
 

1. løb
1 Theodor Krarup ØK kunne have vundet i Billund i forrige start, hvis jeg kunne have kørt med hesten. 
Senest var den ude i hårdt selskab i amatørløb. Hesten varierer meget i præstationerne, men hvis den er 
bare i rimelig forfatning så burde det være en triochance her (Kim Madsen).
4 Real Love må have en pæn chance. Der er aldrig to løb som er ens, men seneste virkede den bedre end 
den har gjort længe, så den har en god chance (Kim Holleufer).
7 Sussie Hastrup står fornuftigt til og må være en rimelig triochance (Kaj Jensen).
8 Roselin Svimmel lukrerede vel lidt på, at de andre fik kørt alt for stærkt senest, mens jeg kunne vente til 
slut og så vandt hesten rimelig simpelt. Her ser det sværere ud. Jeg skal søge et rygløb og herefter se, om 
jeg kan køre forbi til slut. God triochance med lille vinderchance (Kim Madsen).

2. løb
4 Livi Mystery møder bedre konkurrenter nu, men har vundet på en let måde de seneste to gange, så der 
er mere i hesten endnu. Den har trænet fint og jeg tror på en god chance igen (Kaj Jensen).
5 Check It Out begynder at forstå det at køre væddeløb. Det var rigtig positivt i seneste start, at han 
slappede mere af i ryg. Fejlfrit skal han kunne matche konkurrenterne i denne start, og vi vil gerne snart se 
ham byde sig mere til. Så denne start bliver lidt en test i forhold til, hvad fremtiden kan byde. Vi håber på, at 
han kan være et lille emne i årgangs-consolationsløbene. Præstationen senest var der ikke noget at sætte 
på, og dagen derpå virkede han helt ovenpå, derfor starter vi lidt tæt. Her forsøger jeg at køre lidt med fra 
start og få en god position. Han kan både gå i spids og fra ryg. Han er en god triochance, men kan lige så 
godt vinde, hvis løbet former sig til hans fordel (Ole Bender/Danskhv.dk).
6 Reliable Joe blev kørt lidt forsigtigt senest jeg kørte hesten i Århus, da det var første start efter pause. 
Den blev låst lidt på opløbshjørnet så det blev en kort speed, hvilket ikke er til hans fordel. Uden at have  
talt med ejeren så tror jeg godt, at det kunne blive lidt offensivt denne gang, og hesten er bedre når den  
kommer lidt med frem at sidde. Det burde kunne række til en trioplacering (Kenneth Andersen).
7 Bolt Jr har drillet os med at galoppere. Nu prøver vi at ændre lidt på udstyret ved at hesten få tjekrem 
på. Den har længe startet uden tjek. Dermed håber vi, at den ikke galopperer, men hvis han får penge med 
hjem så er vi glade (Knud Mønster).
8 Bobbyswhitesock havde fået lukket hovedlag på senest og det gik hesten helt i baglås over, så det gør 
vi selvfølgelig ikke igen. Normalt er hesten stabil så jeg tror ikke at vi skal regne med, at den galopperer 
igen. Til gengæld så er det faktisk et rigtig godt felt, så i første omgang tror jeg vi skal være glade, hvis bare 
hesten får en præmie med hjem (Birger Jørgensen).

3. løb
2 Cotton Eye Joe overraskede senest ved at vinde. Han gik godt og er en fin og stabil hest. Den skal ud for at 
lære lidt, men hesten skal ikke helt afskrives. Den skal have det rette rygløb for at være bedst (Knud Mønster).
3 Counting Stars synes jeg er blevet forbedret. Den blev behandlet for cirka to måneder siden, og sam-
tidig er den begyndt at få lidt forståelse for, at man også kan køre i ryg. Hesten bliver skoet om til denne 
start. Den har hidtil gået meget tungt balanceret, men nu letter vi til nogle såkaldte easy walker-sko, som er 
meget stødabsorberende idet hesten har en meget høj og tung gang. Hesten løber tiden som er nødvendig 
for at kunne gøre sig gældende blandt de bedste så vi krydser fingre. Kan den vinde? Hvis den får løbet og 
jeg får det hele til at stemme, så tror jeg godt at den kan (Thomas Bonde).
4 Livi Moon håber på at få en præmie med. Resultaterne har været dårlige så jeg skal forsøge at køre et 
fornuftigt løb så hesten kan få en god oplevelse (Kaj Jensen).
6 Veto er en fartfyldt hest med et meget vanskeligt temperament. Pernille har brugt en masse tid på lang-
somme arbejder og galoptræning for at få styr på hestens temperament. Lykkes det og hesten slapper lidt 
af, så tror jeg godt at det kan være en lille triochance. Kan den vinde? Hesten har ikke gået noget reelt 
hurtigarbejde så jeg ved ikke helt hvor den står, men hvis ellers den slapper af, så tror jeg godt at den kan 
vinde, men det er en meget speciel hest (Finn M. Lassen).
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4. løb
4 Annabella LCH skal køres lidt afventende så hesten kan få 
en positiv oplevelse. Har fordel af Århus-banen, da den må gå 
med murphyblænder når den starter den anden vej rundt.  
Placeringschance (Kaj Jensen).
5 Alice Skovsende skal ud at have løb i kroppen. Samtidig 
møder den hårde heste, så i første omgang håber vi på en 
præmie (Morten Friis).
8 Lilo D’Amour fungerede ikke senest. Jeg sad bare med pisken bagudvendt, da hesten begyndte at blive 
urytmisk. Jeg tænkte, at det må holde hvis det kan. Siden har hesten haft en pause og er blevet frisket 
op. Jeg har kun kørt den en enkelt gang siden og da virkede den bedre end senest. Jeg havde heller ikke 
været helt tilfreds med hende i de sidste arbejder op til starten senest, men det var positivt hvad jeg mærk-
ede i tirsdags. Jeg har en god fornemmelse for, at opfriskningen og tiden har gjort hesten det godt. Nor-
malvis skal hun kunne løse det og være en stor vinderchance (Birger Jørgensen).
9 Beate Garbo er ny i stalden og jeg kender den ikke ret godt endnu. Den gik vel rimelig godt i seneste 
start så jeg håber, at den kan få en præmie (Kaj Jensen).

5. løb
1 Toksin GK har trænet godt i længere tid, men her møder den rigtigt gode heste. Samtidig står den vel 
også skidt inde i løbet på indtjeningen. Den starter for at få et løb i kroppen og så håber vi, at han fungerer 
og får en præmie (Finn M. Lassen).
2 Dino Silvåkra er en hest som er under formudvikling. Det bliver forhåbentlig igen et stille og roligt løb. 
Herefter sigter vi mod enten ligaløb herhjemme eller løb i Sverige, hvis hesten stadig fungerer. Hvad fortalte 
hestens indsats i første start? Den travede godt, hvilket ellers er det som har været problemet for hesten. 
Jeg var godt tilfreds, og kan den bare holde sammen på stilen, så er vi langt på vejen. Stor triochance lille 
vinderchance (Michael Lønborg).
3 Bellis Tulsbjerg har gået forrygende i den seneste tid. Løser det sig bare lidt så tror jeg hesten er blandt 
de tre første igen. Kan den vinde? Det er svært at sige, men den gik rigtig godt senest mod gode heste og 
formen er fin, så det håber jeg (Morten Friis).
4 Abild Grand går jævnt og stabilt hver eneste gang. Har fordel af Århus, så det er en triochance, og hvis 
der er lidt tur i den så kan hesten også vinde (Morten Juul).
5 Starwalker har drillet lidt. Hesten har haft problemer med halsen, men den var fin da den trænede onsdag, 
så det håber vi også at den er fredag. Lille triochance (Knud Mønster).
6 Apache Line har vi trænet med i et stykke tid. Den har fået en del arbejde og er efterfølgende blevet  
behandlet, så nu prøver vi at starte. Normalvis så er konkurrenterne her ikke bedre end den, og hvis ellers 
hesten går bare nogenlunde op til det, den har vist, så synes jeg, at den i hvert fald burde have en lille trio-
chance (Birger Jørgensen).
7 Ræs It Steensgård er ude i hårdere konkurrence end den plejer, men til gengæld har den heller ikke 
tillæg. Vi må se, om den kan få en præmie (Kaj Jensen).
8 Uzma står vel lidt bedre til her end den plejer. Det kan godt være en lille triochance (Kaj Jensen).

6. løb
2 Curfew gik glimrende senest i Århus. Da var den vel bare et skridt fra at slå en så god hest som  
Alpha Peak. Denne gang er hesten meldt lidt op, men den går også bedst Århusvejen. God triochance 
(Kenneth Andersen).
3 Ronaldo De Hess har været en delt tændt i starterne på Jydsk Væddeløbsbane, men nu prøver vi igen 
og håber, at den ikke stresser sig op og galopperer fra start. Hvis han går fejlfrit så er han altid en trio-
chance (Finn M. Lassen).
5 Way To Go Chief virker frisk i træningen, spiser og er glad. Hun har haft noget i halsen, åbenbart helt 
siden hesten var i Stockholm i maj sidste år. Nu er hun blevet behandlet i et par omgange og virker frisk. 
Jeg tror ikke, at hun kan vinde, men alene på sin klasse og stabilitet burde hun være blandt de tre første.
Hesten har kun startet en gang i Århus. Hvorfor egentlig? Hun fik i sin tid en skade på den overfladiske 
bøjesene på venstre bagben og måtte have et års pause. Derfor har hun ikke startet på banen siden, men 
nu synes jeg egentlig, at hun fungerer godt denne vej rundt. Samtidig passer løbsudskrivningen. Springet 

 Bedste chance på dagen?
Birger Jørgensen: »Lilo d’Amour«
Knud Mønster: »Cotton Eye Joe«
Kim Madsen: »Wuzz«
Kaj Jensen: »Livi Mystery«
Kenneth Andersen: »Curfew«



Trænerkommentarerne distribueres dagen før løbsdagen via Jydsk Væddeløbsbanes GRATIS 
mailservice, som alle kan tilmelde sig. Send blot din mailadresse til: mailservice@mail.dk

op til ligaen under 500.000 kroner magter hun ikke. Hvordan vil du gribe det taktiske an? Jeg søger et 
rygløb. Eller det er i hvert fald oplægget inden bilen slipper, men man ved jo aldrig (Thomas Bonde).
8 Pantin var desværre nedsat af halsbetændelse senest. Den skulle normalt have været anden i det løb 
(Slide So Easy vandt, red.), men der var heldigvis en forklaring. Jeg synes vel dette er et overkommeligt 
felt, så han er en triochance. Kan den vinde? Ja, det tror jeg (Morten Juul).

7. løb
4 Twinkle er en hest vi blev tilbudt allerede som unghest af Kaj Jensen. Vi har fulgt den lidt siden og har 
længe gået og kigget på den, så nu da hesten blev til salg, købte vi den i håb om, at det kan blive en sød 
amatørhest til Bitten. Hesten har trænet helt OK, men den får vel ikke mere end en god præmie her  
(Finn M. Lassen).
6 Timo Østervang var ude i et håbløst løb senest og sad langt nede. Jeg gik med i ryg på Alpha Peak, 
men det blev en lang spurt, hvilket ikke er til Timos fordel. Nu er hesten tilbage i billigere konkurrence og 
det burde være et vinderbud (Kenneth Andersen).
8 Baron Westwood har stået lidt over i træningen, så jeg synes ikke, at den er trænet optimalt op til denne 
start. Jeg har selv været virusramt så hesten stod ni dage over og har bare gået tre arbejder op til denne 
start. Det burde være nok, men man skal også lige huske, at hesten har tjent 50.000 kroner i løbet af få 
måneder så det er en helt anden klasse den løber i nu. Jeg synes ikke, at den lige går ud og vinder.  
Hesten er ikke så hurtig fra start og kommer til at sidde sidst i fejlet. Derfor er vi lidt afhængige af at de  
andre trækker os med op. Hesten kommer med sko denne gang. Det tror jeg er lidt bedre til den.  
Triochance med vinderchance (Kim Madsen).

8. løb
3 Rex Loudeac skylder at gå fejlfrit (har galopperet i de seneste tre montestarter, red.). Går den fejlfrit 
så har den nok en chance for en trioplacering. Senest blev den redet ned i sidste sving og der har været 
forskellige grunde til, at den har galopperet i monte. Jeg tror på god chance for et fejlfrit løb, men hesten 
skylder lige at vise det (Kim Holleufer).
4 Nicoline Elmegård er i rigtig fin form. Hun og Pernille passer godt sammen, så mon ikke de igen får en 
fremskudt placering. Det er en vinderchance (Finn M. Lassen).
8 Staro Harley vandt senest den var i monte i Århus. Det gør den nok ikke denne gang, men hesten har 
rimelig form og er en triochance (Kenneth Andersen).
11 Superfly Effe kommer fra Norge, hvor hesten ikke har været helt stabil. Michelle red den i monte-
prøveløb i Norge for nogle måneder siden. Da gik hesten en 1.20-tid, og hun sagde, at den var vanskelig 
og har lidt temperament. Hesten har været hos os i tre uger og har bare trænet hjemme på gården, så den 
skal ses an og er en outsider (Knud Mønster).

9. løb
4 Wuzz er en rigtig hidsig og temperamentsfuld hest. Den kan finde på at bukkespringe i starten, men jeg 
tror faktisk, at jeg har fundet løsningen med et meget blødt bid til hesten. Det har den opført sig  
eksemplarisk med i arbejde, så det håber jeg også. at den gør i løb. En farlig outsider (Kim Madsen).
5 Business As Usual søger bare en lille præmie. Den har fået 20 meter op og det er nok mere end hesten 
lige kan kapere. Placeringschance (Kim Madsen).


