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1. løb
2 Kinky Boots er en fin hest som løb lige under 1.20 i prøveløbet, og det gjorde den også i et rutineløb
som toåring inden hesten holdt pause. Jeg kender ikke konkurrenterne, men min hest går en 1.19-tid og
skal kunne være med fremme i afgørelsen (Knud Mønster).
3 Disney blev godkendt på 1.23 med en galop i løbet hvor jeg selv kørte 1.18 med Darlington. Disney
har tidligere gået 1.18,5 i et arbejde sammen med Darlington, så Disney er ikke så ringe en hest, men
den skal lige gå fejlfrit. Det er en lidt besværlig hest med manglende løbsforståelse, og den kan være lidt
bekvem af sig, men den lærer hele tiden og er på vej frem. Fejlfrit kan den være med fremme. En typisk
outsider (Gordon Dahl).
5 Disney HJ galopperede senest i Århus i et angreb ud på sidste omgang. Hesten virkede til at have
masser af kræfter tilbage, så hvis ellers hun går fejlfrit bør hun være en god triochance
(Kenneth Andersen).
6 Daniella er en hest der viser fremgang fra start til start. Den minder meget om sin bror (Rockefeller,
red.), der slap sig meget sent. Daniella har lidt samme aktion, men det kommer ikke til at tage lige så
lang tid for den. Hesten var meget bedre senest i Skive og kan godt være en trioluring her. Hesten er
stærk som en bjørn, men har lidt svært ved at skifte tempo (Bent Svendsen).
7 Desavi D gik et kanonarbejde før løbene i Århus i søndags. Jeg forventer en god placering, ja faktisk
en vinderchance (Kaj Jensen).

2. løb
2 Cody var bedrøvelig på Fyn. Steen fik lov køre 1.21 den første kilometer og alligevel blev den slået.
Hesten bruger lidt for mange kræfter på sig selv og får derfor hurtigt mælkesyreophobning. Nu prøver vi
at starte hesten på hjemmebanen som er lidt tættere på det hele. Folk taler om halsproblemer, men det
har intet på sig. Det er bare hestens nerver, der slår klik, og jeg kan love for, at den har fået masser af
træning. Før eller siden vinder hesten løb, men nu prøver vi at starte nogle gange, for at den kan blive
mere dus med det hele (Gordon Dahl).
3 Anex er i rivende udvikling. Vi har lavet lidt om på det hele, og som hesten er gående i øjeblikket, så
tror jeg han er blandt de tre første. Hesten har en stærk 500 meter-speed når først han er travet ind.
Jeg tror det på længere sigt bliver en rigtig stayerhest (Jacob Christiansen).
4 Cerveza har ikke gjort noget forkert endnu. Han virker travsikker, stærk og ærlig, og hvis han kan gøre
en præstation ligesom senest så bør han være med på stregen igen. Hvordan ser du på at det er mere
rutinerede konkurrenter I møder denne gang? Det var det også senest. Da var to heste fra 20 meter forbi
inden Cerveza fik angrebsplads, og dem tog han nemt ned i opløbet, så det tror jeg ikke er noget problem
(Kenneth Andersen).
5 Benjamin Nordal løber med op hver gang. Den tager en rimelig god præmie igen, og den dag det
hele lige kommer til at flaske sig, så er det en vinderchance (Kaj Jensen).
7 Chap AP gik supergodt i Skive i fredags og vandt med vattet i behold. Jeg synes, at denne opgave
ser meget overkommelig ud for hans vedkommende. Jeg tror på stor vinderchance. I Skive var det spids,
nu er det tillæg. Hvilken betydning har det? Hesten har vundet to af sine fire sejre fra tillæg, så det tror
ikke spiller nogen rolle (Morten Juul).
3. løb
1 Baloo Toft gik egentlig godt i Århus, men her skal den være glad for penge. Hesten er godt gående,
men jeg synes, at konkurrenterne bagved er for gode til ham. Jeg er sikker på, at den vil gå et godt løb,
men jeg tror ikke at det er nok (Jacob Christiansen).
3 Brave Avalon har faktisk aldrig trænet bedre end den gør nu. Senest i Skive (de flyttede Billund-løb,
red.) kom den ikke med da Søren Johansson (Blue Jeans PD, red.) kørte. Ellers tror jeg vi budt dem op
til kamp. Her kan den vel ikke slå Pharaon d’Inverne og Hobard, så hvis Brave Avalon er mellem de trefire første er det fint, men det tror jeg også at den er. Hesten virker i hvert fald klar (Jacob Christiansen).

4 Avanti Avalon tror jeg ligger godt til Mathias, som har en rolig hånd, men jeg kan snart ikke blive ved
med at råbe hesten ud som en chance. Den er blind på det ene øje og det er ligesom hesten panikker når
den løber sammen med andre heste, mens der ikke er problemer når den køres alene. Det er en outsider
(Jacob Christiansen).
5 Chimneysweeper har gået fint, bortset fra i Århus. Enten fandt hesten ikke rigtig rundt på banen eller
også var det kuskens skyld. Nu kører Søren Klitgaard og han er en tand mere rutineret end jeg så det
burde gå godt. God triochance (Mike Kristensen).
6 Wee Willy Winkie er vant til at møde disse lidt hårdere heste, og den er lynhurtig fra start, så jeg er
sikker på, at den får et godt løb. Om den kan løbe i trioen ved jeg ikke, men jeg tror på, at den får penge og
dermed en finaleplads, hvilket er det vi kører efter. Et lille minus er dog, at hesten ikke går sine bedste løb i
Aalborg, men virker bedst i Århus (Jacob Christiansen).
8 Uffe S Lange DK har gået pænt igennem længere tid og senest fik den fuld valuta. I kraft af hestens
gode form er den kommet over tillægsgrænsen. Derfor står den lidt hårdt til i løbet, men den skal vel
prøve at komme til finalen. Lille triochance (Kenneth Andersen).
9 Pharaon d’Inverne har trænet forbedret i forhold til senest, og alt det der var senest med lav blodprocent og feber skulle være på plads. Hesten kommer til at gå bagfra denne gang med et rygløb, men den
skal have vinderchance. Kører du den bedste chance kontra Chimneysweeper? Det mener jeg helt klart.
Min far har lidt større planer for Pharaon d’Inverne end amatørløb, så det vil jeg sige (Mike Kristensen).
11 Hobard fik sejren senest og er i god form. Det er en top to-chance igen. Hvad taler for at det går jeres
vej? P.t. er Hobard bedre Silas Ulkær og den tabte kun med et hoved senest, så jeg ser Hobard som en
god vinderchance her (Dennis Kristiansen).
4. løb
1 Fortuna BR galopperede senest, men gik ellers et fint løb og viste at formen er intakt. Den kommer i
samme form igen og skal selvfølgelig være en fornuftig chance. Det er vinterbanerne som gør, at hesten
er lidt usikker, men det bliver også vinterbane fredag (Flemming Jensen).
2 Timo Østervang har topform for tiden og har ikke gjort meget forkert i mange starter. I bund og grund er
hesten vel bedst når den sidder i spids. Jeg ved ikke om vi gør det denne gang, men det er i hvert fald en
mulighed. Jeg holder alle døre åbne. Vinderchance (Kenneth Andersen).
5 Axe Brogård ser ud til at holde sin fine form. Har et udmærket spor til at køre hvor og hvordan jeg vil
det. Det er absolut en vinderchance. Hvordan vil du køre løbet? Jeg kører til spids og herefter ser vi hvad
jeg så gør. Hesten er lige så god fra ryg, men har også vundet løb fra spids (Bent Svendsen).
6 Aura Garbo har gået et rutineløb (løb 1.20,1 d. 17/2) hvor alt fungerede fint. Her handler det i første
omgang om at få en præmie. Det er en sikker og fin hest, og jeg tror, at den slutter blandt de fem første.
Hvad er baggrunden for at hesten har været væk så længe? Den blev halt på et bagben, hvilket er et
problem hesten har døjet med alle dage. Nu har hesten fået en reel pause, så herefter prøver vi at se, om
det kan få den til at holde (Flemming Jensen).
5. løb
1 Womanizer gik vel OK senest på Fyn. Den skulle vel have været tredje og nu er det lidt bedre
konkurrenter, så jeg er tilfreds, hvis han ender et sted mellem tredje- og femtepladsen. Hvor meget vil du
bruge hesten fra start? Hesten holder nemt spids hvis jeg vil det, men den ene gang jeg kørte hesten i
spids gik den intet, så hesten er nok bedst med et rygløb (Knud Mønster).
2 Fortune Boko var det måske lidt dumt at give pause, da den sluttede i god form og fin forfatning.
Hesten har trænet godt i lang tid, og i kraft af, at den starter i et amerikanerløb op under 875.000 kroner,
så har den et godt spor, hvilket gør, at hesten er en triochance. Det undrer mig fortsat, at den ikke har
vundet løb for os. Det er en rigtig god hest, men det har været lidt op ad bakke på forskellig vis. Jeg kan
forestille mig, at hesten skal have et løb i kroppen, men det vil ikke overraske mig, hvis den er med på
stregen. Her første gang er det en outsider (Gordon Dahl).
4 Good’s Of Norway er blevet opereret i et forknæ og skal bare i gang med sin sæson. Hesten har
udelukkende trænet hjemme i det tunge sand så det er lidt et spørgsmål med hensyn til hvor den står.
Jeg tror, at den er klar nok, men det kan være, at den mangler en udblæsning. Det virker rigtig fin med
operationen og hesten skal nok komme til at tjene en del penge i år. En outsider (Marc Bæk Nielsen).
5 Picasso S er en ret så ukompliceret hest, som går gode løb hver gang. Den står lidt bedre til denne
gang i forhold til senest, og det er en af staldens bedste chancer på dagen (Flemming Jensen).

6 Need For Speed skal i gang efter pause. Den har trænet fint i en længere periode, men mod disse
heste søger han bare en præmie (Marc Bæk Nielsen).
7 Hanna Banker er en hård dame som altid gør sit bedste. Senest var den ikke langt efter Picasso, selv
om Hanna sad i sporene, så den kan være med på stregen ligesom Picasso (Flemming Jensen).
6. løb
1 Hasek Boko var meldt i et nulklasseløb med autostart, men der var desværre ikke heste nok til at løbet
kunne gå. I stedet kom hesten med i dette løb med snorestart. Jeg kørte et arbejde med hesten mandag
og var godt tilpas. Det er en god hest, som har trænet i lang tid, men samtidig en hest med et rimelig
hårdt temperament. Spiller det hele for ham og han går glat, så han er en vinderchance, men det må
være en outsider. Er hesten hurtig fra start? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg har ikke testet den i voltestart,
men hesten har været med bag startbilen og der har den været OK fra start (Gordon Dahl).
2 No Soup For You driller lidt og senest galopperede den efter 400-500 meter og igen senere. Vi prøver
at ændre lidt på udstyret til denne gang, og håber, at det hjælper. Birger kørte hesten i et rutineløb og da
løb den 1.19 lige så let, så den har virkelig god kapacitet, men når højttalerne spiller så spiller det hesten
et puds. Det er en outsider, som helt klart kan vinde i et fejlfrit løb (Knud Mønster).
4 Brogård var positiv da jeg kørte hesten første gang i Skive, men jeg synes, at den nu møder væsentligt bedre heste som kommer fra tillæg. Det er en præmiekandiat og hesten skal først og fremmest køres
fejlfrit for at få noget rutine. Det er ikke noget for vinderspillerne (Bent Svendsen).
6 Cortez Bounce blev slettet senest (3/3, red.) da dommerne syntes den travede dårligt. Hesten er
blevet gået igennem af dyrlægen siden og der var ikke noget at finde, så den har bare trænet videre og
det virker fint med den. Vi har en dyrlægeerklæring som siger, at hesten er 100 procent i orden. Nu skal
den først og fremmest gå et fejlfrit løb, og så har hesten vist, at den er god nok til at være med fremme.
Det er vel en outsider (Marc Bæk Nielsen).
8 Cristel Gardenia gik en pæn sæsondebut i seneste start efter at hesten havde været i træning i tre
uger. Det var vel OK. Hun skal ligesom bygges lidt op, så det bliver et indvendigt løb og derfor er hesten
umiddelbart ikke noget for vinderspillerne. Lille pladschance (Kenneth Andersen).
9 Cilas Smed var senest ude i samme løb som Cerveza og sad i ryg på mig, men Cilas nåede desværre
ikke uden om en kold hest da toget gik. Derfor måtte de bagom og ifølge min far afsluttede den bedst af
alle. Hesten er i lige så god form nu, om ikke bedre, så jeg tror på en god triochance (Kenneth Andersen).
10 Waterways gik vel OK senest uden at vi var imponeret. Vi håber selvfølgelig at han er blevet bedre med
en gennemkøring. Det handler vel om at forsøge på at slutte blandt de tre-fire første (Flemming Jensen).
12 Coco Cabana gik faktisk supergodt senest efter pause, og hesten er helt sikkert gået frem med det
løb. Det er klart, at med spor otte i volten og 20 meter tillæg, så er jeg tilfreds, hvis den igen går et godt
løb og tager en præmie, men en lille triochance er det vel (Morten Juul).
7. løb
2 Guts For Glory gik godt i Århus. Steen sagde, at de endte i fjerde par indvendigt, da en konkurrent
pressede sig ned foran. Ifølge Steen kom hesten sent til, og han mente, at med lidt mere tur, så havde
den været med på stregen, dog nok uden at den kunne have vundet. Efter at have gået 1.16 i første start
skal hesten have en god chance her (Gordon Dahl).
3 The Las Cola var lidt stresset senest og fik galop på, men hesten gik fornuftigt efter galoppen. Den har
før vist, at den er allerbedst når hesten starter lidt tæt. Det gør den her, så jeg forventer en god indsats.
Har det nogen betydning at det nu er snorestart? Hesten har overvejende startet i autostart, men jeg
tror ikke at det giver problemer. Skal starten her ses som en “mellemstart” inden travligafinalen ni dage
senere? Det er som nævnt fordi jeg er af den opfattelse, at hesten er bedst når den får lov at starte og til
gengæld ikke træner for hårdt mellem starterne. Dette er også en start for at vinde (Flemming Jensen).
4 Silas Østervang kommer tilbage efter lang pause og skal bare køres stille og roligt rundt for herefter
at se hvad der er af sparede kræfter. Jeg tror ikke at det bliver noget for spillerne her første gang
(Kenneth Andersen).
5 Bale MB gik supergodt forrige gang, mens det senest blev lidt forkert idet hesten ikke rigtigt kom med
da toget kørte. Jeg synes, at hesten gik OK uden at det var helt super. Her tror jeg helt sikkert, at det er
en triochance, og hvis der er lidt held med så kan den godt risikere at vinde (Morten Juul).

6 Aros Line var desværre lukket i halsen senest. Da skulle den normalt aldrig have tabt løbet, men det
viste der sig at være en grund til. Jeg synes hesten står fornuftigt i løbet og den har mødt betydelig hårdere konkurrenter end her, så jeg tror det er en vinderchance. Normalvis er han den bedste af staldens to
heste i løbet, men Bale MB sparer op til snart at vinde et løb og det kan lige så godt være nu som senere
(Morten Juul).
8. løb
4 Scarlet Holmsminde er blevet lettet og er samtidig sikker på at få et kanonløb derfra. Hesten er hurtig
fra start og kommer op at sidde i ryg på de to førende. Senest i amatørløb sad hun lidt fast og de 20 meter
hun er lettet betyder meget. Hun skal kunne løbe i trioen (Jacob Christiansen).
7 Recon sad fast senest i løbet som One Boy “stjal” fra spids ved at få tempoet pullet ned. Lindhardt
sagde, at Recon sad fast til slut. Kan være med fremme (Kaj Jensen).
9 Sussie Hastrup må igen have en god chance, og det er vel lige omkring hjørnet til at hesten vinder
løb. Senest sad hesten godt til, men der blev bare for langt frem for både den og Recon (Kaj Jensen).
10 Quarnac De l’Iton har i glimt vist gode takter, men også mange galopper. De 2600 meter er klart en
fordel, så hvis han kan holde sig i trav og det hele stemmer, så burde den være overlegen vinder, men
det er der ikke meget der taler for. Det må være en regulær outsider (Kenneth Andersen).
12 Pharell er uden chance fra 100 meter tillæg. Den skal i gang igen efter pause og er ikke noget for
spillerne (Dennis Kristiansen).
9. løb
2 Jet Coral har kæmpet med at ramme formen i de første starter, og senest gav kusken den et hårdt
oplæg. Nu er det andre forudsætninger i kraft af at hesten sidder med helt fremme fra start. Det kan vel
være en sjov luring (Kenneth Andersen).
3 Sjøhultets Fiona løber nu med sine ligeværdige konkurrenter. Hun er hurtig fra start, og senest Oliver
kørte hende, gik hun godt. Hvis kan hun slutte tredje-fjerde så er jeg tilfreds, men det kan hun også være
(Jacob Christianen).
----

Bedste chance på dagen?
Gordon Dahl: »Guts For Glory
Knud Mønster: »Kinky Boots«
Bent Svendsen: »Axe Brogård.«
Morten Juul: »Chap AP«
Marc Bæk Nielsen: »Good’s Of Norway.«
Jacob Christriansen: »Jeg tror mest på Anex og Scarlet Holmsminde.«
Kenneth Andersen: »Cerveza og Cilas Smed er et par interessante chancer.«
Flemming Jensen: »Picasso S står godt til i sit løb. Det kan ikke passe andet end at han må være den
bedste chance.«

