
 

1. løb
1 El Capitan har sådan set været klar længe, men ejeren ville ikke have ham ud før nu. Han har en filosofi 
med, at hestene holder længere, hvis de kommer senere i gang, og det kan der jo også være noget om. 
Så vi har trænet El Capitan 100% på hans præmisser, og der har jo været tid nok til at gøre alt det rigtige. 
Jeg kunne godt have kørt hurtigere (end tiden i prøveløbet, 1.17,3/1800 meter, red.), men det var der ingen 
grund til. Løber han samme tid, så vinder han vel løbet, men alle løb skal jo køres først. Hvis jeg får spids, 
så har jeg ikke tænkt mig at overlade noget til tilfældighederne (Finn M. Lassen/danskhv.dk).
2 Drømmen SB var dårlig i et arbejde lørdag og skal tjekkes af dyrlægen inden det afgøres om den starter 
(Bent Svendsen).
3 Chilli Tårs galopperede i Skive. Hvorfor ved jeg ikke helt, da jeg sad i ryg i inderbanen på det tidspunkt. 
Efter min vurdering er hesten nok bedst venstre rundt, men ejeren vil gerne have den ud her fordi Casino 
Gardenia også skulle starte, så vi prøver. Kan tage en præmie i fejlfri udgave (Henrik Lønborg).
5 Chris Elholm imponerer ikke det store i løb. Den skal primært gå et fejlfrit løb og håbe på en præmie. 
Umiddelbart er det ikke noget for vinderspillerne (Kenneth Andersen).
6 Chardonnay har været hos mig i et stykke tid. Det har været lidt op ad bakke med småproblemer hele 
tiden. Nu går det bedre, men hesten har ikke trænet effektivt, så vi starter for at se hvor hun er og er glade 
for en præmie (Birger Jørgensen).
7 Calvin Ice var vel en smule skuffende senest. Den burde have afgjort, men jeg kørte også meget for-
sigtigt i opløbet med tanke på at hesten havde galopperet i første start. Jeg har trykket lidt mere til hesten i 
træningen siden seneste start, og jeg håber selvfølgelig, at den har kunnet tåle det og er gået lidt frem med 
det. Det er en outsider. Hesten står vel lidt dumt til med 20 meter tillæg, men hesten fungerer fint i Århus og 
dette var det eneste løb som der lige var (Michael Lønborg).
8 Livi National vandt rimelig nemt med vattet i ørerne senest. Jeg håber på at komme til at køre om anden-
pladsen bag Finns som den ikke kan slå (Kaj Jensen). 
9 Catch Challenger var meget skæv i sin debut. Derfor prøver vi Århus. Den har stor fart og er en rigtig 
god hest. Kan vi få en god placering her så er jeg tilfreds (Morten Friis).

2. løb
2 Don’t Touch driller mig lidt i øjeblikket. Hesten var i rutineløb i mandags i Skive. Den tog spids og i dén 
position tager hesten selv farten af således at den løb 1.30 men så hoppede den bare. Siden gik hesten en 
fantastisk ophentning så den har rigelig fart til alting. En outsider (Hans Ulrik Kristensen).
3 Debbiedoit havde lidt svært ved finde rundt i svingene i Skive fordi hesten går lidt tungt balanceret. Vi 
kommer til at lette hende en del i balancen til denne start og skulle hun gerne være bedre. Triochance 
(Marc Bæk Nielsen).
4 Darling Blåbjerg gik rigtig godt senest efter vi tog forskoene af. Hun var klart forbedret og fortsætter hun 
i den stil så er hun også blandt de tre her. Det bliver uden forsko igen (Morten Friis).
5 Darlington starter i Århus for første gang og skal ud at lære. Vi har kørt hesten flere gange højre rundt 
i træningen og det er gået fint, men vi har set så mange gange før at det ikke er det samme når hestene 
kommer til Århus. Det er en rigtig fin hest for fremtiden og det må være en fin vinderchance hvis den finder 
rundt på banen (Paul Erik Jensen).
7 Diablo Toft har fået et lidt dårligt spor i volten. Han har ellers vist god stabilitet efter vi har skoet ham om. 
Jeg håber han magter Århusbanen og så er vi blandt tre første (Morten Friis).
8 Donato Hyrdehøj er vi nødt til at se lidt an. Den har haft en lille sygdomsperiode og nu er det første start. 
Hvis den kan være blandt de tre første så er det fint (Kaj Jensen).

3. løb
1 Checkpoint SH var jeg rigtig tilfreds med første gang, da han fungerede godt. Han er måske nok bedste 
venstrevejen rundt, men jeg tror ikke at det gør den store forskel lige p.t. Den har et godt startspor og er en 
vinderchance som den gik senest (Henrik Lønborg).
6 Coco Line har gjort to meget fine præstationer på det seneste. Går fejlfrit så skal hun på papiret kunne 
være med på stregen. Sporet fire i volten er ikke nogen fordel når hestene ikke har prøvet det så mange 
gange, men hun virker nu klog så jeg tror hun klarer sporet. Og din fornemmelse i forhold til banen?  
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Umiddelbart tror jeg ikke der skal være nogen problemer i  
den henseende. Så det er en vinderchance? Ja, bestemt 
(Kasper K. Andersen).
7 Livi Mystery er endelig kuskeforstærket og så må vi håbe  
på at den går fejlfrit. Placeringschance (Kaj Jensen).
8 Baby By BK føltes rigtig fin i opvarmning og afcantring  
senest så jeg forstod intet af den dårlige præstation i løbet.  
Det eneste jeg har at skyde skylden på var det dårlige  
startspor og det har den fået igen, men hesten har virket fin i  
arbejde og jeg skal tro på en god chance igen (Kenneth Andersen).

4. løb
1 Cicero Cæsar synes jeg sluttede godt af senest, og nu er startsporet klart bedre, så jeg håber og tror på, 
at den er blandt de tre første (Ole Bender).
5 Apache Line står ikke specielt godt inde i løbet, men hesten løber lidt med hver gang og får en præmie. 
Det tror jeg også den får her. Lille triochance (Birger Jørgensen).
6 Atletico har 40 meter tillæg og det er aldrig let, men lige netop Jydsk Væddeløbsbane er vel en af de 
baner hvor det kan lade sig gøre. Hesten har haft det lidt godt efter en periode, hvor den havde været sat 
hårdt op. Jeg ved ikke helt hvor den er formmæssigt, men jeg forventer, at den vel gøre en god figur. Det er 
en triochance som han plejer (Rene Kjær).
8 High Above tror jeg ikke er en hest som egner sig til at give 40 meter tillæg, da den ikke er interesseret i 
at løbe forbi særligt mange. Tilfreds med en præmie (Henrik Lønborg).
9 Viola Toft har et lidt uheldigt startspor, men gik egentligt rigtig godt senest. Vi går efter en god præmie 
(Lars Munk).

5. løb
1 Breaking Point gik et rigtig godt løb senest. Den er meldt en smule op her, men virker til at være i god form 
og har tjent alt for lidt i forhold til hestens kapacitet. Jeg tror på en god pladschance (Kenneth Andersen).
3 Toscano sad fast senest med kræfter i behold på en svær bane. Den kom efterfølgende ikke med i et løb 
på Åby, så den starter her som forberedelse til Preben Munchs Mindeløb. Det bliver et offensivt oplæg, da 
hun skal have en reel gennemkøring. Har trænet rigtig fint og jeg tror på at den kan være med helt fremme 
(Marc Bæk Nielsen).
4 Bruce Simoni er kommet godt tilbage i form efter pause. Den gik rigtig godt i København og står fornuftigt 
til her. Jeg tror ikke at de 2300 meter betyder det store, da hesten forstår at slappe undervejs. Det må være 
en god triochance (Frantz Praëm).
5 Casino Girl var jeg bedre tilfreds med senest end resultatet viser. Den blev skovlet noget tilbage, og kom 
fint i opløbet, så jeg var egentlig udmærket tilfreds. Placeringschance (Lars Munk).
8 Belle Ami Butcher gik rigtig godt senest i Billund-starten. Jeg fik kørt et meget defensivt løb og det vil jeg 
gøre igen, da hesten trænger til sådanne løb for igen at få tro på sig selv. Derfor passer det mig godt med 
sporet, og så må vi håbe på godt fart undervejs, så vi kan tage en præmie til slut (Frantz Praëm).
9 Amarone Dry gik fornuftigt senest, men vel heller ikke mere end det. Tager en præmie. Maksomalt en 
triochance (Henrik Lønborg).

6. løb
1 Counterstrike var vel ikke som bedst i første start efter pause. Den har trænet lidt på siden og Mogens 
Bek melder hesten OK. Den går altid gode løb i Århus, har et godt spor og er hurtig fra start, så det ser vel 
udmærket ud. Den skal tage en god præmie (Birger Jørgensen).
2 Cutthecrap har hoppet de seneste to gange, og første gang var det en sejr der røg. Den kommer med lidt 
andet udstyr denne gang. Hesten har aldrig været for fin højre rundt, men nu skal prøves igen da hesten står 
meldt i Jydsk 4-årings Grand Prix, så den må prøve igen (Paul Erik Jensen).
3 Harley Boko går jævnt og stabilt og har et godt spor. Den møder gode heste, men de løber ikke fra ham. 
Løbsafviklingen afgør meget i løbet, men jeg tror i hvert fald på en triochance. Hesten virker fin (Henrik Lund).
4 Created Face har været gemt til denne opgave og det er spildt idet hesten ikke er tilmeldt grand prix-
løbene, men nu starter den alligevel. Hesten gik rigtig godt i sæsondebut på Musketererdagen og jeg tror, at 
det er en af de bedre hopper i årgangen. Sådan træner den, og jeg tror også at den vinder her. Kommer uden 
sko for første gang i karrieren og hesten har trænet fremragende siden Musketererdagen (Bent Svendsen).

 
 Bedste chance på dagen?
Henrik Lønborg: »Checkpoint SH«
Marc Bæk Nielsen: »Toscano«.
Kenneth Andersen: »Det må være 
Breaking Point.«
Ole Bender: »Cicero Cæsar«.
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6 Cavaca kommer fint nok rundt i Århus. René Kjær havde sin egen træningshest i løbet, men Kasper har 
tidligere kørt Cavaca og da var de målfotoslået. Hesten gør det godt hver gang og er en god triochance.
Kan den vinde? Det kan den altid, hvis der bliver luret til. Hesten er lynhurtig fremmefra så det handler om 
at komme ned og sætte sig i en god position (Gitte Madsen).
7 Charming Kiss gik godt i sæsondebut og har trænet fint siden. Jeg kan læse at mange af de andre regner 
med at vinde, så det satser vi ikke på. Jeg regner med køre et mere afventende løb denne gang og så se hvad 
vi kan til slut. Det må være en god triochance, men det synes vi alle sammen i et godt løb (Mads Hjortsballe).
8 Classic Sisa er jeg spændt på at starte. Hesten har trænet hårdt og virkelig godt. Den er selvfølgelig i 
Århus for at teste banen ligesom mange af de andre. Jeg har tidligere kørt hesten i et let arbejde på banen 
og da fungerede den fint, men nu er det løb og det er her hesten skal vise om den kan. Jeg er meget stolt 
af hende i træningen og ville ikke bytte med nogen i feltet. Hvis hun går fejlfrit så er hun med helt oppe 
(Rene Kjær).
9 Celine Rush har gået et enkelt banearbejde efter en træningsperiode. Hesten gjorde nogle rigtig gode 
løb på Åby i starten af året og det er en hest vi forventer kan være med i årgangsløbene i år. Her er det lidt 
en prøve. Hesten startede en enkelt gang på banen som toåring, hvor den galopperede ind i sidste sving
efter ellers at have fungeret fint. Den skal føle lidt på banen her og bliver kun kørt over opløbet, hvor vi 
kører forbi dem vi kan fra sidste sving og til målstregen. Hesten virker godt forberedt og har udviklet sig 
over de tre måneder hesten har trænet, og det er en hest som er kvik i benene, så vi forventer, at den kan 
tage præmie i nogle af de fine løb senere på sæsonen (Michael Lønborg).
10 Casino Gardenia fik galop senest i voltestart, hvor der var en lille sammenkørsel ud af volten, så det 
skal man ikke lægge så meget i. Hesten virkede frisk og fin. Lille vinderchance (Henrik Lønborg).
11 C My Photo skal over for t prøve banen inden Fireårsprøven. Det er en fin, stærk og reel hest så hvis 
ellers den finder fint rundt så tror jeg ikke hesten får problemer med hverken opløbsbakken eller noget. Nu 
har vi fået et skidt startspor så det må være en outsider (Rene Jonassen).

7. løb
1 Rap AD har vi haft i træning i 14 dage. Den kommer efter lidt pause og skal starte på sin favoritbane. Det 
er klart at hesten er meldt op og derved har den fået et godt startspor. Den går faktisk pæne løb i Århus, og 
hvis jeg kan få ryg på den senere vinder, så kan den lige så godt blive anden eller tredje som alle andre, 
men det er dog kun en outsider (Kenneth Andersen).
2 White Russian var vel en smule under standard senest og burde have holdt andenpladsen for helt at få 
godkendt, så den underpræsterede lidt, men virker til at være ovenpå igen. Denne gang har vi et fint spor 
og jeg kører til fra start. Alt efter hvem der kommer så slipper jeg eller kører i føringen så længe der er  
energi på tanken. Det må være en fornuftig pladschance (Ole Bender).
5 Race Cowboyland viste god form i Copenhagen Cup-weekenden. Møder selvfølgelig gode heste her, 
men jeg tror at den er blandt de tre første (Morten Friis).
6 Punk er en sprinter, men 1800 meter går nok også, så den vil gå et godt løb. Jeg ser ikke Århus-vejen 
som noget større problem. Jeg ved ikke om den ligefrem kan plette, men det må være en fornuftig chance 
(Flemming Jensen).
7 Stand And Deliver har stået lidt over grundet manglende løbsopgaver, men hesten virker frisk og i orden 
og går altid godt i Århus. Det er amerikanerløb så vi har fået et dårligt spor, men jeg er sikker på, at med et 
godt løb så er hesten med i afgørelsen (Birger Jørgensen).

8. løb
2 Nicole Skautrup viser ikke det store og har haft lidt træningspause. Har gået ét banejob, og tror ikke den 
er noget for spillerne (Finn M. Lassen/danskhv.dk).
8 Trøjborg kom langt ned at sidde senest, men den kom fint til slut. Det er positionerne som er afgørende 
her, men hesten er fornuftigt gående og kan godt tage en præmie (Lars Munk).

9. løb
2 Twinkle er blevet behandlet for en infektion siden seneste start, og har trænet ok. Er en triochance i et 
lille felt (Finn M. Lassen/danskhv.dk).


