
 

1. løb
1 Livi Miracle har en god chance, hvis den kan undgå at få spids. Derfra dur hesten ikke og det vidste 
Birger også senest, men som han sagde efter løbet: »Hvad fa’en skulle jeg gøre.« Jeg tror på en vinder-
chance her, hvis det flasker sig (Kaj Jensen).
2 Angelfromheaven sidder lige om hjørnet. Senest i Odense hoppede hun sejren væk. Det er jeg ikke i 
tvivl om. Jeg sad med alt i behold, da hun i sidste sving stak en tå i jorden og faldt lidt over sig selv. Det var 
bare en Tycho Brahe-dag. Hun står godt til i dette løb og møder ikke nogen, som hun ikke kan slå. Med en 
lidt fornuftig rejse undervejs kan hun godt vinde et løb som dette (Rene Kjær).
5 Anet Brise har ikke gået helt som forventet og så alligevel. Første gang i Århus havde hesten spor syv 
og jeg bakkede af. Det kostede for mange meter. Derefter gik der tre uger og hun fik et roligt løb indvendigt 
og hang pænt på. Denne gang har hun løb i kroppen, hvilket burde være en fordel. Jeg synes faktisk, at 
hun kan være en lille pladschance, hvis hun går op til træningen (Ole Bender).
7 Tiliqua Jet gik rigtig godt første gang jeg kørte den, og rimeligt anden gang. Nu er det første gang i 
Århus, men det mener jeg nok skal gå. Hesten har ifølge Brian trænet fint. Han har været inde at køre et 
arbejde med hesten i Billund og da var den fin. En lille pladschance (Knud Mønster).
8 Dixen Cloc gik faktisk OK sidst og det var klart fremskridt fra tidligere. Det er også derfor han starter. Kaj 
(ejeren, red.) og jeg snakkede om, at det ikke rigtig var blevet vinter endnu så vi tager lige en start mere før 
vi gemmer ham lidt igen. Skal jo gå stærkere end han tidligere har gjort, men det føler jeg nu også at han 
kan gøre. Umiddelbart er han dog ikke noget for vinderspillerne. Det vurderer jeg ikke han er hård nok til 
mod heste med langt flere starter på bagen, men han kan være en triochance. Frem for alt skal han lære 
(Henrik Lønborg/danskhv.dk).

2. løb
1 Darling Trøjborg gik pænt senest den var i Århus. Har nu fået lidt mere arbejde og har trænet ret så 
godt. Har et fint spor og er god i Århus. Jeg tror faktisk, at hesten har en lille vinderchance (Morten Juul).
2 Best Choice GK gik vel egentlig rigtig fin senest på en god tid. Var ikke træt, da den kom i mål, men den 
kunne ikke løbe hurtigere. Er med for at lære og er glad for en tredje-fjerde-femteplads (Jimmi C. Nielsen).
4 Dream It Is har været i et par rutineløb, men har desværre løbet og galopperet. Vi skal bare have ham til 
at gå fejlfrit og fornuftigt rundt. Hesten har faktisk fin kapacitet, men jeg kender slet ikke konkurrenterne.
Har du sejrsambitioner? Nej, slet ikke. Kan vi få penge så er vi godt tilfreds (Torben Hovgaard).
6 CR Seven kan jeg ikke blive klog på. Hesten har ikke forståelsen for det, men vi håber på at hesten  
vågner. Jeppe må få det bedste ud af det. I bedste fald en spinkel outsider (Emil D. Mæhlisen).
7 Check Or Bet har et svært spor og der er mange heste i feltet, så det kan hurtigt blive en svær opgave. 
Vi er glade for et fejlfrit løb og en placering. Kan hesten ikke være sejrsaktuel? Jo, med det rette løb, men 
ellers ikke. Hun er kvik i benene og kan godt løbe. Hesten har bare været lidt kilden her i starten, men det 
går hele tiden fremad (Michael Lønborg).
8 Cicero Cæsar var bestemt ikke til sin fordel senest i Skive, men hesten fungerer nu også meget bedre 
denne vej rundt. 20 meter er ikke nemt, men det er vel en outsider. Kan slutte blandt de tre første, hvis han 
fungerer (Ole Bender).
11 Livi Mystery har fået et træls spor som kan gøre det svært, men ellers er det en rimelig god hest, så jeg 
tror på en chance for en trioplacering (Kaj Jensen).

3. løb
1 Bailey Trøjborg løber med frem, hvis hun har det rette hoved på. Efter at jeg har eksperimenteret meget 
kommer hun nu ud med sine gamle forsko. Fungerer det, så er hun en triochance (Jimmi C. Nielsen).
3 Baron Westwood har jeg kørt et enkelt arbejde med. Jeg synes det er en tiltalende hest. Det virker som 
en stærk type, der skal gå lidt hele vejen, så jeg er ikke bange for at køre frem, men selvfølgelig har jeg 
respekt for hestene med 40 meter, der som sædvanligt er godt inde. En triochance med vinderchance  
(Kim Madsen).
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6 Gulliver SIR holder god form, men der er flere gode 
konkurrenter med, som på deres gode dage ser ud som 
bedre chancer. Rex og Uno Gardenia er normalt et hoved 
højere, men Gulliver er altid en god plads-chance (Flem-
ming Degn).
9 April Hydrup skal til at tage sig sammen, kraftigt endda, 
men den kan få en god ryg i Gulliver SIR og herefter må vi 
se, om ikke den kan trække April Hydrup med til en præmie. 
Hesten træner rigtig godt, men den veksler det ikke rigtigt 
ud i løb. En triochance (Dennis Kristiansen).
11 Uno Gardenia har trænet godt. Senest var hesten OK, 
men heller ikke mere, synes jeg. Siden er den skærpet i 
træningen, og jeg håber på at kunne være med på stregen 
(Emil D. Mæhlisen).

4. løb
1 Bandit PL sad Michael lidt fast med forrige gang i Århus og det er nok en hest, der kræver at sidde med 
fremme for at gide. Sidst i Skive var han svag fra spor 12 (Henrik Lønborg/danskhv.dk).
2 Bexi har et godt spor og kommer til sikkert til at gå et godt løb. Jeg synes dog at der er et par gode 
konkurrenter imod, men hesten har god form og kan være en pladschance med rette løb (Michael Lønborg).
4 Benton Frisco er ingen oplagt vinder, men har været lidt uheldig. Forrige gang fik han “dødens” og sidst 
blev han sat af i sporene og siden kom han til at sidde fast. Formen er opadgående på ham (Henrik Lønborg/ 
danskhv.dk).
6 Bonnie AP gik fint senest. Den manglede måske lidt de sidste 50 meter, men ellers var jeg godt tilfreds. 
Har trænet fint efterfølgende, men ude fra dette spor er det bare en lille pladschance (Knud Mønster).
7 Bella Sotto galopperede en meget fremskudt placering bort senest. Det var med masser af kræfter  
sparet. Jeg synes ellers, at det har været helt OK for hendes del i de seneste starter, men nu er det spor 
syv, hvilket altid er svært. Triochance (Peter Jensen).

5. løb
1 Armani VP har skuffet utroligt de seneste to gange. Senest er jeg dog sikker på, at det skyldtes vejret. 
Med en hest som er halsopereret, fik den ingen luft og rallede bagefter. Hesten har god form og hvis ikke 
det bliver for dårligt vejr, så kan han fra det gode spor vel være anden til A Delicious One (Jeppe Juel).
3 Dekadent K virker til at have normal form ud fra træningen at dømme. Hesten var lidt bleg i seneste start, 
men da havde den en halsinfektion og alt virker normalt igen. Der er mange gode heste med, men den kan 
godt være med fremme (Steen Juul).
4 A Delicious One møder gode heste, men det er jo dem han har mødt hele tiden. Der er et stort minus 
på ham denne gang dog: Hovene er færdige efter tætte starter og han er tvunget til at gå med sko, hvilket 
gør ham dårligere. Jeg har forsøgt at sko ham så optimalt som muligt og føler mig ikke slået endda (Henrik 
Lønborg/danskhv.dk).
5 Hobard har gået rigtig godt i alle tre starter for mig. Især senest i Skive, hvor jeg først brugte hesten fra 
start. Dernæst måtte jeg svare Mads Hviid op (Brixton, red.), så da den tredje bølge kom, slap jeg føringen, 
men Hobard afsluttede rigtig godt. Jeg prøver at køre til spids og derfra sælger hesten sig dyrt. Jeg tror 
godt at Hobard kan slå disse heste. Den var ikke langt efter senest, og denne gang kan de komme til at gå 
udvendigt på ham. Samtidig er Hobard en tand bedre højre rundt. Jeg ved godt, at der er gode heste imod, 
men jeg tror på en reel vinderchance denne gang (Dennis Kristiansen).
6 Twilight D møder gode konkurrenter i løbet, men han er også en god hest. Jeg mener helt sikkert at det 
er en triochance. Århus er et klart plus for hesten. Var der altid løb til hesten her på banen, så skulle den 
aldrig starte andre steder (Kaj Jensen).
7 Brixton har fået et dårligt spor, snart som sædvanligt. Det er klart at med spor syv ud af syv er det svært, 
men kommer de til at køre lidt og Brixon ikke ender i “dødens”, hvor den har siddet for mange gange på det 
seneste, så er det vel i første omgang en lille triochance (Morten Juul).

 Bedste chance på dagen?
Jeppe Juel: »Boris Simoni«.
Peter Jensen: »Giggs Boko.«
Morten Juul: »Darling Trøjborg.«
Kaj Jensen: »Twilight D.«
Steen Juul: »Det er vel Palermo Tårs.«
Jimmi C. Nielsen: »Remember Screen S.«
Kim Madsen: »Baron Westwood.«
Flemming Degn: »Jeg skal næsten tro 
mest på Rondo Byrde, selv om den ikke er  
i topform. Begge heste er gode plads- 
chancer, men jeg kan ikke se dem som  
de store vinderchancer.«



6. løb
1 Amarone Dry er dejligt stabil og heller ikke helt væk formmæssigt. Den plejer at kunne være en trio-
chance fra dette spor. En placering blandt de 3-4 første er realistisk (Henrik Lønborg/danskhv.dk).
2 Atletico er kommet ind i sin klasse igen og møder ikke Giggs Boko og kompagni denne gang. 
Selvfølgelig møder hesten igen et par gode konkurrenter, men min plan er, at den får hellukket hovedlag på 
og forskoene af. Måske er hesten bedst til at blive anden-tredje, men med de rette positioner undervejs så 
kan den godt vinde et løb som dette (Rene Kjær).
4 Asger Molar er der kun godt at sige om. Der er flere gode heste med, så intet er givet, men han skal 
være en af dem som har en chance. Jeg tror ikke, at jeg kan køre til spids, men det er også underordnet. 
Hesten skuffede mig lidt sidst idet jeg synes, at den skulle have afgjort nemmere, men da havde den også 
havde gået i spids. Jeg tror, at den går lige så godt bagfra. Den skal have en chance (Birger Jørgensen).
6 Boris Simoni var kanon i sit comeback og jeg tror, at han vinder dette løb. At hesten kun har tjent halvt 
så meget som den hårdeste konkurrent er uden betydning. Hvis min hest havde været skadesfri, så havde 
den nu startet i klassen under en million (Jeppe Juel).

7. løb
1 Bosse Game har fået det nok eneste spor, man ikke vil have med denne hest. Samtidig er han meldt en 
klasse op, så det ser svært ud på forhånd. Outsider (Michael Lønborg).
6 Sweet N Sour gik OK senest. Jeg kunne ikke rigtigt køre med ham de sidste 100 meter, men ellers var 
det helt OK. Formen er på vej op ad, men det er nok bare en lille pladschance (Knud Mønster).
7 Giggs Boko gik godt senest, er kommet sig fint over løbet, og har trænet videre. Nu har hesten et yder-
ligt spor bag startbilen, men jeg føler, at hesten har styrken til at kunne afgøre løbet (Peter Jensen).
8 Bella Toft har et OK spor og de andre løber ikke fra den. Løbsafviklingen bliver afgørende for resultatet, 
men formen OK. Triochance (Kaj Jensen).
9 Brandy Laser har utrolig god form i forhold til hvad hendes resultatrække viser. Senest på Åby blev hun 
skovlet ned i feltet, men holdt farten godt. Med lidt “racing luck” så kan hun godt være en pladschance 
(Steen Juul).

8. løb
1 Armstrong Laser er lige kommet et hak højere op i klassen. Hesten går nogle pæne løb og frem for alt 
er den blevet kørt på sikkerheden for at få den gjort stabil. Spørgsmålet er, om den kan udnytte det gode 
spor. Den bliver kørt lidt på sikkerhed frem mod første sving, og så er det en god placeringschance, men 
først og fremmest skal hesten køres fejlfrit (Rene Kjær).
2 Bullet Knas gjorde et fint indtryk (i Skive, red.). Han gik fejlfrit og klarede trafikproblemer i flere tilfælde, 
var positiv og gjorde en god indsats så alt i alt en god oplevelse. De siger jo, at Århus ikke er hans favorit-
bane, men han har fungeret ok i nogle arbejder her. Det ligner en god opgave for ham så vi chancede, men 
det er klart, at jeg kører lidt på sikkerhed. Han har spor 2 og så bliver jeg vel bare der og ser hvad der er til 
slut (Henrik Lønborg/danskhv.dk).
3 Mr Panamera gik godt senest, hvor den som forventet kom til at trave udvendigt for Lilo D’Amour. Jeg 
synes, Mr Panamera gik et fint løb, og den har trænet videre sammen med Giggs Boko efterfølgende og 
virker OK. Jeg synes klart at den skal løbe med helt frem. Vinderchance (Peter Jensen).
5 Lisa Marie EP var hestegal igen senest og så går den bare ingenting, selv om hesten sad i vinderhullet. 
Hesten gik et arbejde onsdag og det var fint. Møder selvfølgelig gode heste, så den skal håbe på at få et 
løb i inderbanen bag nogle af favoritterne. Er måske ingen decideret vinderchance, men en trioplacering er 
hvad vi håber på (Emil Henriksen).
6 Bolt Jr hoppede ind i første sving for mig senest. Hvorfor ved jeg ikke, for hesten plejer at være bedst i 
svingene. Den var fin efter galoppen. Kan være en lille outsiderchance (Knud Mønster).
9 Anastasia HJ er blevet behandlet og har stået stille længe. Hun er egentlig bare med for at få løb i  
kroppen, og får hun en præmie så er jeg overlykkelig (Jimmi C. Nielsen).
12 Counterstrike har fået et elendigt spor, men finder fint rundt i Århus, er i bund og grund i god form, og 
afgjorde fornuftigt nemt senest. Kan vel ikke slå Mr Panamera her, men så må vi køre efter en placering 
(Birger Jørgensen).
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9. løb
4 Business As Usual løste Pernille opgaven til UG med senest. Det er en kvinde med selvtillid, der kører 
ud her efter 4 sejre i 19 starter sidste år. Hesten er godt gående og Pernille kører helt sikkert i trioen her 
(Kim Madsen).
8 Ohio Gilbak har været væk i et stykke tid og er blevet behandlet. Den skal nok lige have løb i kroppen. 
Hvis den kan få en placering så er det fint (Kaj Jensen).

10. løb
8 Allquiteeasy KG har gået helt OK i montestarterne og gik også godt, da den var i monte i Århus. Er fint 
gående, men fra et træls spor omme bagved og blandt gode heste er vi glade for en præmie (Knud Mønster).
12 Palermo Tårs står lidt hårdt med 60 meter, men samtidig er den vant til at møde bedre heste. Den var 
dog ikke for fin senest hesten startede i Århus, men jeg håber på, at den er lidt bedre denne gang. Man 
skal tro på vinderchance med denne hest (Steen Juul).

11. løb
1 Remember Screen S får norsk hovedlag på, og med spor et så træder hun an. Herefter tror jeg ikke, at 
nogen når hende. Hun har ikke villet træde an i de seneste starter, men hun har gået rigtig godt bagefter. 
Her er hun med på stregen og jeg ser kun Rondo Byrds imod (Jimmi C. Nielsen).
5 Theodor Krarup ØK har været under standard i de seneste starter og virker ikke helt på toppen. Får  
en rolig indledning og køres til inderbanen. Herefter må vi se, om den kan slutte af. Lille præmiechance 
(Kim Madsen).
8 Rondo Byrds er desværre sprunget lidt over i træning siden seneste start, fordi vi kun plads til to i 
traileren og det har været Bo W og Gulliver SIR som det har handlet om. Det var egentlig ikke meningen, 
at Rondo Byrds skulle starte, men så var der plads i traileren. Formen er ikke på toppen, men den er dog 
lettet 20 meter og der er ikke så mange foran, så den burde kunne listes frem i trioen (Flemming Degn).
9 Sussie Hastrup har været væk længe og skal nok have et løb i kroppen. Måske en triochance  
(Kaj Jensen).


