
 

1. løb
1 Diamant Tinghøj var nedsat senest med en infektion. Hesten træner godt og jeg forventer, at den er 
blandt de tre første. Kan den være sejrsaktuel? Ja (Jeppe Juel).
5 Newton Tile blev godkendt for cirka fire måneder siden. Den var stabil og fin i sit prøveløb, men gik 
efterfølgende et rutineløb på Fyn, hvor den løb 1.21 og jeg havde forventet, at den kunne mere. Derfor blev 
jeg enig med ejeren om, at give hesten en træningsperiode. Den har ikke gået et eneste banearbejde siden 
rutineløbet. Hesten starter mest her fordi hesteejeren, der har fem heste hos mig, kommer i weekenden.  
Ellers havde jeg valgt en anden bane en gang i august, da hesten er bedre venstre rundt. Jeg er glad hvis 
den går fejlfrit og et fornuftigt løb (Michael Lønborg).

2. løb
1 Ecco CN gik godt i et arbejde som jeg har kørt med hesten efter debuten, og som den gik senest, så har 
den vinderchance (Henrik Lønborg).
5 Eastboundanddown var vel OK første gang. Det er de samme heste den skal møde her, og det kan lige 
så godt blive den som nogen af de andre. Er det en vinderchance? Ja. Den var ikke så langt fra senest, 
og da havde den anden række og sad udvendigt det meste af vejen. Lønborgs (Ecco CN, red.) er vel den 
naturlige spidshest i løbet, og så må vi tage det derfra (Birger Jørgensen).
6 Ela Gammelsbæk var fin i debuten uden at have fordel af at gå højre rundt, men vi prøver igen. Hun 
møder gode heste, og med tanke på startsporet, så gælder det realistisk set en præmie (Peter Jensen).
7 Enzio viste stor fart mellem fejlene i første forsøg. Er normalt stabil og vinder løbet fejlfrit. Hesten vil blive 
kørt i åbent hovedlag i modsætning til lukket hovedlag første gang (Bent Svendsen).

3. løb
1 Staro Let’s Dance har været ramt af nyreslag, deraf de dårlige præstationer. Er på vej fremad i form. 
Højrevejen har den ikke prøvet før. Derfor vil jeg anbefale, at man kigger hesten ud i opvarmningen, men 
Ken Ecce tror, at det vil gå fint. Pladschance (Frantz Praëm).
3 Babe From Above har vel ikke ligefrem fordel af højrevejen, og den er vel også meldt lidt op og møder 
bedre heste her, så i første omgang må vi håbe på en god præmie. En god triochance (Birger Jørgensen).
4 Bella Tinghøj har dummet sig to gange fra start. Her kræves i hvert fald en fejlfri afgang. Hesten er ikke 
ustabil, men har bare dummet sig. Den holder god form og fejlfrit tager hun en god præmie, men det bliver 
svært at vinde (Jeppe Juel).
5 Bella Toft er ude i et lille felt og har chance for en god præmie (Kaj Jensen).
6 Tourmalet har haft det lidt godt efter seneste start. Den har bare trænet på og det har virket helt normalt. 
Rent propostionsmæssigt står hun godt til og i et lille felt. Samtidig har den vel fordel af 1800 meter denne 
gang, så på papiret ser det fint ud. Alligevel er jeg lidt usikker, da vi har startet et par stykker fra gården som 
ikke har virket 100 procent. Alt har dog virket fint med Tourmalet. Hesten kommer nok til at gå med sko. Det 
har den vundet med før, men jeg føler, at den er bedst uden sko (Jeppe Rask).

4. løb
2 Aura Skov er vel ikke ude på sin favoritdistance. Samtidig møder den gode heste og er meldt lidt op, så 
vi skal prøve om vi kan få en præmie (Henrik Lønborg).
4 Universale holder god form og forbedrer sig hele tiden. Autostart er en fordel for ham, og med det rigtige 
løb må han absolut være mellem de tre første (Kent Friborg).
6 Giggs Boko faldt i pasgang ud af sidste sving senest, hvor den egentlig havde masser af kræfter og  
sejren klar. Vi har arbejdet videre og han har virket fin i træningen efterfølgende, så jeg tror og håber, at 
den går et godt løb. Er en af flere som kan vinde i et godt løb (Peter Jensen).
7 Titanio CR har fået et lidt kedeligt spor, men det var jeg forberedt på at den risikerede med amerikaner-
løbs-udskrivningen under 250.000 kroner. Hesten har været hamrende uheldig og det er lidt ærgerligt, da 
den er rigtig godt gående. Hesten har det som en fisk i vandet med at løbe i Århus, og får den lidt held så 
ser jeg den som en vinderchance (Gordon Dahl).
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8 Tinita Tårs har et lidt dårligt startspor, men er i god form. Hvis 
hun er som senest så er det en rigtig god chance. En anden 
række et stort handicap? Hun er klart bedst når hun hele tiden 
kan se frit frem, uanset om det så er spids eller “dødens”. Jeg 
tror også at distancen denne gang er et plus, og med den form 
hun viste senest, så kommer hun rigtig langt (Peter Frandsen).
9 Dayenne Lane fik et uheldigt løb senest på Falster. Den 
søger en præmie. Lille triochance (Kaj Jensen).
10 Avalon har gået godt i en periode. Spor ti er spor ti, men jeg 
tror egentlig, at det kan blive OK. Der er mange gode heste i 
feltet så jeg tror ikke det bliver så taktisk. Vi må håbe, at Avalon 
kan sidde godt med og så melde sig ind i legen. Jeg synes det 
er en OK chance. Hesten har rigtig god form og har før vundet i 
Århus. På det seneste har hesten gået med sko, men jeg tror, at 
den kommer uden sko denne gang, og det tror jeg er et plus for 
ham, i hvert fald når det er i Århus (Peter Rasmussen).

5. løb
1 Djohndjohn gik OK i prøven. Efterfølgende har vi valgt starte i consolationsløbet, da hesten er lige under 
bedste og står til at have en rimelig chance i consolationsløbet. Hvordan skal løbet køres for din del? Han 
er ikke så hurtig fra start så jeg kommer til at sidde inde bag de andre, og så må vi se, om vi kan komme ud 
i andet spor. Jeg ser ham som en af vinderchancerne i løbet (Morten Friis).
2 Dubai havde gået noget galoptræning op til seneste start, og derfor var hesten lidt tung i bagdelen. Den 
vil være gået frem med det løb i kroppen, og jeg synes, det er en outsider her. Kan den være sejrsaktuel? 
Det tror jeg faktisk. Vi havde givet den ørehætte på senest. Den piller vi af denne gang for at gøre hesten 
lidt mere fremadrettet (Morten Juul).
3 Dario Sotto afsluttede fint senest. Jeg synes, at disse heste står jævnt til hinanden, og den kan godt tage 
en god præmie (Peter Jensen).
4 Donato Hyrdehøj gik godt senest, men fik et træls løb. Jeg mener, at den har en god chance. Den burde 
være en vinderchance og i hvert fald mellem de tre første (Kaj Jensen).
5 Deliciousstone gik fint senest og sad lidt fast. Går altid gode løb, så vi håber da på at få en god præmie. 
Hesten fandt fint nok rundt i Århus og kan blande sig lidt, hvis den får det rette løb (Anders Pedersen).
7 Desavi D søger en præmie. Den var positiv i prøven og havde fart ind i mål. En god præmiechance  
(Kaj Jensen).
8 Dream Winner har ikke gået som vi havde regnet med, men jeg synes egentlig, at hesten gik OK i prøven. 
Den kom hjem på 1.19/2360 meter, men mangler overskud. Senest troede Birger, at der var noget i behold, 
men da han trak hesten ud var det alligevel ikke tilfældet. Nu er det en lidt kortere distance, og indersporet i 
anden række er fint. Den kommer muligvis med et lukket hovedlag denne gang. Det er nok i bedste fald bare 
en præmiekandidat. Vi skal se noget positivt før vi kan tro på mere end det (Peter Rasmussen).
9 Dixie Downs er meget bedre end resultaterne viser. men har ingen fordel af at det går højre rundt. Senest 
gik hesten kanongodt efter to galopper. Jeg prøver at køre hesten fejlfrit, så rækker den til en præmie (Kent 
Friborg).
10 Denimcowboy gik meget godt i prøven. Der blev bare så dårligt tempo på. Nu har hesten fået et lidt  
svært spor og distancen er kort, hvis man kommer til at sidde nede bagi, så hvis vi får præmie er vi glade 
(Knud Mønster).
11 Dortmund var fin i prøven, hvor den bare fik hullet for sent. Hun har været rigtig fin i træningen siden 
og bliver bare bedre fra start til start. Her har den fået et vanskeligt spor, så der skal køres lidt på chancen, 
men han har klasse nok til at matche disse heste. Triochance og lille vinderchance (Marc Bæk Nielsen).

6. løb
1 Thunder Peak har god form og har gået godt i de seneste løb, ja faktisk i alle starter for os. Jeg tror på, 
at den kan være med fremme (Steen Juul).
6 Twigs Briard går gode løb hver gang. Hesten er godt nok gået en klasse op, men jeg har ikke fornem-
melsen af at de bare løber fra ham. Det er klart, at den lige skal vænne sig til konkurrencen, så umiddelbart 
er det en lille triochance (Peter Jensen).

 Bedste chance på dagen?
Henrik Lønborg: »Destiny«.
Peter Jensen: »Mr Panamera«.
Kent Friborg: »Universale«.
Knud Mønster: »Bernetta«
Morten Juul: »Dominique AP«.
Peter Frandsen: »De er alle tre rigtigt 
godt gående og kan vinde. Det er lidt 
som løbene bliver afviklet.«
Bent Svendsen: »Enzio.«
Kaj Jensen: »Donato Hyrdehøj«.
Jeppe Rask: »Det må være Tourmalet 
som er den der står bedst til.«
Steen Juul: »Da Vinci Peak«.



7 Triton Neergård fik det værste spor den kunne få, men der er ikke så mange med i løbet og derfor kan 
den alligevel være blandt de tre første. Det bliver dog svært at vinde fra den udgangsposition (Jeppe Juel).
8 A Delicious One er gået et spring op i klasse nu, hvor han har rundet de 500.000 kroner. Det må vi se, 
om han kan klare. Jeg tror at han er en lille triochance (Henrik Lønborg).
9 Rocky Egedal går altid godt i Århus, og jeg synes, den skal regnes. Startsporet er ikke det bedste, og der 
er gode konkurrenter, men hesten falder aldrig igennem og skal have en god triochance (Birger Jørgensen).

7. løb
2 Dumbo gik godt i prøven, synes jeg. Den vandt fra udvendig position, men vi skal så også være realistiske 
at sige, at den var kommet i den nemmeste af de tre prøver. Hesten har taget starten rigtig godt og var kanon-
fin i træningen torsdag. Jeg tror dog at vi kører om andenpladsen, hvis Dontpaytheferryman er fit for fight, 
men jeg bliver ikke overrasket, hvis Dumbo er blandt de tre første. Ligefrem at slå Dontpaytheferryman bliver 
svært, men Dumbo er på vej frem og op i form, så jeg er godt tilpas med ham i øjeblikket (Gordon Dahl).
3 Donatello Garbo gik et arbejde i onsdags, hvor den var fin. Der er fire heste som kan vinde løbet, og der 
er den iblandt. Det afhænger af hvem af de fire der får det bedste løb (Kaj Jensen).
4 Da Vinci Peak gik lidt under mine forventninger senest. Jeg håber på, at den skal være bedre denne 
gang. Vi har medicineret hesten for en halsinfektion, og håber på, at det skal rykke ham. Hvis hesten er helt 
frisk, så synes jeg den skal kunne være med fremme. Jeg ved godt, at der er gode heste imod, men med 
tanke på, at Da Vinci Peak kunne være med senest på en dårlig dag, så skal den også kunne være med 
her, hvis den helt i orden. Hvor skal løbet gribes an? Jeg kører efter spidsen, og får jeg den, så kører jeg 
der (Steen Juul).
5 Darth Vader SM var vældig positiv i prøven. Knud Mønster var snarrådig og kom ned i banen, fik det 
gode løb, men jeg synes også at hesten svarede for det. Jeg håber på et lignende oplæg denne gang.  
Hesten er fornuftig fra start og hvis Knud kan komme foran nogle af de andre, og få et godt løb, så tror jeg 
også hesten tager en præmie. Er den i præmierækken er vi tilfreds, og får vi mere end det, så er det en 
bonus. Hesten er ikke superven med Århusbanen og behøver en murphyblænder til hjælp. Den kommer til 
start ligesom senest, d.v.s. uden forsko, og med et åbent hovedlag og vatudtræk (Peter Rasmussen).
6 Damien Shadow var der ingen fejl på hvad angår blodprøverne efter starten i Treårsprøven. Jeg var 
herefter ikke tilfreds med et arbejde hesten gik, og efterfølgende viste det sig, at der var lidt halsbetæn-
delse, som han er behandlet for. Vi må se, om vi har nået at få ham rask til finalen. Hvis han er det, så må 
han være en af dem som kan vinde løbet. Når man har medicineret, så kan det godt vare lidt tid inden hes-
ten er oppe på 100 procent igen, og man vinder ikke et løb som dette på 90 procent (Henrik Lønborg).
7 Dontpaytheferryman kørte jeg en tur med i mandags på Skive Trav, og umiddelbart var der ikke noget 
at anmærke. Vi holder fanen højt og håber, at hesten er som den skal være søndag. Dermed indikerer du 
også tro på en vinderchance? Ja. Jeg holder stadig på, at hesten er bedre end de andre. Jeg er stor  
optimist. Hesten gjorde ikke noget forkert sidste år, og hvorfor skulle den ikke være lige så god i år  
(Birger Jørgensen).
8 Dickson Shadow gik godt i prøven. De kørte vældig stærkt rundt sidste sving. Da havde vi nok at gøre 
med at hænge på, men på lige bane kom hesten lidt igen. Vi vil være tilfreds med en fjerde-femte-sjette-
plads (Morten Juul).
10 Darwin Ice tabte en sko i første sving i prøven og deraf galoppen. Ellers er hesten normalt stabil. Den 
gik faktisk godt efter galoppen, og her har den et ganske udmærket spor til at sidde med til en god præmie 
(Bent Svendsen).

8. løb
3 Bel Sac vil givetvis have lidt fordel af, at det er højrevejen denne gang, og hun har gået OK i de hidtidige 
starter. Hun er måske en hest, der ikke gør alt hvad hun kan i slutfasen, så det er mest en triochance  
(Henrik Lønborg).
4 Duka Moseby var helt umulig senest i Billund. Den slog checkremmen to gange og så kørte vi den uden 
i løbet. Årsagen tror jeg var et par tandkapper som generede hesten. De blev fjernet og efterfølgende har 
den trænet fint. Den har været ude bag startbilen og var ikke dum. Er normalt stabil, starthurtig og har et 
perfekt startspor samt fordel af Århus. Den er blandt de tre første (Bent Svendsen).
5 Ducato har haft en lille sårskade efter Jägersro-starten, men har trænet godt. Det kniber lidt med for-
ståelsen hos hesten. Den har god fart, men har ikke rigtigt vindermentaliteten endnu. Jeg er tilfreds hvis 
den er blandt de tre første (Jeppe Juel).



6 Casino Royal har Lise været hernede med, og hesten fungerer faktisk ganske godt i Århus. Den har 
været lidt uheldig med positionerne på det seneste, og i bund og grund er hesten vel bedre end de seneste 
resultater. Den skal stå med en god vinderchance (Birger Jørgensen).
7 Charming Boom Bay har stabiliseret sig og gået gode løb de seneste to gange. Senest blev det bare lidt 
for hårdt, men den holdt nu godt ved. Her er det lidt de samme heste den møder igen, og det er klart, at der 
skal lidt held til fra det yderlige spor. I første omgang er det en god præmie og en triochance vi skal gå efter 
(Jeppe Rask).
8 Cotton Eye Joe har holdt lidt pause efter at den havde en infektion i forbindelse med seneste start. Den 
virker fin igen, men det er et trist spor for ham, da han er hurtig fra start. Vi må se om vi kan få en præmie 
(Knud Mønster).
9 Bonnie AP løber med og tager en præmie næsten hver gang. Det gør den nok også her (Kent Friborg).
10 Dolce Gabbana er ude for at lære noget. Hun skuffer os, så vi har prøvet at skifte kusk. Hesten gik godt 
for Michael sidste år, så må vi se om det hjælper. Placeringschance (Henrik Lønborg).
11 Catchy Spring var jeg meget tilfreds med senest. Jeg tror at hun er en fin chance. Hun er en god hest 
som hele tiden bliver bedre. Jeg har en forventning om, at hun skal være gået frem med løbet senest, og 
hvis hun er som senest så ender hun langt fremme (Peter Frandsen).
12 Ce Hindø har fået et træls startspor og det bliver håbløst derfra. Kan den få en præmie så er det super 
(Kaj Jensen).

9. løb
1 Destiny har ikke fået lov at vise, hvad den kan i de seneste par starter, så denne gang kører jeg efter 
spidsen, og tror ikke, at hun bliver slået derfra. Hvad bygger du din store optimisme på? På det jeg  
fornemmer, når jeg kører hesten. Jeg har ikke fået hende kørt tom i de seneste to starter (Henrik Lønborg).
2 Dominique AP gik sgu’ godt i prøven. Vi har prøvet at lave lidt om på udstyret til finalen så den forhåbentlig 
ikke får galop på. En martingal og en jordblænder håber vi hjælper til at han kan holde den i trav, og hvis hun 
er fejlfri så er hun ikke ringere end de andre. Har den vinderchance? Ja, jeg synes den har en lille vinder-
chance (Morten Juul).
3 Donttakeiteasy var fin i prøven. Der er fire-fem heste som står med rimeligt lige chance, og hun er en af 
dem. Kan den vinde? Ja. Det var jo også tæt på senest (Kaj Jensen).
5 Dark Dust synes jeg udvikler sig fra start til start, men nu møder hun de allerbedste. Hun var slået af 
gode heste senest, og hvis hun går på samme måde her, så tror jeg bestemt på, at hun får en rigtig god 
præmie (Peter Jensen).
7 Dusty Shadow var lidt slidt efter starten i Århus så jeg chancede lidt ved at springe prøverne over. Jeg 
ville ikke bytte hest med nogen i feltet. Jeg havde hende på banen i mandags og hun gik et rigtig godt  
arbejde, så hun er godt forberedt og er en af dem som kan vinde (Jeppe Juel).
8 Dorikan Lund skulle nok have kunnet lidt bedre end tilfældet var senest, men da fik vi ganske vist også 
et udvendigt løb. I første omgang må vi håbe på at få en præmie med hjem (Knud Mønster).
10 Daisy D synes jeg har været ude i hårde åbninger næsten hver eneste gang. Det gør at energien for 
hurtigt er blevet opbrugt. Her skal jeg forsøge at liste med undervejs, og håber derved at der er lidt mere at 
give af til slut. Kan hun få den sidste præmie så tror jeg alle er tilfreds (Michael Lønborg).

10. løb
8 Chivas Regal forsøger vi nu i monte for at se, om han tager sig mere ud i løbene. Den løber ikke rigtigt 
fremad for sulky. Den har trænet stærkt under rytter i trav, Er et lidt spændende forsøg, og den har både 
fart og styrke til at kunne være med. Outsider (Bent Svendsen).

11. løb
2 Cheri De Vie har været lidt under standard. Den har ikke gået som den gjorde i foråret, men det er bare 
at træne på og håbe, at det løser sig igen. Hesten virker fin i træningen. Triochance (Steen Juul).
3 Belle Ami Butcher er på vej op ad i form. Den gik faktisk godt for amatørkusk senest og kan være en 
triochance. Har fordel af Århus-banen (Frantz Praëm).
4 Bellis Tulsbjerg har ikke startet i lang tid, men har ellers gået pænt i de seneste par starter. Løser det sig 
bare lidt så er hun en triokandidat (Morten Friis).
5 Mr Panamera har gået forrygende de seneste to gange. Hesten virker til at være rigtig godt i orden og jeg 
har selvfølgelig en forventning om, at den igen går et godt løb. Om det rækker til sejr er selvfølgelig vans-
keligt at sige, men vi skal håbe og tro på det (Peter Jensen).
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6 A Leth Life virker forbedret og jeg tror man skal lægge mærke til ham. Han kan godt være en god triolur-
ing (Kent Friborg).
7 Benton Frisco synes jeg måske skulle have været en smule skarpere end tilfældet var senest. Vi har sat 
træningen lidt op og så må vi se, om det giver noget. Hesten har gjort det godt hele året og er givetvis en 
triochance (Henrik Lønborg).

12. løb
1 Bernetta hoppede senest i Norge. Hesten var ellers rigtig fin på dagen, men der blev et par omstarter så  
hun blev irriteret og nåede aldrig ud af volten i trav. Jeg tror, at det er en rigtig god chance her (Knud Mønster).
4 Camble Flame er i fantastisk god form og uden uheld så skal den være langt fremme.
Hvordan skal løbet gribes an? Der er ingen tvivl om, at hun er blevet væsentligt hurtigere fra start i år, og 
det er en stærk hest. Med spor fire så skal jeg køre fremad. Samtidig har programtippet fået startspor i 
anden række, så jeg skal selvfølgelig gøre det svært for den. Med den fine form og lave præmiesum hesten 
har, så skal den have vinderchance i et løb som dette (Peter Frandsen).
7 Dream Of Success er ret så kapabel, men er endnu ikke helt som jeg gerne vil have ham. Konditions-
mæssigt er han der, men ikke helt endnu hvad angår teknikken. Det er en stor outsider. Han kan vinde, hvis 
det fungerer for ham (Steen Juul).
8 Livi Mystery synes jeg er godt inde i løbet. Startsporet passer godt til den, og Århus-banen passer den 
rigtig godt. Vinderchance (Kaj Jensen).
10 Bella Donna har gået godt. Senest blev den bare slået af en bedre hest. Nu har den fået et bagspor 
så det bliver et løb bagfra, men jeg tror nu nok, at den skal være lige så fin derfra. I første omgang må det 
være en triochance (Jeppe Rask).


