gode heste, den var tredje til. Jeg tror, at han er en triochance igen, men nok heller ikke mere fra dette 
spor (Henrik Lønborg).
12 Armstrong Laser har fået spor 12 og det er aldrig nemt, men omvendt så er det vel samtidig sådan 
med Armstrong Laser, at den ikke har gavn af spor 1, 2, 3 eller 4 fordi den ikke er sindssygt hurtig fra start. 
Den ville også kunne komme i karambolage med sig selv, så for ham er startsporet for så vidt udmærket, 
men det er klart, at konkurrence er enorm skarp, og selv om hesten vandt senest, så forventer jeg ikke, at 
den gør det igen. Vi kører primært efter et fejlfrit løb og en præmie (Rene Kjær).

7. løb
3 Apache Line var jeg lidt skuffet over senest, men vi har haft lidt forkølelelse i omgange på gården, og jeg 
tror, Apache Line har haft en snert af det. Jeg synes ikke, at hesten var mere end på 90-95 procent senest, 
og jeg tror, at den vil gøre det bedre her. En triochance (Henrik Lønborg).
4 Atletico trænede faktisk lidt bedre end forventet i de seneste intervaller. Jeg spår ham en god trio-
chance, men det bliver svært at vinde. At slå Giggs Boko er vel for meget at tro på, men mon ikke Atletico 
er i trioen igen, ligesom han plejer (Rene Kjær).
6 Uzma har det hele tiden lidt svært, men ofte får den jo en præmie. Det gør den også her med Birger  
(Kaj Jensen).
7 April Hydrup har trænet godt i et stykke tid. Den skulle i gang igen og dette var et fint løb. Kan være en 
triochance (Dennis Kristiansen).
8 Giggs Boko præsterer på et stabilt og fint niveau. Der er ikke noget negativt at sige om hesten, 
og den møder i bund og grund de samme heste som han plejer. Dem har han både tabt til og vundet 
over, men jeg håber selvfølgelig at hesten går et godt løb. Vinderchance (Peter Jensen).
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8. løb
1 Hobard gik rigtig godt i første start. Hesten blev sinket lidt i sidste sving og afsluttede rigtig godt. Med 
en smule mere held, så havde den været med i afgørelsen. Nu kommer hesten højre rundt og den har 
været fantastisk i Berlin, hvor der køres højre rundt ligesom i Århus. Fra et godt spor kan Hobard med rette 
løb være i trioen. Problemet i Tyskland er, at når hestene har tjent 30.000 euro, så ryger de i “frit for alle”-
løbene og så skal hesten møde Banks og Cash Hanover hver gang. Dem kan den ikke matche, men det er 
reelt en fin hest (Dennis Kristiansen).
2 Womanizer gik OK senest i Aalborg. Hesten gik en hård åbning og galopperede siden da jeg trak 
hesten ud i opløbet. Senest hesten var i Århus havde den lidt problemer med svingene, men ellers 
har hesten gået gode løb på Jydsk Væddeløbsbane. Kører du i spids? Det tror jeg, at jeg vælger 
denne gang.« Hvad tror du på chancemæssigt? Jamen, kan den ikke vinde? (Knud Mønster).
3 White Russian var positiv senest. Har et godt startspor, men står med en rigtig starthurtig hest indvendigt for 
sig, så det bliver et forsigtigt oplæg. Han har vel en pladschance med en præstation lig den seneste. Han er 
uens i sine præstationer men på en god dag synes jeg, den kan være blandt de tre-fire første (Ole Bender).
5 Rocky Egedal er ikke ny længere og hesten gør det ikke rigtigt færdigt mere. Der er ikke samme 
tryk i hesten som der har været tidligere. Hesten får helt sikkert en præmie, men hvor stor den bliver 
er det svært at sige. En lille triochance (Birger Jørgensen).
6 Rolf Lynghøj fik løb i kroppen senest, men der er gode heste imod her. Det bliver svært at vinde, men en 
lille triochance har den (Steen Juul).
7 Tango Vang var ikke som bedst senest på Åby. Hesten havde en hovbyld og vi overvejede, om den 
skulle starte eller ej. Set i bakspejlet skulle vi nok have undladt det. Siden har hesten bare trænet, og 
jeg synes, den har trænet godt. Er en blandt nogle stykker som kan vinde løbet (Peter Jensen).
8 Race Cowboyland har gået gode løb på det seneste. Møder gode heste og er røget i anden række, 
hvilket nedsætter vinder-ambitionerne selv om jeg stadig tror på vinderchance. En stor triochance og en lille 
vinderchance (Morten Friis).

9. løb
3 Timo Østervang virker som en hest på vej frem og det skal vel være en triochance her. Århus-
vejen er et stort plus (Kenneth Andersen).
5 Alf Østervang synes jeg er bedre end den er tippet til. Det er en god hest og jeg tror på en god præmie. 
Nu ved jeg selvfølgelig ikke helt, hvor den er, da vore heste har været syge, og Alf har ikke startet siden  
16. oktober, men jeg synes, at den er på rette vej og har trænet fint (Mariann T. Nielsen).

10. løb
2 Business As Usual har jeg trænet med i en tid for Pernille, og jeg synes faktisk at den trænet fornuftigt. 
Hesten har dog aldrig vist lyst og den har også kun vundet et løb. Jeg kører til spids og forsøget at dirigere 
derfra. En god triochance med en vinderchance (Kim Madsen).
3 Remember Screen S er lettet til spids og jeg forsøger at køre til spids efter 300-400 meter. Derfra må det 
være en triochance (Jimmi C. Nielsen).
14 Rondo Byrds står fra et hårdt tillæg på 1800 meter og der er mange konkurrenter at runde. Vi er glad 
for en præmie (Flemming Degn).

11. løb
7 Roselin Svimmel er måske lige handicappet hårdt nok, men jeg tror alligevel at det kan være en lille 
triochance. Det primære er, at Cille får en god oplevelse (Kim Madsen).


