
Træner- og kuskekommentarer
Vedrørende løbsdagen mandag den 16. juli 2018

1. løb
1 Bounty Højlund gik fint senest, Nu er det voltestart og en lidt længere distance, men det virker ikke til 
at skulle være noget problem. God triochance (Anders Pedersen).
3 Apollon var en helt anden hest senest, da den fik spids. Den kæmpede hele vejen og føltes fin.  
Hesten er lidt lad og man skal være lidt efter den, men hvis den får spids, hvilket jeg håber, så tror jeg på 
vinderchance (Casper M. Nielsen).
5 Doyouwishdiamond har fået spor fem i volten og det er absolut ikke nogen fordel. Hun skal ud at gå 
fejlfrit og så må vi se om det er en triochance. Senest var det ikke så nemt at komme rundt, og hun får 
en dårlig start fra nummer fem så det er absolut ikke positivt (Morten Friis).
6 Chantel Trøjborg har det været mest galop med. Den skal gå fejlfrit før vi rigtigt kan tro på den. En lille 
outsider (Kenneth Andersen).
8 El Pistolero har tabt lodtrækningen totalt. Det spor kan godt blive en fælde for hesten, men hvis nogen 
kan løse det så er det Birger Jørgensen. Kapacitmæssigt tror jeg det er en rimelig chance, men der er 
galoprisiko fra det spor, da hesten har et til tider heftigt temperament (Gordon Dahl).
10 Boko Smed kommer tilbage efter lang pause og operation i et forben. Jeg har kørt et arbejde med 
hesten, og da var den rigtig fin. Nu er det bagspor og han skal lidt i gang, men hesten er meget bedre 
end den tidligere har vist, så det bliver spændende at se ham i løb igen (Kenneth Andersen).
13 Christoffer D er på en umulig opgave fra tillæg. Den er i god form og gik godt senest, men det er 
utrolig svært at give meter forud på disse sommerbaner. Præmiechance (Jeppe Juel).

2. løb
1 Wendy PP gik pænt i sæsondebut. Hun var lidt tam i afslutningen, men den er blevet skærpet lidt  
mere i træningen. Fra et godt spor kan den ramme vinderhullet og måske tage en trioplacering  
(Kenneth Andersen).
4 Brandy Laser er nok en chance blandt de tre første. Det blev lidt for hårdt senest i Århus. Samtidig er 
det venstre rundt nu, hvilket må være en fordel. Fra spor fire bliver det lidt forsigtigt. Jeg vil gerne køre et 
rygløb denne gang. Det skal være en triochance (Flemming Jensen).
5 Bella Højgård kommer tilbage efter Norges-turen, som hun var lidt mærket af. I første omgang håber 
jeg, at hun er blandt de to første. Kan hun være vinderaktuel? Ja (Morten Friis).
6 Blue Velvet var skidt senest den startede på Fyn og efterfølgende er hun blevet behandlet i en bag-
kode. Hun havde trænet fint, men fik så desværre et nyreslag. Nu har hun igen været fin i træningen, så 
jeg tror da, at hun skal være en god chance. Hvor god? Hun har et yderligt startspor, men behøver heller 
ikke at gå i front. Hun kan sagtens gå i ryg. Hun skal være blandt de tre første for at jeg er tilfreds. God 
triochance (Frantz Praëm).

3. løb
1 Tootsie Brodda får sin ilddåb her. Hun har et godt spor og er starthurtig. Kan jeg ramme vinderhullet 
eller tredje par indvendigt, så sidder hun også der til slut, men hun er ikke noget for vinderspillerne  
(Kenneth Andersen).
2 Created Face føler jeg havde problemer med at få fæste senest i Århus. Jeg synes ikke at den kom 
nogen steder. Godt nok blev det en hurtig afslutning i en hård klasse, men hesten gik ikke op til det den 
lavede ugen forinden i Skive. Det kan også være, at det var løbet i Skive som sad i hende, men i Skive 
viste hun, at hun rækker til mod de bedste. Det var ganske vist et klasseløb, men at vinde på 1.14 i Skive 
er bestemt ikke dårligt. Jeg glæder mig til at måle hende her i dette “mini-hoppederby”. Hun har et godt 
spor til at være med fremme, og jeg tror stadig, at hun er en af de bedre i årgangen. Vinder løbet gør hun 
nok ikke, men omvendt så er hun så god, at hun kan gøre det (Bent Svendsen).
3 Global Unreal har gjort nogle fine løb. men er i hårdere konkurrence nu. Det handler om at få et godt 
løb og forsøge at blande sig mellem de tre første, men det bliver lidt hårdt (Flemming Jensen).
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5 Cleo Gammelsbæk fik et helt forkert oplæg i Grand Prixet. Jeg chancede og tog nummer et, hvilket jeg 
ikke skulle have gjort. Vi sad for langt nede. Hun løb lige så stærkt som de andre de sidste 500 meter,  
men kunne ikke tage noget ind. Formmæssigt er hun hvor hun skal være. Her er hun blandt de tre første 
(Jeppe Juel).
6 Cash Flow bliver det lidt en forsigtig start med for herefter forsøge at gøre et positivt indtryk ligesom  
senest. Hvilken besked gav hesten dig senest? At formen virker fin på hende. Det er klart, at hun bare 
skal have nogle flere starter for at komme helt på top. Den må kunne være med et stykke fremme her. 
Hun var trods alt fjerde i et grand prix senest, så hun bør absolut være blandt de fire første. Kan hun  
ligefrem gå hen at vinde løbet? Hun var tæt på C D i Århus og den tror jeg at vi har en chance for at slå, 
men om hun kan slå de andre par stykker, som er rigtigt gode, er svært at vurdere (Flemming Jensen).
7 Chilli T er den mest uheldige hest jeg har haft. Senest blev den generet i et vigtigt løb, og den er vel 
faktisk ikke dårligere end de fire-fem første. Chancen afhænger helt af, hvilket løb hun får. Hun er meget 
hurtig fra start, men det er klart, at hvis han tømmer hende på at få spidsen, så er der ikke så meget at 
køre med til slut. Jeg tænker, at han går efter anden-tredje par udvendigt og så kan hun være en god 
triofidus, hvis hun har det held med sig som hun har manglet i år (Frantz Praëm).
8 C D har fået et træls startspor. Den skal ud og have et løb i kroppen. Der bliver ikke satset alt for at 
vinde, men den skal alle dage være en topchance (Kaj Jensen).

4. løb
3 Alma Smed har gået pænt i monte. Senest galopperede hun vel en andenplads bort. Det bliver et  
offensivt oplæg, da hun er stænkræd og skal sidde med fremme. Hun er ikke dårligere end i Billund og 
kan gå en lignende tid igen. Det kan række til at være med helt fremme (Kenneth Andersen).
8 Chelsea møder et par stykker fra spids som har løbet vældig stærkt. Gør de det igen, så bliver de 
svære at fange, men han kan også løbe stærkt, og har vist, at han elsker monte, så det burde være en 
triochance (Hans Ulrik Kristensen).
9 Nasdaq var jeg egentlig godt tilfreds med i Skive, ud over at løbet bare blev forkert for hans vedkom-
mende. Han gik over mål med fuld fart og kræfter sparet. Jeg vil kalde det en outsider her. Det er en hest 
med god kapacitet, og når først den kommer rigtigt i gang, er det en hest jeg har god tro på. Hvor langt 
det rækker her ved jeg ikke, men hesten træner fint og vi er på rette vej (Marc Bæk Nielsen).

5. løb
1 Dempis D skal prøve om den kan gå fejlfrit. Så vil den få en placering. Spor et kan måske være en 
hjælp (Kaj Jensen).
2 Dusty Mærsken har virket stærk i prøveløb. Den har haft en galop på begge gange, men har gået  
en god sidste kilometer. Hesten virker stærk og reel, så en triochance skal være inden for rækkevidde 
(Kenneth Andersen).
3 Diva De Meaux har været noget ustabil og ikke rigtigt fået det til at stemme. Vi har ændret lidt på 
træningsoplægget og hesten gik et godt arbejde forleden, men hun skal lige vise det i løb. En spinkel 
outsider (Kenneth Andersen).
4 Don Cash er en vældig fin hest som skal ud og i gang. Endnu er den lidt slap og sløv i det, men det 
er kun en fordel med den afstamning hesten har. Jeg føler faktisk, at den er klar nok til at vinde. Jeg har 
lovet min far, at den skulle kunne vinde første gang, og det håber jeg at kunne leve op til (Jeppe Juel).
5 Dark Passion har gået et par fornuftige prøve- og rutineløb. Hun kan vel en 1.19 og er nok en chance 
til en placering mellem de tre første. Er det ligefrem en der kan vinde? Så skal det nok flaske sig noget fra 
et dårligt spor (Anders Pedersen).
6 Drønpåviktormolar ved jeg ikke noget om, andet end at det har været lidt en “snak-hest” i Aalborg. 
Hesten har gået nogle gode arbejder, men det har ikke fungeret i løb (Flemming Jensen).
7 Calito har det været lidt besværlig at få godkendt. Der har været lidt med hesten hele tiden. Så har 
den gået lidt på en line, og så har vi prøvet et par gange højre rundt, men senest gik den faktisk OK på 
en 1.19-tid. Hesten har god fart i sig. Det kniber måske lidt med styrken, men det håber vi kommer efter-
hånden som den får lidt rutine. Det er en hest, som umiddelbart skal have en pladschance på sin fart. Den 
har vanvittig stor fart i sig (Birger Jørgensen).
9 Drømmen SB har været vældig positiv i nu to starter. Den gik rigtig godt i Århus. Her er det andre 
for-udsætninger fra 20 meter, men hesten er godt inde i løbet og burde være med fremme. Intet indikerer, 
at den ikke går yderligere frem, ligesom i de seneste starter. Kæmpe triochance (Bent Svendsen).



6. løb
1 Eleonora blev der ikke noget løb for i Århus fra spor 12, så vi starter forfra her. Hesten har et godt spor, 
er stabil, hurtig fra start og kommer til at sidde med i inderbanen til en god præmie (Bent Svendsen).
2 Ebony Blåbjerg hoppede i debuten og var ikke helt dus med svingene i Århus. Hun har stor fart og kan 
være blandt de tre første. Har absolut stor fordel af at komme venstrevejen rundt (Morten Friis).
3 Epoque havde desværre et dårligt spor i Århus. Han sad langt nede og gik en fremragende afslutning. 
Jeg tror faktisk, at han vinder her (Kenneth Andersen).
4 Euro Girl Gardenia gik et pænt prøveløb. Den havde faktisk en lille startfejl på, men uden den sidste 
galop var hesten nok kommet hjem på 1.21. Efterfølgende har den haft en smule forkølelse, men har 
trænet godt i de seneste fire uger. Var i Skive forrige fredag og gå et banearbejde efter 1.22/1000 på en 
rigtig fin måde, men det er svært at vurdere, hvad den rækker til. Jeg forventer, at hesten kan en tid  
omkring 1.20,0. Kommer der en som kan gå en lav 1.18-tid eller bedre så rækker hun ikke, men går de 
tidsmæssigt lidt ligesom de gjorde i Århus, så tror jeg godt at hun kan løbe i trioen (Martin Andreasen).
5 Eyre Flame var lidt tam i Århus og fulgte mest med. Den havde ellers trænet bedre. Det er svært at 
vurdere disse toåringer, men hun er fin fra start og tager en præmie (Kenneth Andersen).
6 Encore Simoni træner Torben selv, men vi har haft hesten på banen en gang efter prøveløbet, hvor den 
ude at se bilen og det klarede den fint. Han er lidt stor og endnu lidt slap i det, men det skal nok blive en 
god hest på sigt. Det er ikke umuligt, at den kan løbe blandt de tre første. Den har en god motor og faktisk 
også fin fart, selv om det er en stor hest. Den mangler bare lidt spændst i kroppen, men det  
kommer når den får nogle starter (Jeppe Rask).
7 Ericano var ikke helt tilfreds med svingene i Århus. Den har vel trænet næsten lige så godt som  
Epoque, og jeg synes det kan være en triokandidat, hvis den går fejlfrit (Kenneth Andersen).
8 Enjoy Lollipop var vel den, der gik hurtigst i opløbet i Århus. Den har igen været lidt uheldig med start-
sporet, men jeg tror ikke det har den store betydning for hende. God triochance (Hans Ulrik Kristensen).

7. løb
2 Chris Højgård har gået imponerende efter skadespausen, og jeg tror på, at han selv med 20 meter kan 
være en vinderchance. De skal bare køre godt til derfremme, så holder han farten til slut (Morten Friis).
3 Livi Lovely gør det godt hver gang og tager en placering igen (Kaj Jensen).
4 Armbro Hall var svag senest og stod med lidt forkølelse. Den skal vel kunne lidt bedre her. Hesten 
løber stabile tider og ud fra det skal man vurdere, hvad den kan række til her. Placeringschance  
(Kenneth Andersen).
6 Speedy Højlund kommer tilbage efter lang pause, men han er altid garant for en god præstation. Det 
bliver spændende at se ham igen. Man kan selvfølgelig ikke regne med, at den bare går ud og vinder, men 
ejeren har god form på sin stald og hesten er ikke dårligere end sidste år. En outsider (Kenneth Andersen).
7 Curfew vinder hvis den er fejlfri, men det er så lige spørgsmålet, om den er det. Senest fik den klippet 
tæerne af en konkurrent, der gik ud foran. Da kunne den have været tredje. Her er det en stor outsider 
(Kenneth Andersen).
8 Pet Vet Time gik fint senest. Han gør det som regel godt, så mon ikke det er en chance mellem de tre 
første (Anders Pedersen).

8. løb
2 Catrin D skal til at prøve at tjene lidt penge, og vi må se, om ikke den kan ende mellem de tre første. 
Den er forbedret og har fået et løb mere i kroppen. Hesten gik faktisk et godt arbejde torsdag, så jeg lig-
ger lidt højere med den denne gang (Kaj Jensen).
3 Desert Fox burde være med helt fremme i afgørelsen. Det er en flot og meget velafstammet hest, som 
har gået nogle pæne arbejder. Den er lidt hvalpet endnu, men hvis ellers den styrer sit temperament, så 
vil den være med i afgørelsen (Kaj Jensen).
5 Dayton Downs gik 1.20 i prøveløbet og virker som en fin hest. Har et lidt dårligt spor, og om den lige 
kan vinde første gang ved jeg ikke, men det er en triochance (Anders Pedersen).
6 Bella Dilli gik et rigtig fint prøveløb, hvor jeg kørte lidt bedre end 1.16 den sidste kilometer. Den virkede 
faktisk rigtig stærk og som en fin hest, så det bliver spændende at se den her. Er det ligefrem en  
vinderchance? Ja, hvis kommer fejlfrit af sted fra sit lukkede startspor så skal hun være en chance  
(Kenneth Andersen).



8 Donna gik en pæn afslutning senest. Hun viste vel, at formen er lidt på vej frem, så den kan vel godt 
løbe lidt frem igen (Kenneth Andersen).

9. løb
11 Special Player er blevet offer for den nye moderne måde at handicappe på. Jeg synes, det er noget 
svineri at give 40 meter fordi en hest måske er uheldig at vinde to gange. Det må give stof til eftertanke 
hos spillerne (Hans Ulrik Kristensen).

10. løb
7 Annabella LCH bliver nu prøvet i handicap for at se, om vi kan køre lidt moral på hesten. Triochance 
(Kaj Jensen).
9 Pegasus Shadow skuffede mig lidt senest, da den efter en perfekt position ikke kunne blande sig i 
afgørelsen til slut. Efterfølgende har han heller ikke været 100 procent i et arbejde, men uden at vi har 
fundet fejl på hesten. Er der bare tale om en formnedgang? Jeg ved det ikke. Det kan også være alder-
en og slitagen, der begynder at nærme sig. Han har trods alt startet over 200 gange, så det ville der ikke 
være noget mærkeligt i. I første omgang er vi glade for en præmie. Skulle han være i trioen så vil jeg være 
meget positivt overrasket (Martin Andreasen).

----

Bedste chance på dagen?
Bent Svendsen: »Created Face«.
Jeppe Juel: »Det er vel Don Cash«
Kenneth Andersen: » Bella Dilli og Epoque«.
Hans Ulrik Kristensen: »Jeg synes, at de to fra spids i monte kan blive svære at slå for Chelsea,  
så det må være Enjoy Lollipop«.
Morten Friis: »Chris Højgård«.
Flemming Jensen: »Hvis nogen skal fremhæves så må det være Brandy Laser«.


