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1. løb
1 Donato Gilbak synes jeg har været tiltalende. Senest var der noget ved skoningen, der trykkede, men 
nu virker hesten fin igen. Den har gået nogle fine arbejde og jeg synes den har vist klasse. Vinderchance 
(Kaj Jensen).
3 Checkpoint SH gik fornuftigt første gang efter pause, uden at imponere. Vi håber, at han er på vej 
frem og snart slipper håndbremsen, og viser lidt mere end hidtil. God triochance (Henrik Lønborg).
4 Waterways galopperede senest. Der bliver lidt udstyrsændringer til denne gang og så tror jeg på fejlfrit 
løb. Chancemæssigt er han svær at vurdere, da det mest er blevet til galop, men hvis han matcher tiden 
i Billund, så skal han have en placeringschance (Kenneth Andersen).
5 Crepe Suzette gør det godt hver gang. Går hun som hun plejer, så er det en triochance (Kent Friborg).
6 Campari D skal jo nok skynde sig for at fange Donato Gilbak. Vi håber, at det er de to, som gør om 
det, men det kommer helt an på hvor Campari D kommer til i løbet (Kaj Jensen).

2. løb
2 Darlington har været positiv i træningen. Hesten virker til at være i kraftig fremgang, så jeg synes han 
står med en lille vinderchance. Hvordan skal løbet køres? Det kunne være rart at komme foran Anders’ 
fra start (Cadiz, red.). Jeg synes, Darlington virker stabil og rimeligt hurtig ude i voltestart, så det kan 
blive offensivt med det spor (Gordon Dahl).
4 Cadiz har ikke gjort meget forkert. Møder bedre konkurrenter nu, men som hesten har gået, så skal 
man tro på det. Vinderchance (Anders Pedersen).
7 April Dilli var lidt stinkræd fra start i Billund og løb lidt bagom det hele, men da jeg skulle angribe på 
sidste langside og i opløbet, bed det faktisk fint. Hesten har godt fart for klassen og skal være en sjov 
outsider uden at skulle forlange for meget af den (Kenneth Andersen).
8 Armbro Hall blev desværre lukket inde senest og galopperede siden i en trang situation i sidste sving, 
med kræfter sparet. Hesten har god form og kan forhåbentligt følge de tidligere gode resultater op igen 
(Kenneth Andersen).
9 Neo har gået godt i flere starter og træner rigtig stærkt. I et forsøg på at optimere hesten til derby-
weekenden, prøver vi denne gang hesten uden alle fire sko, hvilket den aldrig har prøvet før. Nu møder 
Rolf også rutinerede kuske så han skal være på tæerne, men jeg tror i hvert fald på en triochance  
(Peter Rudbeck).
12 Limbo har gået rigtig godt i de seneste mange starter. Der er mange heste at skulle udenom, men 
hvis ellers hesten kommer godt af sted, så tror jeg på en god chance for at slutte blande de tre første 
(Torben Hovgaard).

3. løb
1 Tyrrell As sad langt nede i Billund og fik ingen trækhjælp, så den fik for langt frem til andenhesten. 
Vinderen kunne vi ikke komme i nærheden af. Her har vi et godt spor, og hesten er hurtig fra start og 
sidder med i inderbanen, hvilket er klart en fordel for ham, så det må være en triochance (Gordon Dahl).
2 Fendi Draviet gik godt senest, hvor jeg vel var den eneste som troede på hesten. Den er lidt på vej 
tilbage. Det bliver et lignende oplæg her med at forsøge at komme til spids, slippe til en af de gode, og 
så blander hesten sig blandt de tre første. Det er ønskescenariet (Jeppe Juel).
5 Titanio CR har været hamrende uheldig i den seneste tid. Nu har den et rimeligt spor og hesten er 
hurtig fra start. Selv om venstrevejen ikke er til hans fordel, synes jeg, at han skal løbe med en lille  
vinderchance (Gordon Dahl).
8 Donna Donna gik godt senest i København. Den tabte bare alt for mange meter i starten. Nu har  
hesten igen fået et rigtig møgstartspor, men det er vel en lille triochance (Morten Juul).
9 Warrawee Perseus gik godt senest og har bare trænet videre. Jeg tror måske ikke, at det er så forkert 
at den har anden række, og jeg forventer at hesten går et godt løb og blander sig mellem de tre første 
(Peter Jensen).
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4. løb
3 American Blue har god form og har gået godt de seneste gange. Den er med i afgørelsen igen. Den er 
selvfølgelig meldt lidt hårdt op denne gang, men jeg tror sagtens at den kan være med (Kent Friborg).
4 Baloo sad fast i København med masser af kræfter sparet. Den var rigtig fin. Her er mulighed for flere 
scenarier, da den er hurtig fra start, men det er der også andre i feltet som er. Den møder et par fine 
heste, men jeg tror at den er i top tre (Peter Jensen).
5 Amerian har gået et par gode løb i tætte starter. Hesten står godt inde på pengene og kan vel ende 
blandt de første igen. Altid en outsider (Kenneth Andersen).
6 Tough Macoy var godt gående i seneste start. Det forventer jeg han er igen. Her er der fire andre som 
måske er på højde med ham, så løbsafviklingen bliver afgørende for, om han er med på stregen. Jeg 
synes jo, han har chance, men der er andre i feltet som også løber gode tider (Johnni Olsen).
8 Uffe S Lange DK kommer tilbage efter lang pause. Han har trænet pænt, men er en lidt tung hest som 
er mere stærk end speedig, så den skal ud at have løb i kroppen. Jeg forventer ikke det store og bliver 
hverken overrasket eller skuffet uanset hvordan det går (Kenneth Andersen).
10 Amarone Dry klarede ikke at svare op for Casino Gardenia senest. Fra dette spor bliver det et lidt 
mere afventende oplæg, og han går åbenbart bedst med et godt rygløb. Burde være en god triochance 
(Henrik Lønborg).

5. løb
1 El Nino Trøjborg er lidt en éntakter, som lige skal op i fart. Vi har ikke tunet hesten, men går han op 
til det, han har gået i rutineløb, så tror jeg han er blandt de tre første. Du siger éntaktet. Vil det sige at 
den ikke kan udnytte indersporet? Den skal prøves bag bilen inden løbene, men jeg tror ikke den kan 
udnytte startsporet. Bliver du overrasket i tilfælde af sejr? Nej, det gør jeg ikke. Den har gået nogle gode 
og stærke rutineløb. For 14 dage siden i Skive gik den 1.18 den sidste kilometer, og da Kjær kom ind og 
afleverede hesten, sagde han, at nu kunne jeg godt melde den til løb (Torben Hovgaard).
2 Epos Østervang er en lidt slap hest, som har trænet pænt i den seneste tid. Det er en hest som jeg tror 
rummer en del udvikling, og jeg har en forventning om at den kommer kommer til at gå et fint løb her. Jeg 
synes det må være en triochance (Peter Jensen).
3 Eightdaysaweek var klar samtidig med Eastboundanddown til toårspremieren Århus, men jeg ville ikke 
have dem ud sammen, så vi har gemt ham lidt. Det virker som en fornuftig hest. Den er klar og hurtig.  
På sigt tror jeg Eastboundanddown bliver bedst af de to, men dette er bestemt ingen dårlig hest. Har du 
sejrsambitioner? Ja, men der kan være ubekendte, da man ikke ved, hvad de andre debutanter kan, men 
min hest er hurtig fra start og stabil, hvilket normalt rækker et stykke i disse løb (Peter Rudbeck).
4 Epidot TT er en talenfuld ung hest, men også baby-agtig og bange for mange nye ting, men han kan 
trave. Hvad er succeskriteriet her første gang? En god oplevelse, men selvfølgelig vil vi gerne tjene penge 
og allerhelst vinde, men det tror jeg at ni andre også gerne vil. Starten her er lidt for få en status på, hvor 
vi er henne. Vi kan træne lige så meget vi vil, men det kan være helt andre heste, når de kommer ud i løb. 
Hvis hesten går pænt her, så skal den starte i derbyweekenden, men hvis han agerer umodent, så skal 
han ikke starte mere i år. Bliver du overrasket hvis den slutter blandt de tre første? Nej. (Thomas Bonde).
5 Euro Girl Gardenia gik OK i debuten og har trænet for fuldt siden. Den burde vel være gået lidt frem 
med løbet i kroppen. Det virker sådan bedømt på arbejderne. Jeg tror godt at hun kan være en triochance 
(Martin Andreasen).
6 Evita Sølvtop er en debutant som skal ud at have løb i kroppen. Den mangler måske det sidste endnu 
for at være med helt fremme. En god placeringschance (Kaj Jensen).
7 Echezeaux er en vældig fin hest. Jeg ved kke hvor gode de andre er, men hesten virker vældig stabil i 
autostart. Går den fejlfrit, får en fin oplevelse og en god præmie, så er det fint. Den kan meget bedre end 
den viste i prøveløbet, og den er bedst i autostart (Kent Friborg).
8 Enforalle P gik let 1.20 i prøveløb, men hvis hesten går fejlfrit og får god oplevelse så er det fint. Så er 
både den og Echezeaux klar til derbyweekenden. Hvem er bedst af de to indbyrdes? Begge har trænet 
godt. Enforalle P har gået 1.20, mens Echezeaux har vist nogle speeder, som andre toåringer ikke kan, 
så de er svære at skille (Kent Friborg).
9 Eyre Flame har gået to OK løb. Senest galopperede hun, men efterfølgende har hun trænet fint, og vi 
har ændret på balancen. Hun har mere rutine end de andre, og hvis ellers hun lever op til træningen, så 
synes jeg hun skal løbe med frem. Det er svært at vurdere chancen, da jeg ikke kender debutanterne, 
men jeg er alligevel lidt optimistisk (Kenneth Andersen).



6. løb
2 Victor Rush er ude i et selskab som ligner det på Falster. Det ligger til at den skal få en god ryg, og jeg 
håber på, at det kan være en god tredjechance (Kaj Jensen).
5 Magiccarpetride virker fin og har en fornuftig chance. Hvordan skal løbet gribes an? Hesten kan både 
åbne og slutte af, og der er ikke så mange med. Vinderchance (Anders Pedersen).
6 O’Grady blev det lidt forkert for senest, da hesten fik voldsomt tryk. Den start skal man bare se bort 
fra. Her skal den ud for at vi kan se om formen er, hvor vi regner med at den skal være. Er det en vinder-
chance? Han skal ud at bevise det først. Triochance (Torben Hovgaard).

7. løb
2 Alma Smed er en lidt vanskelig hest. Hun er stænkræd og galopperne skal man ikke lægge for meget i, 
da de kommer og går. Hun kan meget i fejlfri udgave og er altid en outsider (Kenneth Andersen).
3 Chelsea har vel ikke være meget ringere end tredje når været ude i monteløb. Det tror jeg heller ikke 
den er her. Senest var den fjerde i derbyprøven, i samme tid som nummer to. Hesten har ikke vundet 
løb, så svært at sige at det er en god vinder chance, men jeg synes det er en god triochance og også en 
vinderchance (Hans Ulrik Kristensen).
9 Algol har god form og går godt. Her møder den gode fine og hurtige heste, men jeg tror det bliver en 
fartfest og så kan den måske følge med undervejs og herefter være i afgørelsen til slut (Kent Friborg).

8. løb
1 Disney HJ fungerede ikke ordentligt senest på Århus-banen. Det kostede for meget at hænge på i  
svingene. Ellers gik hun endelig et fejlfrit løb og hvis hun kan det igen, så er hun en præmiechance. Hun 
kan mere end det hun har vist (Kenneth Andersen).
2 Ducato er lynhurtig fra start. Kenneth får besked på at køre til spids og herefter slippe til den første af 
de rigtigt gode, der kommer. Så tror jeg at den bliver anden. Hesten er ikke for stærk i afgørelsen og har 
ikke fattet det af afgøre i løbene. Derfor skal den køres sådan (Jeppe Juel).
3 Dixie Downs har skuffet. Starterne i Århus kan man se bort fra, da hesten er prisgivet den vej rundt. 
Ellers er det gået i skuddermudder, og en gang blev hesten kørt ned. Er meget bedre end resultaterne 
viser. Går den et godt løb og viser lidt igen, så er den snart sejrsaktuel i sin egen klasse (Kent Friborg).
4 Dominique AP fungerede ikke i Århus, selv om den faktisk har vundet to løb på banen. Nu er hun til-
bage på den rette vej rundt, og jeg synes hun skal have en vinderchance. Har galopperne skyldtes banen 
i Århus? Det bilder jeg mig ind. Den hoppede så også i Aalborg seneste Birger kørte hesten der, men jeg 
føler slet ikke at hesten er ustabil, så jeg tror det går her (Morten Juul).
6 Donna Lupo har gået nogle fine arbejder på det seneste. Den bliver kørt lidt forsigtigt for at få løb i  
kroppen. Det har været lidt op ad bakke, og nu må vi have den ind på sporet igen. Herefter må vi se,  
hvad der er til slut (Kaj Jensen).

9. løb
1 Dusine Elholm gik pænt efter galop senest, ifølge Kasper. Forinden havde hun gået et par rutineløb, 
hvor den havde gået en 1.20-tid. Kan hun følge op på det skal hun være en præmiechance (Kenneth 
Andersen).
2 Annabella Knick var egentlig fin hele sidste år, men da den så skulle ud at starte var den ikke som den 
skulle være. Vi har løst et par småting på hende og hun har trænet godt i den seneste tid. Jeg forventer, 
at hun gør op om sejren (Peter Jensen).
4 Dempis D er lidt svær. Hvis hesten går fejlfrit så får den en præmie, men hesten har det lidt svært med 
svingene (Kaj Jensen).
5 Dayton Downs gik fornuftigt senest, hvor den galopperede lidt umotiveret. Har et dårligt spor igen, men 
med lidt held så er det en chance mellem de tre første (Anders Pedersen).
8 Diana T Hall disponerer ikke altid kræfterne som kusken gerne vil have. Hun har god fart, men er også 
ustabil. I fejlfri udgave er det en triochance (Kenneth Andersen).
11 Bella Dilli gik rigtig godt i Århus. Hun leverede en rigtig god opløbsfinish, og hun virker stærk og reel. 
Jeg tror på en vinderchance (Kenneth Andersen).



10. løb
1 Tristan Avalon driller lidt. Nu forsøger vi om jeg kan få ham fra start i formløb. Det er en mindre 
præmiechance (Johnni Olsen).
11 Ohio Gilbak skal nok have yderligere et par løb i kroppen inden den  er vinderaktuel. Jeg tvivler på at 
den kan leve op til programmets vindertip (Kaj Jensen).
12 Pegasus Shadow er i fremgang i øjeblikket og har faktisk gået OK i de seneste starter. Har fordel af 
distancen, men skal køres lidt på chancen. Måske en triochance (Martin Andreasen).

----

Bedste chance på dagen?
Anders Pedersen: »Det må være Cadiz og Magiccarpetride«.
Gordon Dahl: »Darlington«.
Morten Juul: »Dominique AP«.
Peter Rudbeck: »Eightdaysaweek«.
Torben Hovgaard: »Det må være Limbo. Den har gjort det legende let de seneste gange, og Birger 
plejer at have en god hånd til ham.«
Kenneth Andersen: »Bella Dilli«.
Kent Friborg: »American Blue«.
Kaj Jensen: »Donato Gilbak«.


