
 

1. løb
1 Delicious Babe har været vældig dygtig i både prøve- og rutineløb, og jeg synes, den kan være aktuel 
første gang. Hvilken type hest taler vi om? Den er utroligt speedig. Jeg kørte vældig stærkt med den i Skive 
de sidste 500 meter. Vinderchance (Jeppe Juel).
2 Dusine Elholm er gået lidt frem i de seneste rutineløb og gik senest 1.20. Nu skal den ud at tage hul på 
løbskarrieren. Det bliver sikkert et forsigtigt oplæg og så kører han efter en præmie. Det er nok ikke noget 
for vinderspillerne første gang (Kenneth Andersen).
3 Dante Brogård gik godt i debuten i et velbesat nulløb i Skive. Hesten gik i pasgang med 200 meter igen 
og mistede derved en anden-tredjeplads på en 1.16-tid. Har god vinderchance her. Århus-banen er intet 
problem, måske en lille fordel (Bent Svendsen).
4 Endora Face er blevet behandlet igennem siden seneste start, har haft lidt fri og efter det trænet rigtig 
fint. Hvis den går fejlfrit så er den ikke helt væk, selv om der er gode heste med. Det er en outsider. Hun 
skal først og fremmest gå fejlfrit. Jeg har set hende gå arbejde efter 1.15,5/2000 meter på Grosbois, men 
så snart hun får nummerskilt på, så er der noget i dens hoved som ikke fungerer. Hun kan løbe utrolig 
stærkt, men skal lære at samarbejde hele vejen (Lillian Uglebjerg).
8 Czenia gik godt i debuten og fejlfrit vil den i hvert fald ende mellem de første. Galoppen kom da hesten 
ikke kunne lide at sidde inde i ryg, så vi må lave lidt om på udstyret til denne gang. Jeg tror på fejlfrit løb 
(Kaj Jensen).

2. løb
1 Danielle DD var fin senest i Århus. Den manglede lige et løb i kroppen inden starten her, så det var som 
det skulle være. Alt virker fint med hende. Hun sluttede godt af senest, men jeg kunne godt mærke, at hun 
var lidt tung til slut. Jeg regner med, at hun er lidt rappere her, og med det hun har vist, så håber vi på en 
triochance (Jeppe Rask).
2 Delaware Bounce var ikke på toppen senest. Der var halsproblemer som er blevet fikset og hesten er 
frisk igen, men den rækker vel ikke til disse konkurrenter endnu. Det kan den udvikle sig til på sigt. Har et 
godt spor, skal til inderbanen og kan måske være femte (Marc Bæk Nielsen).
4 Dior Sisa har gået nogle gode løb, hvor hun har mødt gode, ældre heste. Hun tackler højrevejen fint, og 
er hurtig fra start. Kusken (Adrian S. Akselsen, red.) vurderer oplægget, men hun er en klar spidskandidat. 
Vi kender ikke meget til konkurrenterne, men jeg tror på, at hun har kapaciteten til at være blandt de fire 
bedste i årgangen, og skal være blandt de første tre i prøven, (Frode Hamre/danskhv.dk).
5 Dixie Downs hoppede umotiveret senest. Det er ikke så dårlig en hest, og jeg håber på at den måske 
kan kvalificere sig videre. Den får nok en god præmie (Kent Friborg).
6 Destiny fik jeg kørt forkert med senest. Det var ikke hestens skyld, at den ikke fik mere ud af det. Jeg fik 
et godt indtryk af hende, så jeg føler, at vi har vinderchance (Henrik Lønborg).

3. løb
1 Don’t Touch har fået opereret en tandspids ud, og det er nok derfor hesten har galopperet de seneste 
gange. Indtil den fik tandspidsen opereret ud, løb hesten skævt herhjemme, men i den sidste uge siden 
operationen har den trænet fremragende. Hesten har vel vist, at den har fart til at være med alle steder, og 
jeg skal være optimist (Hans Ulrik Kristensen).
2 Dumbo har fået et godt spor og ser umiddelbart ud til at være kommet i den billigste prøve, vil jeg mene. 
Han må være en triochance. Kan den udnytte sporet? Han er rimelig hurtig fra start så jeg vil da bede Jeppe 
om at køre hvad det går fra start og få en god position. Den var faktisk rimelig hurtig da jeg kørte den i Århus 
og holdt Darwin Ice af fra start. Hvis den er sådan igen, så tror jeg den kan tage spids (Gordon Dahl).
3 Desavi D er i hårdt selskab. Jeg kørte et arbejde med hesten torsdag og da gik den rigtig godt. Placerings-
chance (Kaj Jensen).
4 DJ KK har jeg haft i træning i tre uger. Hesten træner godt, men han mangler lige lidt i at være blandt de 
bedste, så vi kører efter at få en god præmie (Gordon Dahl).
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5 Dream Winner var ikke meget bevendt i seneste start. Eft-
erfølgende er han blevet tjekket op med blodprøver og i ben 
og hals. Han blev repareret lidt på det hele idet hesten havde 
for lav blodprocent og var lidt øm i benene, så det er fikset 
op. Med så meget at rette på er hesten kun trænet sparsomt, 
så hvor jeg egentlig har hesten ved jeg ikke, men den virker 
i bedre humør. De 2300 meter er måske i forvejen også at 
spidse den lidt, men plusset er til gengæld, at han fungerer fint 
på banen. Det må være en outsider, som er lidt væk fra de for-
reste pladser (Peter Rasmussen).
7 Da Vinci Peak gik ingenting senest. Der var intet tryk i hes-
ten, men jeg håber, at det skyldtes en hals-infektion som han 
er medicineret for. Med en normal præstation så skal han være 
blandt de tre første.
Han kan vel også vinde, hvis den er på normalt niveau? Jo, det 
kan han vel (Steen Juul).
8 Dixen Cloc har vel gået nogle fornuftige løb og på en god 
måde, men nu skal den så bide skeer med de hårde drenge og 
det er altid spændende første gang. Hesten har vel ikke kæm-
pe fordel af Århus. Jeg har ikke kørt hesten der, men det er 
en fornemmelse jeg har. Vi har fået en fornuftig udgangsposi-
tion, hvor jeg bare kan glide lidt med. Jeg tror, at den kan være 
tredje, hvis det fungerer, men det er ikke sikkert at jeg har ret. Hesten er ikke så stor, men vældig effektiv. 
Jeg synes den har udviklet sig, og så har den prøvet at fået trukket ørevattet i træning. Det bliver første 
gang i løb, hvis det skal bruges her (Michael Lønborg).

4. løb
2 Bongo Star hoppede senest fordi den havde ramt sig. Den kommer uden sko denne gang, og kommer 
så forhåbentlig fri af sig selv. Hesten har god form, hvilket den også viste senest, da den tog den sidste 
præmie trods en ikke ubetydelig galop (Lillian Uglebjerg).
3 Supreme Star var i rutineløb i Aalborg for 14 dage siden (løb 1.17,1 d. 2/7, red), hvor hesten var rigtig fin. 
Dette er bare et løb til at komme i gang på, og hesten skal have et pænt løb. Jeg håber, at kunne komme 
i ryg på VM Viking Cup. I bedste fald en placeringschance, men jeg var rigtig tilfreds med hesten i prøve-
løbet (Marc Bæk Nielsen).
4 Fortune Boko går rimelig godt hver gang. Den møder gode i heste i en forfærdelig god klasse, så vi er 
glade, hvis det bliver til en præmie. Har fordel af Århus-banen (Gordon Dahl).
9 Twigs Briard gik godt senest i Århus. Har trænet videre efterfølgende og er blandt nogle stykker som jeg 
tror kan vinde løbet. Hvilken betydning har bagsporet? Det spiller ingen rolle (Peter Jensen).

5. løb
1 Damien Shadow skal jo have vinderchance som den gik senest. Han var rigtig fin. Jeg tror, at han klarer 
distancen uden problemer, og jeg går efter føring undervejs (Henrik Lønborg).
2 Dortmund var rigtig fin senest. Han har fået et fint spor, og jeg tror på, at den kan tage sig videre til  
finalen. Lille triochance (Marc Bæk Nielsen).
5 Denimcowboy er ikke så dårlig en hest, men den er selvfølgelig grøn i forhold til den konkurrence  
hesten skal ud i nu. Målsætningen er at den gør et godt løb og i første omgang finder fint rundt. Om det 
bliver finale, trøstløb eller hesten slet ikke skal gøre flere starter i Århus kan jeg ikke sige, men den er ved 
at have farten til at kunne være med (Knud Mønster).
7 Darwin Ice måtte gå udvendigt på Damien Shadow i treårsløbet senest og var vel kun kort slået til den 
fjerdeplads som 40 meter før mål var en andenplads. Hesten havde problemer med at få fæste i banen og 
den kommer med andre sko denne gang. Jeg synes, hesten skulle have været anden senest, men jeg tror, 
at den kæmpede og brugte kræfter på at få fæste. Her har den tabt lodtrækningen, men omvendt så skal 
den kunne blive anden til Damien Shadow uanset oplægget. Den er hurtig fra start og jeg fyrer fra start i 
håb om at komme ned at sidde i en god position og herfra tage en plads blandt de tre første til at komme 
videre til finalen (Bent Svendsen).

 Bedste chance på dagen?
Gordon Dahl: »Darlington og Dumbo«.
Bent Svendsen: »Darwin Ice på stabi-
liteten og rutinen«
Jeppe Juel: »Delicious Babe«.
Kaj Jensen: »Donatello Garbo og 
Donttakeiteasy«.
Kenneth Andersen: »Diamant  
Østervang og Ahay«.
Mariann T. Nielsen: »Vi er virkelig opti-
mistiske denne gang og tror på trioplac-
eringer med begge heste (Diamond Is 
Rough og Smooth Ride, red.). Og med 
lidt held så er de med på stregen«.
Henrik Lønborg: »Damien Shadow«.
Peter Jensen: »Mr Panamera«.
Jeppe Rask: »Danielle DD har det 
bedste nummer og har været fornuftig 
fra start, så det må være den«.
Peter Rasmussen: »Darth Vader SM«.



8 Dansken varmede egentlig rigtig godt op senest i Århus, men var så helt udtilbens i løbet. Jeg havde 
også pillet bagskoene af. Det gør vi ikke denne gang, og så ændrer vi lidt på hovedlaget. Kommer han glat 
rundt så håber jeg på, at den i hvert fald kan være blandt de fem første (Knud Mønster).
9 Donatello Garbo har selvfølgelig fået et træls startspor, men hesten har hele tiden vist, at den hører til i 
årgangens top. Jeg tror, at den ender mellem de tre første (Kaj Jensen).

6. løb
1 Dicte Skovsende kommer tilbage efter et langt skadesforløb. Var fin i et rutineløb i Skive (løb 1.18,5 d. 
6/7, red.), hvor Mads kørte stærkt den sidste kilometer. Hun skal ud og i gang og bliver bedre med løbet i 
kroppen, men jeg forventer, at den går et godt løb. Kan den kvalificere sig ind til grand prixet? Ja, det burde 
den (Peter Jensen).
2 Doubles Diva fik en “stop and go”-straf senest på Nykøbing F. Jeg troede ellers kun at det var i Formel 1 
det kunne ske. En konkurrent havde overvurderet sin hest så ind i sidste sving var Double’s Diva nærmest 
helt nede at stå stille. Ellers havde den vundet på 1.15. Den har været lidt uheldig, men træner godt. Det 
er en triochance fra et godt startspor som den kan udnytte. Jeg går ud fra, at Kent tager spids og slipper 
(Hans Ulrik Kristensen).
3 Daisy D er i fremgang. Det er Michael og jeg enige om. Den åbner hurtigt og kan nok tage spidsen. 
Herefter må vi se, hvad jeg vælger derfra. Triochance (Henrik Lønborg).
5 Dorikan Lund gik helt OK senest mod lidt de samme modstandere som her. Hun skal være med mellem 
de fem til tre første. Hun har gået godt hver gang i Århus (Knud Mønster).
6 Disney HJ har været ustabil. Den har god fart og gode evner, men har været ustabil, så et fejlfrit løb har 
førsteprioritet. Derefter må der sigtes efter den sidste finaleplads (Kenneth Andersen). 
7 Dark Dust gik godt i grand prix-weekenden og vi har ændret lidt i forhold til balancen efter Birgers anbe-
faling (er blevet lettet, red.), så vi håber at det falder heldigt ud. Har et svært startspor, men er en god hest, 
som jeg har en forhåbning om vil gå et godt løb. Triochance? Ja. Måske ligefrem en vinderchance?
Arrh, lad os nu ligge lidt lavt (Peter Jensen).
8 Donttakeiteasy mener jeg er min bedste chance. Den har godt nok spor otte, men i et felt på kun otte 
heste, og med den præstation hesten ydede senest, så må den være sejrsaktuel (Kaj Jensen).

7. løb
2 Dario Sotto synes jeg gik godt senest efter ophold. Har virket fin i træningen efterfølgende. Den møder 
selvfølgelig god modstand, men jeg tror han vil gå et godt løb. Vi går efter en præmie (Peter Jensen).
3 Diamant Østervang har trænet rigtig stærkt, men var så dårlig i et rutineløb (4/6 i Aalborg, red.), så den 
måtte forbi dyrlægen. Han var rigtig fin i Århus efter det (løb 1.19,6 i rutineløb d. 30/6, red.). Det har været 
et bevidst valg med den sene årsdebut. Vi ville have startet hesten på grand prix-dagen i Århus, men efter 
at den var dårlig i et rutineløb så ventede vi 14 dage (Kenneth Andersen).
5 Darth Vader SM blev det lidt tight med senest den startede i Skive. Der var en træls situation, hvor vog-
nene skurrede på hinanden. Det klarede han ikke og slog på en galop. Jeg er sikker på, at den ellers havde 
været første eller anden på en 1.16-tid. Efterfølgende har den trænet på og virker i fin skik. Hesten har 
startet en del på banen sidste år og kom rundt, men det var ingen fordel. Den kommer med vatudtræk for 
første gang. Den havde det også på sidst, men det blev ikke trukket. Jeg tror jeg faktisk, at det vil give lidt. 
Det er nok en større chance end Dream Winner (Peter Rasmussen).
6 Diamond Is Rough har gået helt fantastisk i Sverige. Steen Juul siger, at hesten lige så godt kunne have 
stået med to éttaller. Senest var det lidt løbsafviklingen som gjorde, at det ikke lykkedes. Hesten har haft 
fuld fart over mål, og den har bare fortsat passet sin træning og virker godt tilpas. Og at “Færgemanden” 
udgår gør ikke opgaven sværere. Vores hest har hoppet et par gange i Århus, hvorfor ved vi ikke, men 
det flyder bare ikke så naturligt for hesten. Vi talte med Steen, om vi skulle slette hesten eller ej, men han 
syntes at vi skulle prøve igen. Vi håber og tror på, at hesten er blandt de tre første (Mariann T. Nielsen).
7 Dalton tog Jeppe skylden for galoppen med senest. Han sagde, at han kom til at køre for meget på lang-
siden og det magtede den ikke. Han var godt tilfreds med hesten, som fungerede OK på banen, men her 
har den fået et umuligt startspor og skal være tilfreds med en præmie (Marc Bæk Nielsen).
8 Donato Hyrdehøj var forbedret senest. Den vil få en fremskudt placering denne gang. Jeg tror, at den 
ender mellem de tre første. Senest fik den aldrig rigtig frit løb, og Uhrberg sagde, at med frit løb så havde 
den være toer. Derfor skal den ende mellem de første her (Kaj Jensen).



8. løb
1 Giggs Boko gik godt senest efter en fin rejse, og den har bare trænet videre. Spor et er ingen udpræget 
fordel, men jeg har en forhåbning om at den vil gå et godt løb. Skal være en stor triochance (Peter Jensen).
3 Tinita Tårs har for en gangs skyld fået et godt spor, så det glæder vi os over. Jeg er ikke klogere end at 
jeg tror på hesten hver gang. Efter den lange pause har hun været lidt tung i kroppen, og både Peter og jeg 
har faktisk været en smule skuffet over tredjepladserne, så vi har prøvet at makke med hesten og den  
kommer i en lidt fornyet udgave. For første gang i to-tre år kommer hun uden forsko. Hun har altid en trio-
chance (Peter Frandsen).
4 Universale er ude på autostart igen og der skal den nok gå fejlfrit. Det er en ret så kapabel hest, og hvis 
den får løbet så kan det være en triochance (Kent Friborg).
6 Adriano BR gik et pænt i prøveløb. Den galopperede for mig ud af volten, da hesten var for ivrig, så den 
fik et hårdt prøveløb, men det var godkendt. Jeg tror, at hesten er på nogenlunde det niveau den havde 
forinden. Hesten har ageret lidt hidsigt efter kastration. Der var noget arvæv som generede, så den måtte 
skæres op igen. Nu synes jeg at det er lidt bedre. Starten her er lidt på forsøgsbasis, men han er i bund og 
grund en god hest (Steen Juul).
8 Avatar Accelerator gik godt senest og var tæt på at vinde. Århus-vejen er ingen fordel, men han klarer 
det og er blandt de tre. Møder mange af de samme heste som sidst og positionerne bliver afgørende. En 
lille vinderchance har den (Jeppe Juel).
10 Theodora Garbo bliver det svært for med det startspor. Vi håber på en mindre placering (Kaj Jensen).
12 Asger Molar har vel pludselig fået det lidt hårdere i klassen under 200.000 kroner, men den gik vel  
faktisk OK senest og fulgte fint med. Her er udgangspositionen dårlig, så i første omgang må vi sige, at vi 
er glade for en præmie. Den skal lige vænne sig til, at konkurrenterne er blevet bedre (Birger Jørgensen).

9. løb
2 Giant Superman Jr blev generet senest og fik galop på, men var fin efterfølgende. Der er altid 
selvfølgelig spørgsmålet med at det er første gang på Århusbanen, men umiddelbart tror jeg ikke det skal 
give problemer. Den har vist fremgang, så hvis ellers den klarer banen så tror jeg det er en fornuftig trio-
chance (Jeppe Rask).
4 Nightingale Jaycee var positiv i første start og virker til at have haft godt af den start. Det var første gang 
vi kørte hende på banen, og ud fra træningen at dømme, så virker hun til at være gået lidt frem med løbet. 
Startspor fire er selvfølgelig ikke optimalt, men der er ikke så mange med så handler om bare at komme af 
sted. Jeg forventer, at den kan løbe blandt de fre første (Jeppe Rask).
6 Benton Frisco skal være en vinderchance. Den var forbedret senest og gik rigtig godt fra udvendig posi-
tion (Henrik Lønborg).
7 Apache Line skuffede mig fælt senest. Jeg var helt sikker på, at den skulle vinde det løb, men hesten 
gav vel lidt op til slut. Jeg havde aftalt med Flemming, at han skulle køre efter at han havde den bedste 
hest, og han kørte også udvendigt hele vejen. Ingen bebrejdelse for det, idet jeg havde troet, at den have 
taget dem ned. Her står den vel godt inde i løbet, i et lille felt og hesten er stabil og hurtig fra start. Den skal 
have en god præmie og jeg synes snart den burde vinde et løb (Birger Jørgensen).
8 Breaking Point gik pænt senest uden at være som bedst på dagen. Det var en dårlig bane og hesten 
skal have et fast underlag, så vi håber, at man husker at vande denne gang. Så kan hun forhåbentlig tage 
en trioplacering (Kenneth Andersen).

10. løb
1 Dolce Gabbana driller os. Hun kan meget mere end hun har vist. Senest fik Heidi føringen, men hesten 
galopperede så ved overkørslen. Jeg vil forsøge at gøre det efter her, blot uden galoppen.
Kan den vinde? Ja. Ellers bliver jeg skuffet (Henrik Lønborg).
3 Catchy Spring er faktisk en ret fin hest, der har trænet godt igennem længere tid. Grunden til, at den ikke 
har startet, er, at Peter helst vil starte i Århus og der har propositionerne ikke har passet. Det gør det måske 
heller ikke for godt her, men det er en outsider (Peter Frandsen).
5 Emmi’s Kizz er ikke så dårlig en hest, men den har galopperet. Jeg tror, at højre rundt vil være en fordel 
for hende, og hvis hun går fejlfrit så er det en stærk hest som kan være med fremme (Knud Mønster).
6 Ahay var mærket af en dårlig bane senest. Den gik slet ikke op til sin flotte sejr gangen forinden. Der  
har ingen fejl været på hesten, og hvis hun går op til forrige start, skal hun være en vinderchance  
(Kenneth Andersen).



Trænerkommentarerne distribueres dagen før løbsdagen via Jydsk Væddeløbsbanes GRATIS 
mailservice, som alle kan tilmelde sig. Send blot din mailadresse til: mailservice@mail.dk

7 American Blue har gået et par pæne arbejder og forsøges nu højre rundt, da den ikke har været 100 
procent den anden vej. Jeg har bare kørt 1.22/2000 meter med hesten højre rundt,. Går den denne vej så 
kan det være en outsider (Kent Friborg)
8 Ceton Simoni skal have et fornuftigt løb med tanke på, at det er Derbyprøven næste gang, hvilket er 
et klart vigtigere løb end dette, men synes alligevel at jeg har fundet en god opgave her. Med rette løb så 
leverer hun en god afslutning og er en triochance, men 20 meter er aldrig let (Michael Lønborg).

11. løb
1 Chris Elholm følger mest med og skal nok gå efter en præmie (Kenneth Andersen).
3 Cirkus GK byder sig ikke nok til og er bedre end resultaterne viser. Det er en god præmiechance  
(Kent Friborg).
7 Darlington har ikke startet i længere tid, men har trænet rigtig godt. Den klarede faktisk Århusbanen 
vældig fint senest den var dernede, så jeg synes den løber med vinderchance. Hvad var baggrunden for at 
hesten var slettet d. 30/6? Den var ramt af en lettere halsinfektion. Den kunne egentlig god have startet for 
halsinfektionen, men det gik ikke da den havde været under medicinsk behandling. Den er helt frisk igen 
(Gordon Dahl).

12. løb
3 Bexi har vi ikke været tilfreds med, så vi har skærpet hende lidt i træning. og håber. at hun er bedre, men 
det er et spørgsmålstegn. Jeg synes ikke at der har været tryk nok i hende (Michael Lønborg).
5 Mr Panamera gik godt senest udvendigt for Knight Rider, og jeg synes hesten var markant forbedret i 
forhold til starten inden. Den har virket frisk og veloplagt siden, og jeg synes denne opgave er fin til ham. 
Vinderchance (Peter Jensen).
7 Smooth Ride åbnede senest efter 1.11, gik 1.12 den første kilometer og afgjorde bare til slut. Desuden er 
Århus bare dens favoritbane. Hesten flyver denne vej rundt, mens den kanter sig rundt den anden vej. Hvis 
ellers amatørløbet bliver afvikler fint, og hesten ikke får kørt tæerne bort som senest i Århus, så tror jeg, 
den er med helt på stregen. Hesten er bare på toppen, har trænet godt og har ikke været mærket af starten 
i Sverige. Vi tror på en trioplacering, og med lidt held så er den med på stregen (Mariann T. Nielsen).


