
 

1. løb
1 Casino Gardenia manglede noget senest, men der er nok mere end én forklaring på problemet og det 
tror jeg vi har fået styr på. Hesten havde fået lidt for tunge sko på, og derfor løb den ligesom om den havde 
haft træskostøvler på. Samtidig tror jeg ikke, at hesten er dårligere højre rundt, og så har den chance for at 
få spids. Derfra har den gået sine bedste løb. Vinderchance (Henrik Lønborg).
2 Bazire Trøjborg starter her i mangel af bedre. Hesten var meldt til et løb i Lunden som blev ophævet 
grundet for få anmeldelser. Derfor starter vi her og tager det som en prøve på, om hesten tackler banen, 
idet jeg kan se, at den har galopperet en del gange før på banen. Hesten træner fint og jeg er tilfreds med 
den. Den møder dog hård modstand og jeg tror det bliver svært at vinde, men den kan nok slutte blandt de 
tre første i fejlfri udgave. I første omgang skal hesten følges lidt i opvarmningen (Ole Bender).
3 Peakadilly var lidt for frisk senest og galopperede direkte fra start. Nu går den ud fra tillæg, og så regner 
jeg med, at hesten kommer med i løbet. Herefter skal han kunne være mellem de tre første (Steen Juul).
4 Timo Østervang bød sig ikke rigtigt til senest. Han går ikke når banen er som sidst, så jeg håber, at man 
har fået tændt vandvognen denne gang. Så kan det blive til en trioplacering (Kenneth Andersen).
6 Atletico blev lidt lokket med i løbet. Rent pengemæssigt står han jo godt nok, men med 20 meter til gode 
heste er det umulig at gentage sejren. Ellers skal der ske noget, så jeg kører efter en præmie og det er 
maksimalt en triochance. Samtidig skal det da med, at hesten ikke har været bedre end nu. Jeg synes, at 
hesten har taget rigtig godt imod den skærpede træning. I Billund fik vi lov at bestemme og hesten blev  
ikke brugt synderligt, så hesten virker skarp, men jeg tror ikke, at den kan give 20 meter til spidshestene 
(Rene Kjær).

2. løb
1 Ducato var blevet sparket og derfor har den ikke startet idet den har haft et sår som ikke ville hele. Hesten 
har trænet stærkt og skal være mellem tre første. Århus-vejen burde være en fordel. Outsiderchance  
(Jeppe Juel).
2 Diva Faust gik rigtig godt senest og vi var meget tilfredse. Det har virket rigtig fint til hende, når jeg har 
trænet højre rundt, så jeg håber, at vi måske kan være heldige at få en trioplacering. Hende er jeg positiv 
på (Troels Boeck).
3 Dream Winner gik godt i Billund. Det var lidt af en forløsning at se hesten folde sig ud efter i to starter i 
Skive at have løbet med håndbremsen halvt trukket og komme i stald med lav puls. Man ser nogen gange, 
at hestene ikke går allerbedst hvor de træner. Det var i hvert fald en helt anden hest i Billund, hvor den 
forsvarede sig med næb og kløer. Den var selvfølgelig træt efter den start og har haft det lidt godt og bare 
trænet roligt, men alting virker fint. Århus er selvfølgelig altid en udfordring for en ung hest, men umiddel-
bart er det en snild model så jeg tror ikke at det volder problemer. Der er et par heste med der gik fint som 
toåringer, men der er ingen tvivl om, at Dream Winner skal være en sund chance (Peter Rasmussen).
4 Donato Hyrdehøj har gået pænt i arbejde og vil være med i afgørelsen. Det er svært at vurdere, hvor 
langt han er, men det er helt klart en hest som vil være mellem de tre første (Kaj Jensen).
5 Darling Blåbjerg skal ud at have lidt løb i kroppen. Hesten var lidt under isen senest i skive, så den er 
glad for en præmie her (Morten Friis).
6 Dempsey Cloc har jeg ikke set siden sidste år. Derfor har jeg ikke styr på formen, men det er en hest 
som har vundet i Århus, og jeg tror ikke, at de andre er bedre end ham, så en lille vinderchance  
(Henrik Lønborg).

3. løb
2 Alma Smed gik faktisk en rigtig god sæsondebut. Hun hang godt på og rekordforbedrede med et sekund. 
Her er der mange og gode heste med bagfra, så jeg håber primært på en præmie, men hesten var lidt op 
ad senest (Kenneth Andersen).
3 Broadway Vincent er lidt op ned. Hesten er lidt svingende i sine præstationer, men kommer den rimeligt 
til så kan den godt være med lidt fremme. Hesten har rigtig god form og har vist lidt bedre takter på det 
seneste (Jan Friis).
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4 Cortez Bounce har fået opereret en sædstreng bort 
siden seneste start, og hesten har trænet fint  
efterfølgende, så vi håber, at der er løsningen på de 
problemer hesten har haft. Her møder den rigtigt gode 
heste så han søger en præmie. Først og fremmest skal 
hesten gå fejlfrit (Marc Bæk Nielsen).
5 US Flying gik godt i første start efter pause og viste, 
at formen er OK. Sporet og distancen er perfekt. 
Hesten har gået mange gode løb i Århus, men den 
møder hård modstand så jeg er tilfreds med en præmie i dette selskab (Ole Bender).
6 Benton Frisco var jeg ikke tilfreds med senest. Den gik lidt på en line, og travet var heller ikke helt som 
jeg kunne ønske det. Nu er der selvfølgelig gode modstandere imod, men også gode penge at køre om. 
Jeg synes konkurrenterne er så gode at jeg i udgangspunktet vil sige en triochance (Henrik Lønborg).
7 Baron Westwood gik godt senest Skive efter en lille løbspause og et par starter hvor den ikke havde 
gået så godt. Jeg tror faktisk at det er en triochance her. Har fordel af distancen (Kim Madsen).
8 Cheri De Vie har gået godt i de seneste mange starter, også i Aalborg. Da blev der bare for langt frem. 
Der er intet negativt at sige. Hesten virker til at udvikle sig hele tiden, så jeg har tro på ham, men hvor langt 
det rækker er svært at bedømme (Steen Juul).
10 Recon er en formløbshest, men Århus-banen passer den godt, og nu er hesten kuskeforstærket så det 
skal nok gå. Lille triochance (Kaj Jensen).
12 Asger Molar er meldt lidt ud fra, at vi troede det ville blive for hårdt på Musketererdagen. Nu kommer 
starterne lige tæt nok på hinanden, men det går nok endda. Distancen er fin. Det er altid svært at give  
40 meter, men formen er fornuftig og der er gode penge at køre om, så skal det forsøges. Pladschance 
(Birger Jørgensen).

4. løb
1 Apache Line fik en start senest efter lidt pause begrundet med at der manglede løb. Den travede vel ikke 
lige så godt som første gang, men vi prøver at ændre lidt til denne gang i forhåbning om bedring. Hesten 
løber altid med og jeg har en god fornemmelse for, at den kan være med fremme og tage en placering 
blandt de tre første (Birger Jørgensen).
5 Allie Be har gået fine løb i Århus. Er hurtig fra start og kommer til at sidde med fremme, så det er en 
triochance (Henrik Lønborg).
6 Wuzz prøves i klassen og så ved vi godt at den skal forbedre sig, hvilket vi håber hesten kan. Den har 
jo gået godt at den skal prøves der. Den skulle have startet i hesteejerløbet, men der måtte Kim ikke køre 
den, så kommer her i stedet. Jeg tror ikke at den rækker, og det er højst en lille triochance (Kim Holleufer).
7 Bella Toft er min bedste chance på dagen. Hesten gik godt i Skive, hvor den mødte en overhest, men 
gjorde en god præstation og hesten gør sig næsten aldrig bort (Kaj Jensen).
10 Breaking Point kunne slet ikke gå på banen som den var senest, så den start kan man bare glemme. I 
starten forinden gik hesten et godt løb bag Benton Frisco, og kan hun levere en lignende præstation, så er 
hun en god triochance (Kenneth Andersen).
12 Amazing Queen ser det lidt håbløst ud for med spor 12. Måske kan vi være heldige at det flasker sig så 
den kommer igennem. Hesten er så hurtig fra start at det kan være at den kommer frem, men hvis den får 
penge så er vi glade (Hans Ulrik Kristensen).

5. løb
1 Dea Gilbak er ude i et nulklasseløb, med en masse talenter til start så det bliver svært. Den får en præmie 
og så er det godt. Det er en fin hest, men den er stor og skal lige have løb i kroppen før den er helt klar  
(Kaj Jensen).
3 Don’t Touch har trænet godt hen over vinteren. Da den debuterede var hesten ikke helt på toppen og 
hoppede så i opløbet. Var i rutineløb i Billund (6. april, red.) og løb 19,9 med to fejl, da den ikke kunne få fat 
i banen. Nu bliver hesten prøvet uden sko i opvarmningen, og hvis det virker ligesom med de andre afkom 
efter den hoppe, så virker det forbedrende. Jeg skal være optimistisk med en hest som blev godkendt på 
1.18,6 (Hans Ulrik Kristensen).
4 Destiny S gik et godt i prøveløb, så vi må håbe, at den kan leve op til det i løb. Man ved aldrig med de 
debutanter. Er der tale om et stortalent? Når en hest løber en tid som denne i prøveløb, så siger det sig 

 Bedste chance på dagen?
Henrik Lønborg: »Casino Gardenia.« 
Hans Ulrik Kristensen: »Don’t Touch.«
Kaj Jensen: »Bella Toft.«
Steen Juul: »Det er tre gode heste vi har med, 
men det skal være Destiny S på baggrund af 
det prøveløb hesten gik.«
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selv, at man har lidt forventninger, men jeg er altid forsigtig med bare at “høje” hestene op straks. De skal 
vise det først. Men du har vel sejrsforhåbninger? Nu kender jeg ikke de andre heste i nulklassen, men med 
prøveløbstiden in mente så skal jeg tro på vinderchance (Steen Juul).
5 Classico gik et fint prøveløb og virker som en god hest. Startsporet er ikke det bedste, og samtidig 
møder den hård modstand så i første gang er det nok mest noget for pladsspillerne. Jeg tror på triochance 
(Ole Bender).

6. løb
1 Victor D skal selvfølgelig gå fejlfrit, men jeg synes egentlig, at hesten fungerer rigtig fint i Århus. Den 
viser noget mere i træning end i løb, så hvis han kan vise lidt af det i løb, så kan den godt tage en præmie 
(Troels Boeck).
5 Rex Loudeac burde gå på ferie, men nu er de andre heste halte så den må starte lidt. Jeg tror ikke et 
hak på den, men det kan godt være, at den gør det alligevel (Kim Holleufer).
12 Staro Harley var ikke for fin seneste start og er som jeg ser det på en umulig opgave (Kenneth Andersen).

7. løb
3 Classic Dream gik godt senest i Skive. Jeg har ingen anelse om, hvad hesten vil sige til at skulle denne 
vej. Træneren melder, at det ikke skal være noget probem, men jeg vil gerne se det først. Når heste ikke 
har prøvet det før, så er Århusbanen ikke nem for alle. Det er en outsider som sagtens kan vinde, hvis den 
finder rundt. Den har en god indstilling til jobbet, og jeg forventer, at være første eller anden, hvis hesten 
klarer banen (Rene Kjær).
5 Livi Miracle er en outsider. Hvis han styrer temperamentet så må han prøve at få en præmie (Kaj Jensen).

8. løb
4 Theodor Krarup ØK var dum i volten fra spor fire senest. Den kommer med en forspændingsændring 
her, og så håber jeg at kunne køre den fejlfrit derude fra. Triochance (Kim Madsen).
7 Special Player leder stadig lidt efter formen og lysten. Er blevet lettet 20 meter og det vil nok bekomme 
den vel. Nu prøver vi Århusvejen, hvor hesten ikke rigtigt har fundet rundt siden den vandt 3-årings grand 
prix. Senest var den megafavorit, men da gad hesten slet ikke løbe undervejs og jeg synes heller ikke at 
den travede ordentligt, men vi får den nok aldrig bedre i stilen end nu. Kommer hesten godt til så kan den 
vel løbe med frem (Hans Ulrik Kristensen).
10 Gazpower starter for første gang i et halvt år, og det gælder nærmest også for mig, så det kan ikke blive 
andet end bare at køre med. Hesten har ikke fået så meget arbejde, men man kan lige så godt køre den i 
form i løb som at ligge og træne (Kim Holleufer).

9. løb
1 Rita’s Girl arbejder fint, men der er den hæmsko, at hun har gået sine bedste løb på de store baner i 
Klampenborg og Göteborg. Bliver banen tør, så regner jeg med, at hun kan være med hvor det foregår til 
en placering mellem de tre første. Formen er god nok, men hvis banen er blød så er det ikke lige hende. En 
motorvej ville nok passe hende godt (Torben Christensen).
2 Sir Oliver og 5 King Charles er begge med for at kunne lave løb. De er ikke ude af form, men heller ikke 
hvor de skal være endnu. De skal nok gå gode løb, men er ikke klar til at vinde. Hvilken af de to er længst 
fremme? Det svært at sige. Grundkonditionen er i orden på begge heste, og jeg satser på, at de begge 
løber fornuftige løb og er triochancer (Marc Stott).
3 Wellington mangler nok lige et enkelt arbejde i at være på toppen, da det er en stor tung hest, men jeg 
synes, at den er godt nok gående. Jeg har slet ikke set nogen af de andre heste så det er svært at vurdere 
chancerne. Umiddelbart kunne jeg forestille mig at Rita’s Girl bliver lidt farlig, men Wellington er da en trio-
chance (Birgitte Nielsen).
4 In The Mood er ude på en lidt kort distance for at hjælpe med at kunne få løbet igennem. Efter min 
mening er den i bedre form end Wellington. Hvad der så opvejer mest kan jeg ikke sige. I bedste fald en 
triochance (Birgitte Nielsen).


