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1. løb
3 Speedy Højvang skal nok gå efter en af de små præmier, da konkurrenterne virker gode. Formen 
virker fin og hesten har nok en lille fordel af monte, hvor den har gået rigtigt gode løb, men konkurrencen 
her er hård (Troels Boeck).
6 Quarnac de l’Iton gik et godt løb senest i Odense. Det var første gang vi prøvede hesten uden sko og 
det fungerede godt. så jeg er optimist og tror, at han er med på stregen i fejlfri udgave (Kenneth Andersen).
7 Always Magic N har gjort det godt. Jeg ved ikke, hvad hesten vil sige til monte, men mon ikke den nok 
skal finde ud af det. God triochance (Anders Pedersen).

2. løb
1 Diablo Bork gik fint i Århus og virker til at have et rimelig stort talent. Den er igen ude for at lære, men 
løser det sig lidt så er han med til at kæmpe om sejren (Morten Friis).
2 Caroline Lund kørte jeg for meget med ud af volten senest så det var min skyld at hesten hoppede. 
Den gik rigtig fint efterfølgende. Det er en hest med et lidt stort trav som den har svært ved at styre. Med 
tanke på, at den gik så fint senest, synes jeg den skal stå med en lille vinderchance og en stor plads-
chance. Den får et roligt oplæg her (Marc Bæk Nielsen).
3 Benedicte HS gik forrygende i debuten, hvor den var kort slået af en rigtig godt hest i Fighting Gehør. 
Siden har hesten været småskadet og haft andre problemer, så den har haft pause og er trænet hjemme 
hos ejeren. Han melder hesten i god form, og hvis den går som i debuten, velvidende at det er længe 
siden, så må det være en solid triochance (Kenneth Andersen).
5 Delgado begynder at få lidt mere forståelse for det at løbe væddeløb, så jeg håber på, at den kan få 
en fornuftig præmie. Hesten virker mere fremadgående, hvilket det har knebet med tidligere. Senest 
prøvede vi den med vatudtræk og det havde en positiv virkning, så jeg tror, at den vil gøre en god figur 
her (Troels Boeck).
6 Chocolate Dust kommer tilbage efter et ophold og en lang træningsperiode. Hun har trænet godt i en 
periode. Kan måske lige mangle et løb i kroppen, men jeg har en tro på, at hun i hvert fald skal levere en 
fin præstation (Peter Jensen).
7 Livi Nubi blev overstadig fra start senest, men er faktisk en hest som jeg tror har en god chance her 
(Kaj Jensen).

3. løb
1 Livi Kashmir synes jeg er blevet forbedret. Den har haft luftvejsproblemer og vi fået hesten gået  
igennem. Derfor har den haft pause. Hesten er blevet ordnet og skoet om fordi den løb lidt skævt. Den 
kan være lidt hidsig og kan finde på at kvæle sig. Derfor har vi lavet lidt om på udstyret, og hvis det falder 
i hak så kan den godt være med deroppe (Arne Normann).
2 Cornelia’s Kizz byder sig ikke til i løbene. Senest i Skive fik den et godt løb, men ville ingenting til slut 
så den skal være forbedret her for at få noget. Den er så til gengæld blevet trænet noget hårdere siden 
sidst og nu må vi se, om det giver noget. I første omgang skal den være glad for en præmie (Jan Friis).
3 Chica har gået stabile løb, bortset fra i seneste start. Jeg vil ikke udelukke, at den, med et godt løb, 
kan snige sig frem i triorækken. Formen virker fin (Troels Boeck).
4 Bull’s Eye gik vel OK senest. Århus-banen passede bare ikke hesten. Den kom med en god afslut-
ning, men den havde det meget svært i svingene. Jeg tror at den har en vinderchance her (Kaj Jensen).
7 Baby By BK kommer tilbage efter operation. Hesten har fået fjernet en ledmus og har været væk i et 
godt stykke tid. Jeg har kørt arbejde efter 1.19 med hesten. Den fungerer bedre højre rundt, men har 
gået pænt venstre rundt. Det virker som en meget løbsvillig hest med den rette vilje, men den har også 
været lidt ustabil. Han er de fleste af sine problemer kvit, men jeg vil godt lige se hesten i løb. Den har 
trænet tilfredsstilende og virker stærk og i orden (Kenneth Andersen).
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8 Cicero Cæsar var bedre end længe i seneste start. Hesten fungerede godt og gik et stærkt løb.  
Formmæssigt er jeg helt sikker på, at den er gået frem med det løb. Startpladsen er ikke den bedste, men 
hvis det stemmer lidt, så er han med fremme (Ole Bender).

4. løb
1 Cristel Gardenia har ikke fået det til at stemme i de sidste par starter. Nu får hesten forskoene af og 
det er en klar fordel. Spor et er fint, da hun er starthurtig, så det er en god præmiekandidat, og kan den 
få vinderhullet så kan den måske tage en trioplacering. Der skal dog held til. I kuskematcher kan alt ske, 
men hun er trods alt bedre end resultaterne viser (Kenneth Andersen).
4 Waterways var vel lidt forbedret senest. Jeg håber selvfølgelig, at hesten holder fast i den stil, og så er 
det vel en chance blandt de tre-fire første. Hesten kan dog godt være lidt svær at køre første gang man 
kører den, så der er galoprisiko (Flemming Jensen).
5 Timberlake sluttede rigtig godt af på en tredjeplads senest. Jeg har talt med Henrik om hesten og tror, 
at det er en som ryger med i trioen her (Kaj Westergaard).
7 Caid De La Cote er en outsider. Jeg ved snart ikke hvad jeg skal stille op. Hesten er bare usikker 
(Flemming Jensen).

5. løb
2 Aquador har trænet fint, men er svingende i præstationerne. Det ville være rart at vide hvorfor. Jeg har 
haft en mistanke om, at den skal trænes lidt hårdt for at gå som bedst og det har hun gjort nu. Det er klart, 
at hvis hun rammer en af sine gode dage så er har hun en fin chance (Anders Pedersen).
3 Solvalla As galopperede i Århus grundet lidt fejl i balancen, og det må jeg tage må min kappe. Hun har 
efterfølgende trænet helt OK og står fornuftigt inde i løbet. En god chance (Peter Jensen).
4 Athene PP havde en halsinfektion i seneste start, hvor den skuffede meget fra vinderhullet. Hesten  
har ellers haft en god periode, har stabiliseret sig og faktisk gået godt hele vinteren. Den har trænet pænt 
op til denne start. Jeg har kørt et par arbejder med hende og hun skal være en god triochance  
(Kenneth Andersen).
7 Cash Sali har trænet hjemme på min bane og er blevet forsøgt med mere sandtræning hen over  
vinteren. Jeg har ikke haft mulighed for at prøve hesten af, men den har trænet fint i sandet. Sidste år 
havde hesten sekvenser, hvor den løb og skiftede i stilen. Det er det, vi håber på at kunne forbedre  
gennem noget styrke. Om det har hjulpet kan man ikke sige forhånd, det må prøves af (Henrik Lønborg).
8 Bell Man løber med frem hver gang hesten får det til at stemme. Det er en outsider. Birger kender  
hesten godt og det er klart en fordel (Kaj Jensen).
10 Tootsie Brodda kom lidt på mellemhånd i opløbet i ligafinalen og sad fast over mål. Hun havde vist 
gode præstationer inden ligafinalen og holder god form. Jeg synes hun kan være med blandt de tre første 
(Kenneth Andersen).

6. løb
2 Amazone Shadow vandt enkelt senest og virker fortsat i fremgang i træningen. Her møder den heste 
fra de høje numre, der har tjent næsten dobbelt så meget som hende, så det er vel ikke den store vinder-
chance, men en god triochance (Martin Andreasen).
6 Bellis Tulsbjerg gik godt senest og virker til at holde god form. Med rette løb så tror jeg hun har en stor 
chance (Morten Friis).
10 Amerian fik en uheldig galop senest og det kostede en fremskudt placering. Har ellers gået fint i vores 
regi og den kan tage en ny trioplacering her (Kenneth Andersen).

7. løb
2 Asger Mølgård går jævnt og stabilt gode løb hver gang. Her har den et godt spor, så det er vel god 
triochance (Morten Juul).
3 Vibs Øland har haft lidt fri fordi den har haft nyreslag. Da der var gået tre uger efter behandlingen viste 
blodprøven stadig forhøjede muskelværdier, så det har taget noget tid. Hvis de kører lidt derom ad så kan det 
godt være, at hun kommer farende. Hun kan aldrig vinde, men burde kunne få lidt penge (Arne Normann).
4 Aura Garbo gik et godt løb senest. Den blev lidt usikker gennem første sving, hvilket er unormalt for hende. 
Jeg tror, at hun vil gå et godt løb og hesten virker til at have god form (Flemming Jensen).



6 Ulricha Salløv kommer efter lidt ophold. Hun slog sig på et forben senest i Skive, så hun er blevet 
skoet om og har haft lidt fri. Når hun kommer til sin ret så har hun altid en god speed, og så tager hun en 
præmie (Morten Friis).
7 Bad Boy kommer tilbage efter ophold og en stribe fine præstationer i fjor. Har trænet på i et stykke tid. 
Nu er den havnet lidt langt ude på vingen og møder heste som har løb i kroppen, men jeg synes alligevel 
at den har trænet så fornuftigt, at den kan have en vis form for chance (Peter Jensen).
8 Tonight La Marc er lidt svingende grundet problemer med bentøjet. Hun synger lidt på sidste vers og 
skal bedækkes i år. Hvor længe hun fortsætter i løbene afhænger lidt af hvordan hun går. Rammer hun en 
god dag så er hun en farlig outsider (Anders Pedersen).
10 Tasja Baunehøj har trænet rigtig stærkt. Galoppen senest skyldtes, at hun ikke fik fat i banen, hvilket 
kostede en god placering i ligafinalen. Modstanden her er ikke værre end dem hesten har slået tidligere 
så det er klart at vi er optimistiske på den. Bare den kommer fejlfrit rundt så skal Morten nok få gode point 
med hesten (Mathias Jensen).

8. løb
1 Vivaldi har ikke gjort meget forkert i år. Hesten ser ud til at kunne få et godt løb. Jeg tror at den er i  
trioen og en af dem som kan vinde (Kaj Westergaard).
4 Sigurd er i rigtig god form og er ligesom 6 Uha Uha De Hess gemt til dette. Der er gode penge at køre 
om og hestene er godt inde i løbet, da de ikke er ude under 500.000 kroner som de ellers er i ligaen. 
Sigurd er nem at køre og rigtig god til sådan en macth. Den har nærmest vundet hver gang der er kommet 
en ny kusk på. Jeg tror, at den har en god chance, også fordi der vel er en tre stykker som vil køre vildt i 
løbet, så man skal ikke bortregne Sigurd som en vinderchance. Den er ligeglad med fart, og hvis han har 
en god dag, så matcher han disse heste (Bent Svendsen).
5 Balotelli har sådan set gjort det fint. Han er kommet op i en lidt hårdere klasse. Med det rette løb så er 
det en fornuftig chance. Er det i spids igen? Jeg ved ikke om hesten snart trænger til at sidde i ryg og spare 
kræfterne til slut. Senest brugte den for mange kræfter i spids, så det er absolut ikke en fordel, hvis den skal 
gøre det igen. Derfor kan jeg godt finde på at anbefale kusken at køre et rygløb (Anders Pedersen).
6 Uha Uha De Hess har samme oplæg som med Sigurd. Uha Uha kan nok bedre lave løbet selv end 
Sigurd. Uha Uha kan bruges lidt mere, og Lønborg er helvedes god til at køre kuskematcher, så jeg tror 
på begge mine heste. Uha Uha gik rigtig godt i ligafinalen senest mod virkeligt gode heste. Den havde fart 
på over mål på 1.14,2. Triochance (Bent Svendsen).
7 Star Keeper skuffede mig lidt første gang. Jeg håber, at den er gået frem med det løb i kroppen,
men det må blive en lidt forsigtig start og så skal den forsøge at penge med hjem (Flemming Jensen).
9 Victor Rush har haft ferie og skal tilbage i løbene. Startsporet passer godt, og den har en kusk som 
kender hesten, så det er super. Jeg tror den slutter af til en placering mellem de tre første (Kaj Jensen).
10 Safari K er i lidt bedre selskab her end den var senest, men i bedste fald er det bare en triochance. 
Når de kører i de farter som tilfældet var senest, så melder hesten fra, så det håber jeg ikke at de gør 
denne gang. Hesten er nok ved at være lidt slidt i silken, men såfremt farten passer herren så skal den 
nok tage en præmie (Jan Friis).

9. løb
1 Wilma Leggrowbach kommer tilbage efter pause og virker helt fin. Vi håber selvfølgelig på overpace  
i løbet. Så skal hun nok levere en god præstation. En triochance hvis det flasker sig, da hun er lidt  
afhængig af, at der kommer tempo på løbet (Peter Jensen).
4 Amulet er alt vel med. Vi har prøvet at glemme starten på Fyn og taget det som et løb hun fik i kroppen. 
Hun har passet sin træning upåklageligt og her ser det fint ud. Startsporsmæssigt er det rigtig godt for  
hende. Hun er naturligt hurtig fra start og det ser ud til at hun kan tage spids. Resten må være op til Birger 
at vurdere. Jeg har kun pil op ad på træningen, og hun går nok med sko også her (Peter Rasmussen).
5 Hanna Banker svigtede lidt sidst, men ellers er det en stabil dame som næsten altid er med blandt de 
tre første. Det forventer jeg faktisk også at den er denne gang, men hun vinder jo ikke mange løb længere 
(Flemming Jensen).
6 Bikini fik desværre den værst tænkelige sæsondebut. Mine heste skal altid have fuld fart over mål, så 
det blev forkert, men jeg bebrejder ikke kusken, da jeg nok selv havde gjort det samme. Jeg har haft en 
masse heste som underpræsterede op til den dag og hesten kan have været nedsat af sygdom, men jeg 
tror bare, at den fik syreophobning af langsiden da den sprængte feltet. Og chancen her? Jeg vil ikke 



bytte med nogen af de andre. Jeg kører efter at hesten har fuld fart over mål denne gang. Det kan godt 
være, at den ikke vinder, men jeg venter med at spille speeden ud til slut, og jeg tror, at det skal række til 
sejr alligevel (Jeppe Juel).
7 Troja Cæsar var vel positiv senest. Det blev rigtigt og så alligevel lidt forkert med løbet, men hesten 
holdt godt ved. Er givetvis lidt bedre denne gang, men startpladsen er dårlig, så jeg er tilfreds hvis den 
er blandt de tre-fire første. Hesten er ikke dårligere end de andre, men sporet gør det svært. Lille plads-
chance (Ole Bender).

10. løb
1 Offshore Man har trænet som jeg gerne vil at den skal. Hesten er normalt aktuel første gang den  
starter. Den behøver ikke så meget noget løb i kroppen, så jeg forventer en god start og at hesten kan 
være med på stregen (Flemming Jensen).
2 Peter Bagger har gået hjemme og har derefter været hos os i 10 dage, så han skal ud at løbe sig lidt i 
form. Konkurrencen er hård så han er glad for præmie (Morten Friis).
3 Tango Vang gik egentlig hæderligt senest. Der var ingen fart over feltet så alle kunne noget til slut, men 
jeg synes hesten afsluttede fint og han gik med sko. Nu kommer han uden sko. Jeg tror på at den kan 
være mellem de tre første (Peter Jensen).
4 White Russian var jeg tilfreds med i Århus. Det blev en lang åbning og hesten holdt pænt ved og fast-
holdt sin fart. Det er givet at hesten er gået frem med det løb. Nu bliver det nok et roligt oplæg, men hvis 
det flasker sig med positionerne, så tror jeg godt at den kan være blandt de tre første (Ole Bender).
6 Good’s Of Norway var Birger tilfreds med i Århus. Han fik bare hullet for sent til at nå mere end den 
gjorde, men han sluttede godt af, hvilket var det hesten havde brug efter at den fik et lidt hårdt løb første 
gang. Jeg er sikker på, at den er endnu bedre med løbet senest i kroppen, men det er altid svært at  
vurdere chancen. Det kan let blive taktisk, men hvis der kommer på undervejs så tror jeg på at den kan 
være med (Marc Bæk Nielsen).

11. løb
1 Black Money fungerede ikke rigtigt senest i uddannelsesløb. Ellers er den bedre end resultaterne viser, 
og hesten har været rigtig positiv i træningen, så ham har jeg fidus til. Jeg synes, han skal være med i 
afgørelsen (Troels Boeck).
2 Malaco Baunehøj står godt i løbet. Den sad fast senest, hvilket var positivt, da hesten har haft svært 
ved at kæmpe de sidste 200 meter af løbene. Han er hurtig fra start så jeg prøver at køre til spids og så 
stiger han en klasse ved at han kan føle sig lidt vigtig ved at sidde foran. Stor triochance med vinder-
chance (Mathias Jensen).
10 Picobal gik godt senest efter fire måneders ferie. Vi var ved at overveje, om den overhovedet skulle 
starte mere fordi hesten stod hårdt i formløb, men nu gik han godt så godt senest at vi prøver. Han træner 
som han plejer. Måske en lille pladschance hvis det flasker sig (Arne Normann).
11 Pegasus Shadow gør det godt og holder stabilt god form. Er ude på en mere passende distance end 
senest. Det er en triochance (Martin Andreasen).

12. løb
3 Jet Coral har endnu ikke rigtig budt sig helt til. Han skal være glad for en præmie (Kenneth Andersen).
5 Ravello GT har skuffet ufatteligt meget. Nu har den fået pause og så prøver vi igen, men den skal til at 
vise noget, hvis den skal fortsætte som væddeløber. Den er ikke trænet så hårdt op til denne start, men 
humøret er helt vildt og den er nærmest ikke til at styre herhjemme. Han skal løbe sig lidt i form. Først og 
fremmest skal hesten gå et godt løb og følge de andre til målstregen (Mathias Jensen).

----

Bedste chance på dagen?
Morten Friis: »Bellis Tulsbjerg.«
Kaj Jensen: »Bull’s Eye.«
Flemming Jensen: »Offshore Man.«
Kenneth Andersen: »Baby By BK og Amerian.«


