
Trænerkommentarer
Vedrørende løbsdagen mandag den 23. april 2018

1. løb
1 Battle Quin er blevet behandlet et par gange efter seneste start og den har trænet fornuftigt. Hesten 
er lidt frisk og hurtig fra start. Jeg tror, at den tager spidsen. Herefter må vi se om den skal køres der. 
Triochance (Anders Pedersen).
3 Baloo Toft forbedrer sig lidt hele tiden og træner faktisk også ganske godt. Jeg tror også at han får 
penge her, men nok heller ikke mere (Jacob Christiansen).
5 Timberlake tabte en forsko senest for Henrik i sidste sving. Han syntes stadig at der var lidt at køre 
med, så jeg tror det var en trioplacering der røg. Hesten gået lidt hurtigt midt på ugen og virker fin, så jeg 
tror på en trioplacering til den (Kaj Westergaard).
6 Amber Attack var desværre slettet fra en tiltænkt start i Lunden (8/4, red.) grundet halsproblemer.  
Det er hesten ovre nu og den har været vældigt positiv i træningen. Samtidig er hesten godt inde på  
pengene i første volte, så tror på en god triochance (Gordon Dahl).
7 Algol gik faktisk godt i første start efter pause og hesten er i vældig fin form. Jeg prøver at køre med 
indvendigt og håber på at få et fint løb. Så er det en placeringschance (Kent Friborg).
8 Fendi Draviet var dårlig senest, men jeg har ikke rigtig nogen forklaring på det. Jeg har kørt arbejder 
med hesten efterfølgende og da har den virket fin, så den skal ikke være helt borte i dette løb. I hvert 
fald en triochance (Jeppe Juel).

2. løb
2 Dunella Kåsgård har bare trænet let på og gået et par tempoarbejder med en kilometer efter 1.19. Det 
virker som en tiltalende hest. Jeg ved ikke hvor gode andre, men med rette løb så tror jeg at hesten kan 
være blandt de tre første (Kent Friborg).
3 Danger Gardenia er en hest som udvikler sig hele tiden. Den er med her for at lære lidt. Jeg tror at 
den er god nok til måske at kunne være en trioluring. Ellers en god præmie (Kent Friborg).
5 Daniella går godt uden at vise noget specielt. Vi søger igen en præmie (Bent Svendsen).
7 Disney HJ skuffer os tit ved galop. Hesten har god kapacitet, men har ligeledes meget at lære endnu. 
I fejlfri udgave er hun vinderen, men det skal vi se først (Kenneth Andersen).
8 Darlington var slettet fra en start i Skive (9/4, red.) grundet halsinfektion. Den blev behandlet og har 
været meget fin i træningen siden. Indtrykket i debuten? Det bar lidt præg af, at hesten startede lidt for 
tæt efter et rigtig godt arbejde og prøveløbet. Det var nok en træner som var lidt for ambitiøs. Siden er 
hesten skoet om til en lettere balance. Det er klart, at det er et lidt irriterende startspor her, men sådan er 
det når man melder i amerikanerløb, og jeg synes det må være en fornuftig vinderchance (Gordon Dahl).
10 Ducato fandt ikke rundt senest i Århus. Det var helt akavet for hesten så det er bare at glemme den 
start. Hesten træner stærkt, men slipper sig ikke helt i løbene. Det regner med jeg at den begynder at 
gøre, og jeg synes, den skal være blandt de tre første i dette løb (Jeppe Juel).

3. løb
2 Alleycat gik godt senest og har vist god form i de seneste par starter. Må igen være en god plads-
chance (Kenneth Andersen).
3 Attack Photo havde en god afslutning senest. Det så fornuftigt ud, så jeg synes det må være en god 
triochance denne gang (Kaj Jensen).
4 Abild Grand går jævnt og stabilt hver eneste gang. Senest gik det for stærkt til slut efter at der ikke var 
blevet kørt noget undervejs. Møder vel gode heste denne gang, så det er en lille triochance (Morten Juul).
5 Tonight La Marc gik fint senest, hvor den blev kørt frem til “dødens”. Hesten har gået fint, er hurtig fra 
start og må være en triochance (Anders Pedersen).
6 Axe Brogård viste vældigt opadgående form senest med en mægtig hurtig afslutning. Nu kører jeg 
nok efter spidsen med sigte på at blive der over de 1600 meter, og så tror jeg hesten kan vinde med den 
viste fremgang efter en lille formnedgang. Jeg tror at den er der igen (Bent Svendsen).
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8 Supertarteletten er vel ikke på favoritdistance, men i bund og grund er det en vinderhest. Den har en 
god vilje, og Holck virker til at have hestene i god form. Måske en pladschance her på ugunstig distance 
(Kenneth Andersen).
9 Vibs Øland må være gået frem med det løb hesten fik senest. Den gik langt ude i sporene og løb 
1.15,9. Har et godt spor og hvis de kører lidt undervejs foran, så kan den godt slutte af. Vi søger lidt 
penge (Arne Normann).

4. løb
1 Coktail Mack går jævnt og stabilt hver gang. Den er selvfølgelig kommet lidt op i klassen, men har et 
godt startspor og er vel en triochance (Morten Juul).
2 Hasek Boko gik godt i Århus. Hesten sluttede godt af og vandt rimelig let. Det er en lidt urutineret hest, 
men jeg synes den været god i træningen og hesten er godt inde på pengene så alt i alt skal det være en 
god triochance selv om der er et par gode heste imod. Hasek kan vel en 1.17-1.18-tid og skal kunne være 
med fremme. Hesten er vældig stabil og samtidig rimelig let kørt (Gordon Dahl).
3 Livi Kashmir gik rigtig godt senest og jeg var meget glad for hende. Hvis hesten går lige så godt i snore-
start som jeg tror den gør, så kan de andre godt komme til kort. God outsiderchance (Arne Normann).
7 Ce Hindø galopperede sig væk af friskhed senest, mente Birger. Hvis det er rigtigt så må den have en 
rimelig chance for at være med blandt de tre første her (Kaj Jensen).
9 Angel kommer fra Holck og han melder alt vel med hesten. 20 meter tillæg kan være en fordel, da hes-
ten har en lidt vanskelig startafgang og skal trave sig lidt ind. Ellers er den faktisk ret så stærk. Kan være 
en pladsluring (Kenneth Andersen).
12 Catch The Day træner forrygende, men har jo en håbløs udgangsposition. Hesten har været til  
behandling og genoptræning, og jeg vil sige, at den nu er 99 procent i orden. Konkurrenterne fra spids er 
gode, men hesten ligner en verdensmester så vi er spændte (Bjarne Sørensen).
13 Spicy Shot har fået et dårligt spor, men er en rigtig godt hest som har gjort det godt. Løser det sig lidt 
så er det en lille vinderchance, men det er nok mest en triochance, da det er lidt andre betingelser denne 
gang (Anders Pedersen).

5. løb
1 Duka Moseby var meget fint i prøveløbet da den gik 15,5 de sidste 1000 meter med kræfter sparet. Det 
var faktisk første gang hesten var i sulky og det overraskede mig positivt at hesten var så klar. Uden at 
kende til de andre så har hesten et spor der siger “spids og slut”. Stor vinderchance (Bent Svendsen).
2 Black Beauty Day har trænet rigtig godt op til denne start. Tidligere har hesten været lidt gumpetung, 
men nu er den pludselig begyndt at tænde lidt til, og den har været positiv i de seneste par måneder. Den 
skal kunne være blandt de tre første (Kaj Westergaard).
3 Dalton blev det hele lidt forkert for, da starten i Lunden blev udsat efter at hestene var på banen, så den 
blev bare for frisk. Her møder den en god hest fra Bent Svendsen, som det nok bliver svært at slå, men 
jeg føler at det skal være en god triochance (Marc Bæk Nielsen).
4 Caviar Damgård fik det endelig til at stemme senest. Den gik en stærkt løb og var nummer to til en god 
hest. Kommer han fejlfrit af sted så er det igen en god triochance, men man skal ikke glemme, at den er 
ustabil (Kenneth Andersen).
6 Bohio Gilbak var vel positiv i første start efter ferie, da hesten kom med en god afslutning. Den vil være 
med i afgørelsen her (Kaj Jensen).

6. løb
2 Jet Coral fik rykket vattet ud af ørene i starten senest og var lidt overtændt. Nu er det min bror som 
kører og han er vel lidt mere rutineret end Kasper, så det kan godt være et lille OBS for spillerne. Hesten 
er bedre end resultaterne viser (Kenneth Andersen).
4 Saison Tårs bliver bedre og bedre og formen er opadgående. Til seneste start var hesten i brunst og 
det er den ovre nu, så jeg forventer, at den vil være en tand bedre. Hun er afhængig af løbets afvikling. 
Bliver det et speedopgør så har hun ingen vinderchance. Hun er afhængig af at kunne gå et jævnt 
1.17-tempo, hvis hun skal kunne vinde (Bjarne Sørensen).
6 A Safe Fortune har god kapacitet men er også ustabil. Den har trods alt set fint ud i arbejde, men den 
skal vise det i løb inden man for alvor kan tro på den. Det kan ikke være mere end en outsider (Kenneth 
Andersen).



7 Scarlet Holmsminde gik godt senest og sad faktisk lidt fast. Kan hun få tredje-fjerde par udvendigt her, 
så tror jeg hun løber forbi mange. Vi var på stranden med hende i torsdags og da var hun vældig tilpas. 
Jeg tror faktisk godt at hun kan vinde (Jacob Christiansen).
9 Picobal står jo hårdt det gamle liv. Jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg skal gøre med ham. Han begynder 
ligesom at sige, at det gider jeg ikke mere når jeg skal løbe så mange meter op. Maksimalt en lille  
placering (Arne Normann).

7. løb
1 Wee Willy Winkie løber lidt med håndbremsen trukket. Jeg har en plan om, at hvis ikke den bliver  
noget denne gang, så skal den have pause og herefter prøves i monte. Han er hurtig fra start og står  
godt, så jeg kører nok i spids, hvis jeg kommer dertil, men hvis han får penge så er det tilfredsstillende 
(Jacob Christiansen).
4 Always Magic N gik fint senest. Den blev generet lidt til slut, men gjorde det nu ganske fint. Det må 
være en vinderchance (Anders Pedersen).
6 Amerian har gået glimrende i samtlige starter for os. Voltestart er vel ingen ubetinget fordel, men i  
amatørløb er konkurrencen også en tand lettere. Jeg tror på en god chance for ham, hvis han kommer 
glat af sted (Kenneth Andersen).
10 Victor Rush er svær at vurdere. Chancen afhænger lidt af hvordan løbet bliver kørt, men hesten er i 
hvert fald i form. Triochance (Kaj Jensen).

8. løb
2 Ravello GT overraskede positivt senest. Nu er det monte og hesten er lidt svær at få ud af volten.  
Lykkes det så er han stabil, og så tror jeg egentlig godt at den kan vinde (Mathias Jensen).
3 Malaco Baunehøj var fin senest, kom hjem på en god tid og vandt egentlig let. Ud fra tiden så skal han 
kunne vinde igen, men hesten har før haft problemer i monte. Lykkes det at vende om så har den god 
chance. Så håber jeg egentlig, at vi har vinderen i en af de to heste (Mathias Jensen).

----

Bedste chance på dagen?
Gordon Dahl: »Det må være Darlington.«
Bent Svendsen: »Duka Moseby.«
Anders Pedersen: »Det må nok være Spicy Shot. Dernæst Always Magic N.«
Arne Normann: »Livi Kashmir.«
Jacob Christiansen: »Scarlet Holmsminde.«


