
Trænerkommentarer
Vedrørende løbsdagen tirsdag den 21. august 2018

1. løb
1 Amelia Jay håber jeg er med fremme. Hun virker rigtig frisk og går godt. Og nu har banen fået lidt 
vand. Derfor regner jeg med, at den har en god chance. Har hesten ligefrem vinderchance? Det kan  
den nemt have, hvis løbet former sig rigtigt for den (John Nielsen).
3 Street Boss synes jeg står med en god chance. Han virker i god form og har en god vinderchance 
(Marc Stott).
4 Vera Volkova går lige så godt som hun plejer. Det er blot et spørgsmål, om hun er kommet op i en for 
god klasse. Hun er gået en klasse eller to op, fra at hun plejer at løbe i klasse 4 og 5 til nu at gå i klasse 3, 
så det bliver spændende om hun kan klare sig. Jeg håber og tror på at hun kan gå i troen (Jens Højbjerg).
5 Margot Fontayn kan meget bedre end hun har vist. Hun kræver rigtig meget ridning og skal rides 
hårdt fra start. Får hun en ordentlig position fra start så er hun sejrsaktuel. Hun har været topklar og fin 
i lang tid, men har bare fået nogle lorteløb for at sige det lige ud. Hun gik fantastisk da jeg selv red den 
i forrige start, men da var distancen bare 300-400 meter for kort. Det skal være en outsider. Nu har den 
også fået en klasserytter på, så det ene kg ekstra den har på er underordnet (Sabina Gammelgård).
8 Redford har ikke startet i et stykke tid. Vi skal nok være glade, hvis han er i pengene, da flere af 
konkurrenterne er rimeligt gående. Placeringschance (Keld Chr. Karlsen).
9 East Meets West drillede os lidt senest. Den kom til at ligge udvendigt og kom ikke rigtigt ind i løbet. 
Han gjorde ikke det store væsen af sig, så han skal være heldig for at nå i trioen her (Keld Chr. Karlsen).

2. løb
1 Shanghai Elastic har haft en lille pause idet vi prøver på at forbedre temperamentet lidt, da hun er noget 
hidsigt anlagt. Hun er lidt et spørgsmålstegn på dagen. Vi håber på en præmie (Ann-Charlotte Nielsen).
2 Parbold Hill gik faktisk lidt dårligt senest, men nu er det blevet en bedre bane, så jeg håber, at den har 
en triochance (John Nielsen).
3 Voguela kan være med fremme. Den gik godt senest og var ligeglad med at banen var lidt hård. Nu 
tror jeg den rigtigt er flyvende. Det er nok den, der har lidt vinderchance (John Nielsen).
5 Rita’s Girl fungerer ikke i Århus. Hvorfor ved jeg egentlig ikke, men jeg tror da at hun er et godt  
trioemne i Aalborg. Hun har gået godt venstre rundt. Kan den vinde? Den kan hun såmænd godt  
(Torben Christensen).
7 Carla Ponti har da en pæn chance igen, men den har fået to kg ekstra i handicap og hestene er ret 
jævnbyrdige. Triochance (Birgitte Nielsen).
 
3. løb
1 Laudate Dominum regner med kan løbe med op. Det gør vi jo allesammen, men hesten er med 
fremme hver gang og har en triochance. Kan den vinde? Ja, hvis det flasker sig rigtigt for den. Det er jo 
ikke en høj vægt den skal løbe med, og samtidig har den en god rytter (John Nielsen).
4 Swedish Eragon bliver det nok lidt sværere for nu. Han skal ud at forsvare 70 i handicap. På den  
anden side så har han ikke sat et ben forkert i år, men jeg tror ikke han kan vinde. Han skal nok være 
med deroppe, da det er en ærlig hest og Jacob kender ham, men hvis han er i trioen så er det fint  
(Torben Christensen).
5 E Fourteen har ikke rigtigt trådt an i år, men jeg har også lagt mærke til, at hun ikke giver sig fuldt ud 
når banen har været hård. Nu har vi fået lidt regn så banerne er mere medgørlige. Samtidig er hesten 
blevet lettet lidt i handicap, så jeg tror den vil være oppe i den forreste del. God triochance. Den er  
vindertippet i programmet. Kan den leve op til det? Jeg tror ikke lige at den kan vinde. Det vil jeg se før 
jeg tror det (Torben Christensen).
6 Wellington er en triochance, hvis ellers han hopper ordenligt ud denne gang. Senest satte den  
hovedet ind til naboen. Gangen før rejste den sig, og i starten inden åbnede startboksen ikke, så tre 
gange i træk er den kommet dårligt fra start (Birgitte Nielsen).
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7 Hongkong Star træner godt og er fint i orden, men hesten fungerer ikke så godt på Klampenborg, hvor 
den startede senest. Det var mod gode heste, men hvis man ser på resultatrækken så går hesten bare 
ikke så godt i Klampenborg. Nu er den tilbage i vante omgivelser i provinsen mod heste, som jeg ved at 
den kan gøre sig imod. Hesten er imidlertid ikke så glad for bløde underlag, men jeg ved ikke hvor meget 
regn der er faldet i Aalborg. Startsporet er heller ikke så godt i disse sprinterløb, og med Wellington og 
Haseen i feltet kan det blive et meget forceret væddeløb. Derfor ligger jeg måske en smule lavt, også fordi 
Hongkong Star står med sit maksimale handicap nogensinde. Når det er sagt, så er han en klassehest og 
hvis han får det rette løb, er han ikke langt væk. Der er bare nogle ting som ikke lige taler til hans fordel. 
Jeg vil sige, at det er en præmietager, en triochance og en hest man aldrig helt skal glemme på klassen 
(Lea Olsen).
8 Show Of Faith skuffer sjældent og jeg tror på en topplacering igen. Hun har snart vist, at hun kan det 
hele, både gå i front og ligge nede bagved. Når hun sidder midt i feltet så plejer hun at tage mange til slut. 
Jeg tror på vinderchance (Ann-Charlotte Nielsen).

4. løb
2 Pacific King tror jeg kan være en lille vinderchance. Jeg ved godt, at distancen er lidt kort, men som 
han gik senest, så tror jeg godt at han gøre det igen (Keld Chr. Karlsen).
3 Storm Wind skal starte for første gang og vi skal lige se, hvordan det hele fungerer. Jeg tror at vi skal 
være heldige, hvis han er i pengene (Keld Chr. Karlsen).
5 Quiet Weekend gik faktisk ganske OK første gang ude for os. Her håber vi på ,at den er lidt afslappet 
på dagen, og at han vil gøre en god figur samt tjene nogle penge. En lille triochance, men nok mest en 
placeringschance (Ann-Charlotte Nielsen).
6 Laszlo har tydeligt svaret på de ekstra vitaminer og mere træning den har fået siden forrige start. Det 
var dejligt at den endelig kunne vinde senest, og jeg tror også meget på hesten her. Det er en klasse hvor 
den burde kunne være med. Jeg tror meget på den, især når Oliver Wilson sidder der i stedet for jeg. Der 
er større respekt for ham. God vinderchance (Sabina Gammelgård).
7 Bright Cross forventer jeg vil være mellem de fem første, hvis han løber op til det han kan. Han har 
faktisk ikke været mere tilpas i år end tilfældet er nu. Kan det være en triochance? Det er jeg ked af sige, 
da han ikke gik ret godt senest, men i arbejde går han bedre nu end tidligere i år (Jens Højbjerg).
8 Miss Van Winkle kommer denne gang ud på den rette distance. Senest var løbet for kort. Jeg håber, at 
den er med fremme, og tror, at den kan være mellem de tre første (John Nielsen).

5. løb
3 Ventuari kommer til start i årets hidtil bedste forfatning. Den gik et rigtig godt arbejde onsdag morgen 
på græsset i Århus. Normalt kan Ventuari ikke følge Hongkong Star i arbejde, men han var bedst onsdag 
morgen. Det er en hest i udvikling, og jeg synes betingelserne for den er gode. Den har et godt startspor, 
en god rytter, distance, underlag. Det hele passer. Ikke mindst med ridevægten. De seneste to gange har 
den startet med høj vægt, og det er en lille hest, så jeg tror det kommer til at gavne ham. Jeg har en rigtig 
god fornemmelse. Det er et storløb hvor alle gerne vil gøre sig, men med et glat løb så tror jeg også at 
han kan vinde (Lea Olsen).
4 Good One er på vej frem frem i form. Hesten gik strålende senest, og sporet er super. Jeg tror absolut 
at han er trioen (Marc Stott).
6 Gentleman Jack er forberedt til løbet og jeg tror den kan være mellem de tre første (Keld Chr. Karlsen).

6. løb
1 Good Too prøver vi at gå lidt ned i distance med, mod lidt dårligere heste og med blinkers for at se om 
ikke vi kan vinde et løb. Den har banket på til en sejr og har været tæt på et par gange. Seneste start i 
Klampenborg skal man ikke gå op i. Han tacklede ikke banen. Forhåbentlig går han et stærkt løb denne 
gang mod lidt dårligere heste (Marc Stott).
2 Legial er normalt ikke bange for lidt vægt, og den er ude i et rimeligt selskab. Jeg tror, at det kan være 
en lille vinderchance (Keld Chr. Karlsen).
3 Phoebe er lidt åbent spørgsmål. Nu er der kommet en anden rytter på og det håber vi kan hjælpe, men 
med en fjerde-femteplads så er jeg godt tilfreds (Jens Højbjerg).
5 Elodie tror jeg er en triochance. Hun gik godt senest og er ikke blevet ringere siden, men det skal altid 
held til. Jeg er ked af at sige, at hun kan vinde, men jeg tror hun kan gå i trioen (Jens Højbjerg).



7. løb
1 Baby Woodrose prøver vi nu med blinkers. Hun har nærmet ikke løbet væddeløb, men ligget langt efter 
og lullet rundt. De to gange hesten har startet, har den slet ikke gået som den har vist i arbejde. Nu har vi 
prøvet hende med blinkers i en græsgalop, og da fløj hun af sted. Hun får helt sikkert penge med hjem. 
Ellers er det fordi hun slet ikke vil. Løber hun op til sine arbejder så kan det være en lille triochance  
(Torben Christensen).
2 Danzing Princess har helt sikkert fordel af, at banen nu er til den gode side, og samtidig har den en 
stærk jockey. Senest fik den et dårligt løb. Den kan måske række til en trioplacering (Keld Chr. Karlsen).
5 Hermine gik lidt flad senest, men jeg håber, at banen er bedre til hende nu, og distancen er rigtig god 
denne gang (John Nielsen).
7 Tears For Two var lidt uheldig senest. Det må være en lille vinderchance her (Keld Chr. Karlsen).
8 King’s Son holder god form. Jeg synes det er en stor vinderchance. Eneste minus er startsporet. Med 
udvendigt spor på 1800 meter i Aalborg så ligger man og roder lidt ude i svinget, og er man lidt for passiv 
så er det ikke altid det går, men forhåbentlig kommer vi over det og vinder alligevel (Marc Stott).

1. travløb
2 Bahia Gilbak går godt i arbejde, så jeg håber, at den er med helt oppe. Der er flere i feltet som har gået 
godt, så det kan godt risikere at blive svært, men hesten har god form. Vi skal bare have noget mere fart i 
den (John Nielsen).
3 Very Special er en hest som blev kørt bort som toåring. Det var det største talent, men man fik kørt 
psyken ud af den. Jeg har kørt nogle forsigtige rutineløb med hesten, hvor jeg har kørt indvendigt, og det 
bliver også et forsigtigt oplæg her. Man kan mærke, at hesten har det indenbords, der skal til, men man 
skal passe ikke at tage det ud på en forkert måde, for så er det slut. For mig er det en outsider. Hesten 
har kapacitet og talent til at kunne lege med disse heste, men den har en mental brist så det skal gribes 
forsigtigt an (Jeppe Juel).
4 Chopin har det ikke været godt med endnu. Nu er den blevet ridetrænet i et par måneder, så den skal ses 
i opvarmningen, om det er blevet bedre. Er ikke mere end en lille outsiderchance (Kenneth Andersen).
6 Diva Sisa var vel lidt for frisk senest og hoppede, men gik et kanonløb efter fejlen og var femte. Der er 
en anden god hest med som sikkert bliver svær at slå, men først og fremmest skal hun også gå et fejlfrit 
løb nu. Det er en outsider (Marc Bæk Nielsen).
7 Livi National er godt inde i løbet pengemæssigt og vil helt sikkert være med fremme. Hesten går vel 
egentlig pænt hver gang, men har lige manglet det sidste. Den burde være forbedret til denne start og kan 
slutte blandt de tre første (Kaj Jensen).
8 Come On Dings galopperede senest, vel bare grundet manglende rutine. Første gang gik den fornuftigt,
men jeg synes godt at den kunne have trænet lidt bedre end tilfældet er, så jeg ligger lidt lavt  
(Anders Pedersen).

2. travløb
1 Cortez Bounce er meget ustabil, men træner godt og denne gang har den alle forudsætninger for gå 
fejlfrit, da den er alene i volten. Det er en outsider (Marc Bæk Nielsen).
10 Alma Smed galopperer lidt når det passer hende. Tillæg er ingen fordel og hun står helt forkert  
handicap, så det vil overraske mig, hvis hun er mere end en placeringschance (Kenneth Andersen).

3. travløb
8 Sussie Hastrup er stabil og gør sig aldrig helt bort. Den vil helt sikkert være med oppe igen. En  
potentiel triochance (Kaj Jensen).
9 Albatros var fin igen senest efter sygdom. Den var ikke på nogen måde var trænet op til den start, så 
hesten er gået frem med det løb i kroppen og skal have en god chance. Vinderchance (Marc Bæk Niels-
en).

4. travløb
5 Famous Marke har trænet fornuftigt og virker som en fin hest. Det er svært at vurdere chancen, så vi 
må se. Den har gået 1.22 i arbejde på en god måde (Anders Pedersen).



----

Bedste chance på dagen?
Torben Christensen: »Mon ikke det er Rita’s Girl. Hun er ikke ude i det hårdeste selskab«.
John Nielsen: »Det er nok Voguela. Den har lav vægt og var fjerde senest som kort slået. Den kan godt 
have chance«.
Lea Olsen: »Ventuari«.
Marc Stott: »King’s Son«.
Keld Chr. Karlsen: »Jeg fremhæver Pacific King som han gik senest.«  
Og den næstbedste? »Det er nok Tears For Two«.
Jens Højbjerg: »Elodie«.
Sabina Gammelgård: »Laszlo«.
Marc Bæk Nielsen: »Albatros«.


