
Trænerkommentarer
Vedrørende løbsdagen tirsdag den 26. juni 2018

1. løb
1 Sir Christian er solgt til Jytte Løgtved og skal blive i Aalborg efter løbet. Passer det hele så skal den 
nok gøre en god indsats. Hesten er blevet frisket lidt op, og så må vi se, om den laver en god indsats. 
Pladschance (Marc Stott).
2 Bright Cross tror vi en smule på til at kunne gå mellem de tre første. Han har gået rigtig pænt. Det 
kom lidt bag på os, at han var blevet diskvalificeret senest i Århus, hvor den var femte over mål. Det  
fandt vi først ud af da vi så det i programmet. Det ser ud som om at de 1550 meter er for kort til ham, 
men de 1800 meter skulle passe lidt bedre (Jens Højbjerg).
4 Miss Van Winkle er en treårs som kan godt træffe at få det lidt svært i et løb som dette. Det er en stor, 
pæn hoppe, som har en virkelig god afstamning, så den er lidt spændende. Vi har været på banen i  
Aalborg med hesten to gange og da synes jeg den har gået rigtigt godt. Hesten er i orden og klar, og jeg 
har en god rytter til den, så vi må se om den kan følge med (John Nielsen).
5 Endofa Champion skuffede lidt på Fyn, men jeg tror han har en rimelig chance for at være mellem de 
tre første her med en stærk rytter på (Keld Chr. Karlsen).
6 Phoebe er det lidt specielt med. Hun har ikke startet i hele 2017, men arbejder pænt. Jeg håber da på, at 
hun kan være med, men hvis hun kan få en mindre præmie så er vi ovenud tilfreds med det (Jens Højbjerg).
7 Hermine tror jeg har vinderchance. Senest hun startede i Aalborg vandt hun, og jeg synes hun er rigtig 
i orden og har udviklet sig fantastisk. Der er mange om buddet, men med det handicap hun står i, så har 
hun en chance, i hvert fald mellem de tre første (John Nielsen).

2. løb
1 Swedish Eragon virker stadig i god form. Jeg regner ham som en god triohest. Kan den vinde? Det 
kan den godt (Torben Christensen).
3 Laudate Dominum går godt og skal nok løbe med op i trioen, det tror jeg hundrede procent på. 
Kan den også vinde? Det er svært at sige. Jeg synes hun går godt, og hun var kort slået senest. Jeg tror 
hun er bedre her (John Nielsen).
4 Naga Jolokia havde jeg ikke regnet med ville gå så godt i de hårde baner, men det gjorde han senest 
så vi satser på at være med i trioen igen. Hvad taler for at den går helt til tops? Det er vel bare at vinden 
skal blæse i den rette retning, så vinder han. Lea plejer at have et rimelig godt tag på ham (Jane Grove).
5 Haseen, den gamle dreng, skal i gang nu. Han skal have løb i kroppen og jeg kan ikke rigtigt kommen-
tere på, hvor langt den når frem. Måske kan den med lidt held tage en præmie med hjem (Marc Stott).
6 Amelia Jay går helt fantastisk og vandt let i Århus, men man skal også regne med, at den nu har mere 
vægt og ingen lettelse, men også en god rytter. Hvilken af dine to heste løbet tror du mest på? De er 
meget ens og er nok ikke nogen spillerne skal gå uden om. Begge kan være oppe og kæmpe om sejren 
(John Nielsen).
7 Show Of Faith er et vinderbud hvis alt rammer dagen. Den virker yderligere forbedret siden Aarhus-
starten og har sin favoritrytter på (Ann-Charlotte Nielsen/danskhv.dk).

3. løb
2 Søren Brun er i orden og vil gå et godt løb. Den fik seks kg for at være femte senest på derbydagen i 
Århus og det tror jeg hesten får svært ved at leve op til, idet jeg tror, at dens handicap ligger omkring 58-
60. Den får det nok lidt svært og er i bedste fald en placeringschance (Kaj Sørensen).
3 Good Too tror jeg har en rigtig god chance. Jeg synes den går frem med sine løb, og den virker til at 
have flair for det i år. Jeg tror på en god vinderchance med den (Marc Stott).
4 Carla Ponti har rytteren meldt forfald til, så vi må se hvem der kan ride i stedet. Hesten er fint i orden, 
godt gående, og kan godt lide underlaget, men vi aner ikke hvem vi kan få af rytter til den. Det er i hvert 
fald en god triochance og den kan godt risikere at vinde løbet (Birgitte Nielsen).
5 Legial er en hest som ofte løber med mellem de tre første. Det gør den nok også her. Den har en rytter 
som kender hesten, hvilket er en lille fordel (Keld Chr. Karlsen).
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8 Elodie går godt. Hun var en smule snottet da vi kom hjem efter Århus, og det kan være baggrunden for 
hendes lidt dårlige præstation den dag, men nu skulle hun være helt i orden, og jeg tror på, at hun kan 
være med fremme. En triochance (Jens Højbjerg).
9 Shanghai Elastic købte min far i Doncaster. Vi tror hun vil gøre en god figur. Hun gik en lille galop i  
Aalborg i tirsdags og formen virker fin. Kan da godt mangle lige det sidste, men virker trods få starter  
rutineret (Ann-Charlotte Nielsen/danskhv.dk).
10 Voguela er en treårs som går rigtig godt. Den står ikke så højt i handicap, går rigtig godt i træning, og 
får også en god rytter på. Alle tre har nok en chance, men det er svært at sige om en af dem kan vinde.
Hvilken af de tre har du bedst fornemmelse for? Som Parbold Hill gik senest så synes jeg den må blive 
farlig, og hun virker til at være i orden (John Nielsen).

4. løb
1 Eftiraath. Vi klager ikke over dens præstationer. Klassemæssigt er den meget tæt på de andre. Den er 
dog en treårs der møder mere hærdede fireåringer (Ann-Charlotte Nielsen/danskhv.dk).
2 Rita’s Girl gik pænt senest i Odense. Her er det et rimelig hårdt handicap, men nu er der kun fem heste 
med og hun kan få det løb inde bagved som hun skal have. Jeg tror, at hun skal være med på stregen. 
Der er dog det lille aberdabei, at det er første gang hun prøves på 1800 meter, men jeg tror ikke det  
betyder noget. Hun kan godt have vinderchance, men jeg tror ikke, at der bliver stor afstand mellem de tre 
første i løbet (Torben Christensen).
3 Rambo har ikke gjort det for godt endnu i år. Hesten er 110 procent i orden, men jeg tror bare ikke at 
den er bedre. Den er sat ned i 69 i handicap, og nu tager lærlingen tre kg af. Alene det hjælper lidt. Det 
bliver nogenlunde let bane, hvilket jeg tror den kan have fordel af. Jeg håber lidt på, at den kan være 
blandt de tre første. Jeg tror ikke at den vinder, men den er klar til dagen (Kaj Sørensen).
4 Ventuari bliver det jo ikke lettere for efterhånden, og jeg er heller ikke Elione Chavez (vinderjockeyen 
senest, red.), men vi har en halvgod hest og han kommer i fin forfatning og er godt i orden. Jeg er ikke så 
bange for om han kan vise de 77 han har fået som handicap, men der er jeg derimod lidt for de 65 kg. Det 
er ikke så stor en hest, og spørgsmålet er, om vægten kan tage toppen af den speed hesten har. Jeg ser 
ham som en stor triochance, og med lidt held tror jeg også, at den kan vinde (Lea Olsen).
5 Queen Lilly gik et smaddergodt løb i Petit Prix som den vandt ret enkelt. Nu skal hun møde ældre heste 
i et handicap. Hun er godt inde på tallet i forhold til Ventuari. Har et lidt træls startspor, men hvis heldet er 
med på dagen så skal hun nok være med på stregen (Marc Stott).
6 Parbold Hill gik knaldgodt senest og den regner jeg med vil være nogenlunde med fremme. Det gælder 
også 7 Angels Calling. Det bliver nok dem, der skal kæmpe om det. Nu har Angels Calling to kg lettelse, 
og Lisa red jo Amelia Jay godt i Århus. Den kan godt træffe at have en chance her (John Nielsen).

5. løb
1 East Meets West har vi valgt at sætte Nanna på. Når man ser tilbage så har den ofte gået bedst når  
det har været en kvindelig rytter. Hesten virker godt tilpas og jeg tror nok at den skal tage en fremskudt 
placering. Med lidt held kan den være mellem de tre første (Keld Chr. Karlsen).
2 Street Boss er i god form. Den har en lettelse i løbet som kommer til at gavne ham. Nadeem kender 
hesten enormt godt fra træningen, og er der heldet med på dagen, så tror jeg den går med helt frem på 
stregen (Marc Stott).
4 Vainqueur tror jeg helt sikkert på kan vinde. Han har tidligere stået efter 77-78 i handicap, så han er 
blevet lettet noget. Og nu er han i orden. Hesten har døjet med “fødderne” og de er 100 procent i orden 
nu, så jeg tror han bliver rigtig farlig. Han har gået godt de to gange han har startet i år, og hvis han er 
flyvende, så er han et god hest. Jeg tror han kan vinde, men det tror vi jo alle (John Nielsen).
5 Gentleman Jack skal Nicolaj Stott ride og han kender hesten. Den er ikke helt 100 procent endnu, da vi 
har taget ham stille og roligt. Hesten er i godt humør, men mangler nok lige det sidste. Jeg tror at han er i 
pengene, men måske ikke mere (Keld Chr. Karlsen).
6 Redford er Lea tilbage i sadlen på, og hun rider sjældent et dårligt løb på ham. Hesten har ikke helt 
været på samme niveau i år som tidligere, og vi skal nok være glade, hvis den er mellem de tre første - og 
så nok fordi Lea altid rider gode løb på ham. Jeg tror aldrig at hun har prøvet at slutte uplaceret på den 
hest. Hvilken af staldens tre heste tror du har bedst chance? Det er svært. Det må blive Redford fordo Lea 
kender hesten så godt (Keld Chr. Karlsen).



7 King Charles er der en væsentlig rytterforbedring på. Hvis han beholder bøjlerne på, så er han trioen. 
Hesten går godt i arbejde og er rigtig tilpas. Hesten er blevet behandlet mod bændelorm. Alle hestene 
herude så trælse ud, så vi tog en gødningsprøve og det viste sig, at en af de nytilkomne havde bændel-
orm. Derfor behandlede vi alle hestene og det har virket. Det begynder de at gå frem. Her skal Jacob ride  
hesten og den burde kunne være med fremme (Jane Grove).
8 Marsh King er i god form. Den har Liam på med lærlingelettelse og møder lidt dårligere heste nu end 
den har gjort tidligere. Den skal bære 65 kg og hvis ellers vægten ikke gør ham så meget, så tror jeg helt 
sikkert, at den er med på stregen. Jeg kan ikke skille staldens to deltagere. Både Street Boss og Marsh 
King har begge fordel af lærlingelettelse, så jeg tror, at den af de to, som gør den bedste præstation på 
dagen, ender længst fremme (Marc Stott).
9 Half Bridled er banen nok lidt for hård til, for anden gang i træk. Hesten er godt i orden, og den gik jo 
OK på den hårde bane senest, men det er ikke dens favoritunderlag og det bliver ikke ved med at gå. En 
outsider (Birgitte Nielsen).

6. løb
2 Vera Volkova er lige så godt gående som da hun vandt i Århus. Hun er lidt svært at vurdere chancen, 
da hun er en ældre dame, men hun gik rigtig godt i Århus, og havde også gået godt i arbejde op til  
starten og det gør hun stadig, så hvis ellers hun har gnisten så tror jeg hun kan være med helt fremme 
(Jens Højbjerg).
3 Pacific King har været mange ting igennem for at få det til at fungere. Sidste år var han faktisk bange 
for de andre, men nu er det vendt til det positive. Nu skal han bare lære at slappe lidt mere af i løbene. 
Kan være en lille vinderchance (Keld Chr. Karlsen).
5 Danzing Princess har den sædvanlige rytter på. Hun plejer at klare sig mellem de tre første, og det gør 
den nok også denne gang (Keld Chr. Karlsen).
8 Tears For Two skuffede nok en smule senest i Århus. Banen var lidt løs og det var ikke hans favorit. 
Jeg tror, at den kan være mellem de tre første her (Keld Chr. Karlsen).

----

Bedste chance på dagen?
Marc Stott: »Jeg synes det ser godt ud for Queen Lilly.«
Keld Chr. Karlsen: »Pacific King«.
Lea Olsen: »Jeg tror lige meget på dem begge to, men skal jeg pege på en må det blive King Charles.«
John Nielsen: »Vainqueur er den jeg tror mest på«.
Jens Højbjerg: »Vera Volkova«.

----

1. travløb
1 Chantel Trøjborg fik en galop senest, men virkede ellers fin på dagen. Er blevet skoet om til denne 
gang og fra et godt spor kan det vel være en fin triochance (Kenneth Andersen).
3 Apollon står ikke så godt på pengene i løbet, men vi vil have hesten ud fra spids og kun derfor  
kommer den i dette løb. I de andre løb er den kommet bagfra, men nu vil vi gerne have den til at være 
med fremme undervejs. Det er en fin og reel hest, men en lidt doven type. Vi er glade hvis han får penge 
med hjem, da baghestene er lidt hårde (Lene Dodensig).
10 Brave Avalon synes jeg det ser godt ud for. Han har egentlig bare trænet på og var på stranden i  
torsdags. Det var helt perfekt. Den møder vel ikke de store verdensmestre og jeg synes han er en stor 
triochance (Jacob Christiansen).
12 Armbro Hall gik pænt senest og har vel en rimelig opgave her. Kan være en triochance (Kenneth 
Andersen).

2. travløb
7 Quarnac De L’Iton er jo en montehest. Den går bare bedst i den disciplin. Senest hesten var i monte 
gik han fint, og med en lignende præstation skal han være en vinderchance (Kenneth Andersen).



3. travløb
7 Scarlet Holmsminde kommer ud med nummer et i volten og kommer til at sidde med fremme. Jeg ved 
godt at de normat aldrig vinder formløb to gange i træk, men går hesten som senest, så synes jeg, det 
skal være en god triochance og en lille vinderchance (Jacob Christiansen).
8 Tornado Høgholt gik vel ikke det helt store senest, selv om den egentlig løb en god tid. Der var gået 
fire uger mellem de to starter. Ikke fordi der havde været noget galt, men bare fordi der ikke har været 
løb der passede. Samtidig er distancen bedre for ham end senest, men stadig er der mange i første volte 
som den skal løbe forbi. Desuden har kusken aldrig vundet bagfra, men udelukkende fra spids.Hesten 
kan lige så godt være femte som første eller anden. Den har virket frisk siden seneste start, og så er det 
en fordel, at der kun er gået en uge mellem starterne (Lene Dodensig).

4. travløb
3 Jet Coral slider lidt med at finde formen og er ikke noget for vinderspillerne (Kenneth Andersen).
6 Secret Guy ser det umuligt ud for. Den skal give 40 og 60 meter til hesten som den senest stod fra 
spids med. Den har vel fordel af, at der ikke er så mange i løbet, og den vil give Anne en god køretur. 
Hesten har lidt sine egne ideer og det hele afhænger af, hvilket humør hesten er i, men på papiret ser det 
håbløst ud. Vi er glade, hvis den får penge med hjem (Lene Dodensig).


