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1. løb
2 Dusty Mærsken gik et stærkt løb i Skive og har faktisk gået pænt. Har et godt spor og er meget 
start-hurtig så den kan godt løbe med frem her. Triochance (Kenneth Andersen).
3 Daddy Loves You er en hest som har skuffet mig meget. Han er en slambert, men hvis han går fejlfrit 
vil han være blandt de tre første (Kaj Jensen).
4 Dario Sotto synes jeg gik godt i København. Hesten er endelig ved at vise noget af det den indehold-
er. Jeg synes den står godt til i løbet. Er en af dem som kan vinde løbet (Peter Jensen).
5 Dancing Alone har jeg kørt en gang før. Hesten gik forbedret i Århus efter et tungt løb og er på vej 
frem. Det hårdt at sige, at den skal vinde, men en præmie kan den tage (Jeppe Juel).
6 Dark Gogo har gået godt et par gange eller tre i træk, så det er vel lige op over at hesten snart vinder 
løb, men om det bliver her ved jeg ikke. En god triochance (Morten Juul).
7 Diva De Meaux er ustabil i startøjeblikket, hvor den kan stresse sig lidt op. Når hun ellers er i fodslag 
så er hun en rigtig elegant dame, som kan løbe stærkt. Nu har hun fået et udvendigt startspor, hvilket  
er at foretrække i bestræbelserne på at komme glat af sted. Er hun fejlfri så er hun med på stregen  
(Kenneth Andersen).
9 Dollar Esterel er ny i stalden. Starten her er lidt en test. Vi håber selvfølgelig at den får penge og gør 
et godt løb, men i første omgang er det ikke nogen vinderchance (Flemming Jensen).
12 Dirocco er i fin form, men har fået et svært spor. Får hesten en god rejse så må den række til en god 
præmie (Kent Friborg).

2. løb
1 Wannebe Ingemann har haft en lang pause, hvor den er blevet opereret for en fraktur i en kode. Skal 
først og fremmest have et godt løb og komme i gang igen. Har trænet rigtig fint og er vel en lille outsider 
(Marc Bæk Nielsen).
3 Desavi D synes jeg var meget imponerende i seneste start, hvor den sad i “dødens”, kom hjem på 
1.15,5 og kun var tæt slået. Med et lidt heldigere løb skal den være med i afgørelsen her blandt lidt de 
samme heste som den mødte senest (Kaj Jensen).
7 Ducato hoppede sejren væk senest i Skive. Her bliver hesten kørt fremad indtil den får en ryg at gå 
på. Triochance (Jeppe Juel).
10 Daniella Gardenia forbedrer sig hele tiden. Gik et rigtig godt løb senest i København, hvor kun Daisy 
Cash var foran. Har et spor som trækker lidt ned, men jeg føler mig ikke slået på forhånd. Skal være en 
god chance, hvis positionerne passer (Martin Andreasen).
12 Design Hastrup har fået et uheldigt spor og er kommet en klasse op. Den gik forrygende godt på 
Lunden, og hvis den kommer godt til så vil den helt klart være med i afgørelsen (Kaj Jensen).

3. løb
1 Warrawee Perseus går jævne og stabile løb hele tiden. Er aldrig helt væk, men møder hård modstand 
så det er en lille triochance (Peter Jensen).
2 Alpha Peak skuffede mig lidt senest. Jeg synes ikke der var det forventede tryk i den. Hesten er efter-
følgende blevet medicineret for en halsinfektion og jeg synes den har trænet fint. Han skal være langt 
fremme. Det bliver offensivt hesten skal være en vinderchance (Steen Juul).
3 Børge gik vel OK i Skive. Er måske på en bedre distance nu. Kan være blandt de tre første igen 
(Flemming Jensen).
6 Key Largo fik mildest talt et møgløb senest i København. Her er der vel også risiko for et hårdt løb, 
men hvis det flasker sig lidt så er det en triochance (Morten Juul).
7 Uha Uha De Hess skuffede i Skive. Havde vældig høj puls efter løbet, men jeg har ikke fundet nogen 
fejl på hesten. Rækker normalt her og tager en præmie (Bent Svendsen).

Af Niels Jørgensen



8 Highland Breeze er på rette distance og tåler et lidt hårdt oplæg. Jeg kender modstanden for dårligt og 
hesten må bedømmes ud fra de præstationer, den har gjort de i de seneste starter. Senest i Bergen vandt 
den V75 og tog egentlig gode heste ned fra dødens. Forinden havde den vundet to sejre på lokalbanen. 
Den har gjort det vældigt godt. Det er selvfølgelig ikke noget godt spor, og hesten er ikke voldsomt hurtig 
fra start. Det letteste for mig er at kalde det en outsider (Geir Mikkelsen).
9 A Perfect Torkdahl kom tilbage efter prøveløb og startede i amatørløb i derbyweekenden, men 
skuffede ved at galoppere i hvert sving. Har været forbi dyrlægen og er blevet tjekket op. Skal have et 
roligt løb og i gang. Det tager et par starter før den er i fuld form, så vi er glade hvis han tager en præmie 
(Søren Johansson).
10 A’ka Sjæl Skov er i virkelig god form. Lige pludselig vinder den løb. Om det er denne gang ved jeg 
ikke, men hesten er meget bedre end resultaterne viser (Kent Friborg).

4. løb
1 Cutthecrap gik godt i Skive og står vel OK i dette løb. Den bliver nok lukket af for at gøre han hurtig-
ere fra start og komme til at sidde bedre med. Det kan sagtens blive galop op til startbilen, da nummer et 
aldrig har været hans livret, men formmæssigt er det en lige så god chance som de andre. Det er jeg ikke 
i tvivl om (Gordon Dahl).
3 Cadillac Shadow var lidt uforskyldt i forbindelse med starten i København, hvor den skuffede mange. 
I forbindelse med omstarten brugte den mange kræfter og den kunne næsten ikke stoppes. I gyldig start 
havde han næsten kontakt med den, men da Flemming kom og trykkede fik han aldrig fat i den igen før 
kræfterne var sluppet op. Vi går lidt med tro, at hesten lukkede for luften og deraf den dårlige præstation. 
Vi laver lidt om på forspændingen. Den har hele tiden gået med lukket hovedlag. Nu prøver vi at give den 
åbent på og håber, at det kan hjælpe til at disponere ordentligt med kræfterne. Outsider (Peter Jensen).
4 Corvatinni Skov fik en mystisk galop på i derbyweekenden og er normalt stabil. Møder gode konkur-
renter, men er god til at hænge på og kan være en lille triochance (Bent Svendsen).
6 Ce Hindø er kommet ud blandt gode heste, men har gået godt. Var lidt under isen på derbydagen, men 
var også uheldig med positionerne og fik en dårlig ryg. Det er en triochance (Kaj Jensen).
7 Hiawatha River var svag i Skive uden jeg har kunnet finde nogen fejl, så vi prøver at melde igen. Den 
tabte lodtrækningen og sidste start in mente så er det kun en outsider. Skal være bedre end senest. Jeg 
tænker, at det måske skyldtes, at vi havde rykket skoene af i Skive. Set i bakspejlet var banen ikke til det 
(Gordon Dahl).
9 Captain Morgan skuffede lidt senest og man må sige at hesten har skuffet hele sæsonen. Her skulle den 
gerne gå et godt løb og gøre en figur, men jeg tror ikke at den er blandt de tre første (Flemming Jensen).
10 Cheri De Vie har være lidt uheldig i lodtrækningen, men er ellers i rigtig god form. Løser det sig lidt så 
kan han være en pladschance (Steen Juul).

5. løb
1 Beautiful Kiss tror jeg vinder. Jeg kører hårdt fra start og håber den sidder i spids og bliver der resten 
af vejen (Ken Ecce).
4 Boris Simoni var nedsat i København. Den skuffede ved ikke bare at afgøre, men vi fandt så en fejl, 
hvilket hesten er medicineret for og derefter har den trænet let grundet medicineringen. På kapaciteten 
matcher han disse heste og den har bedre chance end hesten er seedet til i programmet (Jeppe Juel).
5 Winther har trænet med i intervallerne og der ser det fint ud, men det er i slutningen af løbene hesten 
kan blive lidt rullig og har galopperet nogle gange. Jeg har ikke kørt hesten i løb før, men bare set den. 
Det er en outsider (Steen Juul).
7 Cavaca skuffede lidt senest. Vi håber i første omgang på penge her (Flemming Jensen).
8 Global Unreal er en fin hest som udvikler sig fra start til start. Vil gå et godt løb og kan være en chance 
blande de tre første (Flemming Jensen).
9 American Blue har god form. Sidder hesten godt til så kan det være en triochance (Kent Friborg).

6. løb
1 Baxo Epice gik godt i København. Nu kan startsporet være lidt lurigt. Jeg er ikke sikker på, at den kan 
svarede de udvendige op fra start og så bliver det chanceartet, men kommer vi til så har hesten en god 
chance. Der er ingen i feltet som den ikke matcher Skal være med fremme (Jeppe Juel).



2 Turbo Star er ude i et bedre felt end den plejer at møde, men med de tider hesten løber, så gør hun sig 
ikke bort. Hun får helt sikkert en præmie, men løbets udvikling vil være afgørende for, hvor den lander (Kaj 
Jensen).
3 Speedy Højlund gik godt i Skive, hvor det blev en lidt hård åbning og den havde ikke lige svar overfor 
Andre Ward til slut. Gik med sko i Skive, men de ryger her. Er stærk og kan gå i samme fart hele vejen 
rundt. Jeg forventer, at den er med i afgørelsen (Kenneth Andersen).
5 Gigolo gik vel OK senest på langt løb uden at imponere. Det er nok ikke hans favoritdistance. Sprint er 
vel bedre, og jeg synes, han er en af dem som kan vinde løbet, men den kan også gå et godt løb og kun 
blive fjerde (Morten Juul).
6 Vores Wozniacki er hurtig og stabil. Det er en sød og rar hest, som har gået godt, og jeg tror også hun 
er med fremme i dette løb. Skal være en god triochance (Steen Juul).
7 Aura Garbo er på favoritdistance og kan være blandt de tre første. Den har stået over på grund af ben-
problemer, så der kan være et spørgsmålstegn ved formen (Flemming Jensen).
8 Amerian har haft en god formperiode, og min far har et godt tag på ham, men 1600 meter og spor otte 
er to ting der trækker ned. Den bliver kørt lidt på sikkerhed og i håb om overpace. Så kan han tage en 
præmie (Kenneth Andersen).
9 Can Tab var rigtig fin senest i København. Startsporet er OK, men ikke perfekt. Har været rigtig fin i 
træningen efter starten i derbyweekenden og er vel en triochance fra dette spor (Knud Mønster).
11 Fighting Gehør har dårlige spor hver gang den starter. Den er meget bedre end resultaterne viser og 
er en kanongod hest. Jeg tror på at den kan løbe med helt frem, hvis det flasker sig (Peter Jensen).
12 Bravo Sølvtop kan gå 1.12 og ville have chance fra et bedre spor, men her kommer sporet til at lægge 
en dæmper på, hvilke forventninger vi kan have. Det er en triochance, hvis hesten kommer glat igennem 
men det bliver svært (Kaj Jensen).

7. løb
2 Come On Hugo er i fin form og fejlfrit kan den være blandt de tre første. I derbyet var hesten stresset 
og deraf galoppen. Det var ikke helt den samme hest som i Derbyprøven. Der skal ikke så meget til at 
ødelægge det for ham. Har du sejrsambitioner? Ja, hvorfor ikke. Hesten har vist, at den hører til i toppen 
af årgangen og det er en af de hurtigste i feltet (Flemming Jensen).
3 Chock Nock har trænet på efter derbyet, uden anmærkninger overhovedet. Virker fin og tilpas.
Hvad ligger til grund for kuskevalget? En skulle jo køre hesten. Björn skal køre i Sverige, og jeg har brugt 
Henrik en del, når jeg har haft flere heste i et løb. Hvad taler for at hesten forsvarer sejren fra derbyet?
Han fik jo ikke det letteste løb i derbyet, og da synes jeg han viste, at han var stærkest. Nu er det kun 
2100 meter. Jeg vil ikke sige, at det er en bagdel, men hesten havde fordel af 3000 meter i derbyet i for-
hold til de andre. Han klarer også 2100 meter og er blevet fornuftig. Jeg tror på, at den kan være med til at 
kæmpe om sejren (Steen Juul).
4 Chief One var desværre syg i derbyet og det tog lidt tid for hesten at komme ovenpå igen. Den har 
trænet fint i næsten 14 dage og har fået et fornuftigt spor. Vi sigter vel i første omgang efter en tredje- 
fjerde-femteplads, men det er ikke umuligt at den kan overraske (Morten Juul).
5 Champions Peak har trænet på. Den gik godt i derbyet og jeg var helt tilfreds. Hesten gik selv 800  
meter ude i tredje spor uden at få hjælp, holdt farten fint, og jeg var tilfreds. Den skal kunne være med 
også her. Jeg synes at begge heste har vinderchance, akkurat som jeg også sagde op til derbyet  
(Steen Juul).
6 Casino Gardenia gik godt i København. Går han lige så godt her så er han vel blandt de tre første. Først 
og fremmest skal han gå fejlfrit, men jeg tror at han kan hævde sig blandt disse heste (Knud Mønster).
8 Confidence. Hvad taler for at det gå jeres vej i denne omgang? I hvert fald ikke spor otte. Det bliver 
svært. Hestene er utroligt jævnbyrdige i den årgang, men jeg synes Confidence har taget derbyet godt, 
hvilket vel er det, som taler for, at det skal gå vores vej. Ramte hesten formen til derbyet? Det gjorde den 
absolut. Løbet blev måske maksimalt. Jeg ville godt have været ude at køre med 500 meter til mål i stedet 
for den korte speed, men det var vilkårene for os. Hvad bliver taktikken denne gang? Jeg kører alt hvad 
jeg kan fra start. Det har hesten bevist, at den kan. Jeg kører helt klart for at komme til spids, men bliver 
der en åbning så tager jeg den. Hvor optimistisk er du? Jeg er ikke superoptimist, men jeg tror på, at hes-
ten har en chance. Jeg tror faktisk, at hesten er lidt bedre end til derbyet. Den gik et arbejde forleden og 
virkede rigtig fin. Er det en vinderchance? Man kan i hvert fald ikke se bort fra den (Ken Ecce).



9 Cool Shadow set det fornuftigt ud med. Jeg er altid tilfreds med spor ni og ti. Så er hesten ikke med i 
klippet fra start, og vi sidder bag en starthurtig hest som kører fremad. Dermed kommer hesten til at sidde 
fint til. Jeg kørte det sidste arbejde torsdag og er tilfreds med det hele. Jeg vil sige det sådan, at jeg ikke 
ville bytte hest, hvis jeg fik tilbudt at køre en anden. For mig er det ikke urealistisk, at Cool Shadow kan 
vinde løbet (Jeppe Juel).
12 Raket Brodde er bedre end resultater viser. Har gået et par rigtigt fine løb nu. Vi har ændret nogle 
småting og han virker rigtig fin i træningen. Hvis der bliver tempo på løbet så tror jeg den kan dukke op 
blandt de fire-fem første (Peter Jensen).

8. løb
3 Angel Of Mine var positiv i første start og hvis hun leverer en lignende indsats igen, så kan hun være 
blandt de fire første. Kan den gå helt op at ringe? Det vil jeg nu ikke tro her. I første omgang en god  
placeringschance (Flemming Jensen).
4 Caviar har været fin. Han gør sit job og er en god hest, som står godt her. Normalvis skal han være 
førstevalget (Jeppe Juel).
5 Cody er hurtig fra start og kommer til at sidde med fremme i inderbanen som den skal. Så er det en lille 
triochance, men ikke noget for vinderspillerne (Gordon Dahl).
6 Cilas Smed er blevet medicineret efter seneste start, hvor hesten var dårlig. Den kan bedre. Jeg skal 
forsøge at finde en ryg og tage en præmie (Kenneth Andersen).
8 Dicte Skovsende gik godt i København og er endelig ved at vise noget af det den indeholder. Det er 
klart at det ikke er så let, når den her møder ældre og mere rutinerede heste. Starten er primært en fin-
pudsning frem mod Kriteriumsprøven, så resultatet er lidt underordnet bare hesten går et godt løb  
(Peter Jensen).
9 Darlington fik et lidt kedeligt spor i kraft af at den er meget starthurtig, men hesten er rigtig godt 
gående, og hvis det flasker sig lidt herfra, så synes jeg han er en vinderchance (Gordon Dahl).
10 Bellucci lavede senest en af sine efterhånden sjældne fejl. Er i ret god form, men møder også gode 
heste. Hvis der bliver kørt lidt undervejs og hun får et fornuftigt løb, så kan hun godt hænge med. Med 
heldigt løb kan det være en lille pladschance (Ole Bender).
11 Clark Gable var rigtig godt gående i Billund, og jeg er rimelig sikker på, at den vil være forbedret til 
denne start, men fra dette spor kan det ikke undgå at blive svært. Der er også et par andre gode heste 
som bliver svære at matche fra dette startspor. Triochance (Kaj Jensen).
12 Flædie Grim går stabilt og fornuftigt, men har ikke den store sejrsprocent. Kan være blandt de fire 
første. Distancen er lidt imod (Flemming Jensen).

9. løb
2 Slide So Easy virker til at være kommet godt over sin sygdom (var slettet på derbydagen for mavep-
roblemer, red.). Alt virker normalt. Den skal lige i gang igen, men det er altid en god chance. Bliver det et 
offensivt oplæg? Ja, han er naturligt hurtig, og fra et godt spor bliver det offensivt (Flemming Jensen).
4 Twigs Briard møder stenhård modstand, men det ved hesten jo ikke. Jeg tror ikke at den falder igen-
nem og det er det vigtigste. Præmiechance (Peter Jensen).
5 Triton Neergård gik faktisk et superløb i København. Den hoppede vel en trioplacering væk i sidste  
sving, men stillede sig alligevel og tog flere længder ind på rigtigt gode heste i opløbet, så han har god 
form. Jeg vil ikke udelukke ham fra at tage den sidste trioplacering (Jeppe Juel).
6 Stand And Deliver har døjet lidt med allergi og tykt blod, hvilket vi har forsøgt at få styr på. Det føler jeg 
at vi har, men det er op til bevis. Er hesten som bedst så løber den frem blandt de tre første, men normalt 
kan den ikke slå Slide So Easy (Peter Rudbeck).
7 Shotproof bliver mere og mere end speedkugle til slut. Vi har ligesom fundet ud af, at vi ikke skal køre 
alt for hårdt fra start. Han skal gemmes og slutte af. Det har han gjort med bravour, og de andre skal ikke 
have nogen dårlig dag, så slår han alle. I et normalt løb slår han vel ikke Slide So Easy, men der skal ikke 
meget til før Shotproof er der (Flemming Jensen).
8 Sejr Gammelsbæk viste vældig fin form senest og har trænet godt efterfølgende. Hesten har trukket 
et vældig svært spor. Den er hurtig fra start, men det er der andre i feltet som også er, men ud fra det løb 
hesten gjorde senest, så håber og tror jeg, at den kommer med topform (Geir Mikkelsen).



10. løb
2 Corleone kan jeg ikke sige andet om end at jeg ved, at Morten kørte et arbejde med hesten mens  
jeg var i Rusland. Det var han godt tilfreds med, og hesten har fordel af distancen. Skal ud at have et  
løb i kroppen efter operation (en mus i en bagkode, red.), men jeg tror, at den tager en god præmie 
(Kasper Foget).
3 Campari D har overrasket gang på gang på det seneste. Han kræver et løb hvor han sidder med på 
spolen, og får han det, så vil han være med i afgørelsen. Med rette løb er det en triochance (Kaj Jensen).
4 Hasek Boko kan ikke vinde løbet. Moliere står godt, så det er pladsen bag den de kører om. Jeg vil 
mene, at Hasek Boko er en præmiekandidat (Gordon Dahl).
5 C Nu Gilbak har gået rigtig godt i de seneste starter, og har vist sig at være rimelig stærk. Jeg tror, at 
Casper har en god chance for at vinde dette løb (Kaj Jensen).
7 Crut Buttler var lidt tung i sit prøveløb, men går altid frem med starterne. Den skal i gang efter en lang 
pause og er en placeringschance (Marc Bæk Nielsen).
9 Neo har gået rigtig godt længe og har fordel af de 2600 meter. Der er et par gode heste fra de høje 
tillæg, men den skal have en rigtig god triochance og også en lille vinderchance. Går uden sko, hvis  
banen er til det (Peter Rudbeck).
12 Moliere synes jeg gik godt i Århus. Hesten har træner videre uden anmærkninger, og Nicklas kender 
hesten fra træningen indimellem, så jeg synes den har fået et fornuftigt tilbud. Vinderchance (Peter Jensen).
14 Albatros var rigtig fin senest, men fik bare for langt frem. Jeg har været rigtig godt tilfreds med hesten 
i de seneste par starter, og jeg føler, at den bare bliver bedre og bedre nu. Har stor fordel af distancen og 
skal være en triochance (Marc Bæk Nielsen).
15 A Delicious One havde jeg håbet at finde et løb med lidt billig konkurrence for at hesten snart kunne 
vinde et løb. Det er jeg ikke sikker på er lykkedes, men jeg tror det er en triochance. Den har trænet godt 
og virker fin og i orden (Henrik Lønborg).

11. løb
2 Chivas Regal var rigtig positiv i seneste start og begynder at tænde til. Fra dette spor rides hesten i 
spids til en vinderchance (Bent Svendsen).
4 Asgoodasitevergets gik helt fantastisk for Josefine senest. Det vi ved han kan, når bare han kan få lov 
til at dampe derudad. Det er også planen her, så hvis hun kan få ham til spids fra spor fire er det perfekt. 
Fejlfrit er det en god triochance (Kasper Foget).
8 Concorde har vi været inde at prøve på banen, og da virkede hesten fornuftig under rytter. Det virker 
som om, at den går mere fri af sig selv, så hvis hesten går glat, hvilket altid er det store spørgsmål med 
den, så vil jeg tro at hesten kan være tredje-fjerde (Søren Klitgaard).
14 Brixton slider lidt med det for tiden. 60 meter tillæg er aldrig let, og slet ikke når der bliver et hul idet 
der ingen heste er fra 20 meter. Får han en fornuftig præmie så skal vi vel være tilfredse (Morten Juul).

12. løb
4 Dalton viste senest lidt af det, vi har troet på hesten kunne. Den har været rigtig fin efter løbet, så jeg er 
ret optimistisk. Havde den haft et ordentligt nummer så ville jeg have troet, at den kunnet vinde, men fra 
dette spor er der galoprisiko så det må være en outsider (Marc Bæk Nielsen).
7 Crepe Suzette løber næsten altid med i trioen, og det har den vel chance for igen. Det er en god hest 
som har fin form, men den har manglet det fornødne held i løbene. Har den det her, så kan det måske 
være en lille vinderchance (Kent Friborg).
10 Bølle Gardenia har jeg kørt to gange tidligere, hvor den faktisk har gået godt begge gange. Kan være 
lidt vanskelig i voltestart, men er væsentligt bedre end resultaterne viser og kan godt være en luring for 
spillerne (Martin Andreasen).
12 Waterways gik rigtig godt på Lunden, hvor den blev slået af et par rigtigt gode heste. Det var lidt plus 
på den, men nu har hesten fået et lukket startspor, hvilket er et minus, så den skal bare forsøge at få en 
præmie med hjem (Kenneth Andersen).
14 Annabella LCH gik rigtig godt i Århus efter fejl. Fejlfrit vil hun løbe med frem (Kaj Jensen).



----

Bedste chance på dagen?
Jeppe Juel: »Caviar, Boris Simoni og Baxo Epice. Alle tre kan være med helt fremme«.
Gordon Dahl: »Det må umiddelbart være Darlington«.
Kenneth Andersen: »Måske er det Dusty Mærsken«.
Morten Juul: »Gigolo«.
Martin Andreasen: »Daniella Gardenia«.
Bent Svendsen: »Chivas Regal«.
Flemming Jensen: »Slide So Easy«.
Ken Ecce. »Beautiful Kiss. Absolut«.


