
 

1. løb
1 Cody Light er en lille fin hest som ikke har gjort det store væsen af sig hidtil, så den skal ud og i gang og 
bare have et godt løb. Så håber vi at den får en præmie (Morten Friis).
3 Livi Midnight var i prøveløb for lang tid siden. Siden har den været lidt forkølet og vi har prøvet at give 
hesten lidt mere styrke. Det er en fin og reel hest, som på papiret må stå med en god chance. Jeg har ikke 
prøvet hesten af siden prøveløbet, og vi skal nok køre hurtigere her, men umiddelbart tror jeg den har  
vinderchance (Casper Jensen).
4 Endora Face kan løbe rigtig stærkt, hvis den traver hele vejen, men det er der ingen garanti for. Gik godt 
i rutineløb for Lønborg, hvor den var først i mål (løb 1.21,5 d. 17/8, red.) og derfor har han selvfølgelig fået 
genvalg. Jeg skal se hesten i fejlfrit løb og det er en outsider (Henrik Lønborg).
5 Chilli K er en hurtig, men temperamentsfuld dame. Har absolut ikke fordel af bagspor, så vi skal se 
hende an her første gang. Det må være en outsider, hvis ikke den puller sine kræfter bort (Henrik Lund).
7 Cinxia gik godt senest og burde umiddelbart være en vinderchance. Hesten er gået frem med løbet og 
kan sikkert køres lidt lettere denne gang (Kaj Jensen).

2. løb
2 Cash Sali har ejeren forsøgt at lægge træningen lidt om for, så den har fået mere “op ad bakke-træning”. 
Det er herefter planen at køre offensivt og se hvor langt det rækker. Det er en triochance. Hesten kan  
begynde at “hekse” lidt i travet mod slutningen af løbene, så den ikke kan køres for fuldt (Henrik Lønborg).
3 Angelfromheaven er faktisk en hest som løber med lidt skjult form. Senest prøvede de at lette hesten i 
balancen, men da rullede den over på sidste langside. Her går vi tilbage til gammel forspænding og så kan 
det godt være en trioluring. Jeg tror ikke, at den går ud og vinder løbet blandt gode heste, men som trio-
spiller skal man have den med (Rene Kjær).
4 Counterstrike gik rigtig godt senest og må stå med en god chance. Jeg tror det bliver lidt en “safety” 
start, da hesten var blevet grusomt gal i derbyprøven. Den burde have vinderchance mod disse heste  
(Mogens Bek).
6 Ahay har gået et par gode løb venstre rundt, hvilket ikke er til fordel for hesten. Nu er den tilbage på 
favoritvejen i Århus. Selv den også er gået en klasse op efter de penge hesten tjente i sommer, så forventer 
jeg, at den kan tage en trioplacering (Kenneth Andersen).
8 Ceton Simoni fik jeg givet et dårligt løb senest og deraf det dårlige resultat. Jeg er egentlig glad nok for 
bagsporet, da hun er ret fornuftig, når hun ikke kommer helt op til vingen. Der er et par gode modstandere i 
løbet, så hvis hun kan løbe i triorækken er vi glade. Har den også vinderchance? Arrh det ved jeg ikke, men 
med det helt rigtige løb, så ja (Michael Lønborg).

3. løb
3 Dolce Gabbana gik vel OK senest. Den tabte lidt meter det første stykke vej selv om der ikke blev kørt 
ret stærkt. Det skal vi forsøge at rette op på ved at være bedre med undevrejs. Den sluttede fornuftigt af 
senest og kan være en triochance her (Henrik Lønborg).
5 Benjamin Nordal var vel lidt skuffende senest. Hesten var lidt slidt, så den har haft det godt og træner 
fint nu. Vil helt sikkert være med i afgørelsen (Kaj Jensen).
9 Sussie Hastrup har det lidt svært. Vi må prøve at se, om den kan få en præmie (Kaj Jensen).

4. løb
1 Clay Neergård gik faktisk rigtig godt i Derby Consolation, hvor hesten kom lidt i klemme. Hvis den var 
kommet til, så tror jeg den kunne have været anden. Det hesten døjede med forinden, havde vi fået styr på, 
så det er fint. Århus-vejen er en fordel, men den møder gode heste og er en triochance (Jeppe Juel).
3 Amarone Dry har vel fået et lidt bedre spor end den har haft i de seneste starter, og det betyder meget 
for ham. Han kommer til at sidde med fremme og kan herefter være en triochance (Henrik Lønborg).
4 Guy Pomponne opførte sig eksemplarisk senest. Gør den det igen, så synes jeg den har en god chance. 
Første gang i Århus torpederede kusken et par konkurrenter i første sving, så hesten den sidste halvanden 
omgang gik med en fælg, der ikke kunne køre rundt. Vinderchance (Morten Juul).
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5 Mr Panamera synes jeg går gode løb hele tiden. Det kommer  
den også til at gøre her. Jeg føler, at det er en af dem som kan 
vinde løbet (Peter Jensen).
6 Apache Line er røget i for godt selskab og er glad for en 
præmie. Konkurrenterne er gode og Apache Line har et dårligt 
spor, er langsom fra start, og kommer til at sidde langt nede, så 
i første omgang gælder det om at komme godt med rundt og 
redde en præmie (Birger Jørgensen).
7 Bosse Game kender jeg ikke lige dagsformen på, men jeg 
har kørt hesten mange gange, og ved, hvad den står for, når hesten er i orden. Dette er ikke modstandere 
som den ikke kan matche, hvis den er i form og i god stand, så spillerne må se ham lidt an på dagen (Mi-
chael Lønborg).
9 Ronaldo De Hess er i fantastisk fin form, men den har lavet et par dumme galopper, hvor han bare har 
virket lidt for overambitiøs. Er ellers normalt stabil ,og jeg håber, at anden række kan være til hjælp ved at vi 
tager en roligt start. Møder rigtigt gode heste, så der skal til for at løbe op i triosammenhæng (Finn M. Lassen).
12 Peter Elmegård har haft en seneskade og deraf en langvarig pause, men nu har den trænet pænt i 2-3 
måneder, men nu skal den lige i gang. Den skal nok have et par løb i kroppen før den kan være med, så vi 
er meget glade, hvis den får de sidste penge eller bare går et godt løb (Leif Christensen).

5. løb
2 El Capitan er meldt lidt hårdt op, men har taget starten senest OK. Hesten var lidt træt efter derbyweek-
enden, så den har haft lidt fri og bare trænet stille og roligt. Har vel altid en chance, men det er ikke dårlige 
heste han møder så der er ikke plads til nogen dumheder. Bliver det en offensiv taktik? Ja det bliver det. 
Jeg prøver måske et nyt bid i opvarmningen, da jeg ikke rigtigt har kunnet korrigere ham de første par hun-
drede meter. Han er naturligt hurtigt ude, så det vil næsten være dumt ikke at køre frem. Herefter må jeg 
finde nogle andre løbsoplæg senere så han kan få lært også at gå bagfra. Vinderchance (Finn M. Lassen).
3 Boko Smed laver ikke andet end at skuffe i løb. Nu vi prøver vi at gå tilbage til Århusvejen og ser om det 
er løsningen, men det er ikke mere end en outsider (Kenneth Andersen).
4 Livi Lively møder vel lidt bedre heste denne gang, men omvendt så havde den også spor ni senest og 
blev skovlet ned bagved. Nu kommer den til at sidde med fremme, da hesten er kvik fra start, så det bør 
være en god triochance. Jeg har svært ved at vurdere, om den kan vinde mod disse heste, men jeg fik et 
godt indtryk af hesten senest, og den har fordel af at sidde med fremme, så jeg forventer, at den er med 
blandt de tre første som den gik senest (Rene Kjær).
5 Casino Royal har jeg ikke set siden den startede senest. Den var lidt medtaget efter seneste start og har 
bare hvilet lidt, tror jeg. Jeg tror ikke at der er nogen som løber fra ham og det skal være en god triochance 
(Birger Jørgensen).
6 Choco Box går jævnt og stabilt. Hesten har lidt svært ved at afgøre, men den kan være med fremme. 
Triochance (Jeppe Juel).
8 Makeover var lidt for stresset op mod startbilen senest og galopperede. Virker ellers bundstabil. Den skal 
lige ud og i gang igen. Jeg er tilfreds, hvis den får en præmie (Morten Friis).

6. løb
1 Best Choice GK har stort set rekordforbedret hver gang og løbet med helt til det sidste. Jeg ved godt, 
at der  kom et par stykker og slog den senest, men jeg var ikke stærkt utilfreds med hesten. Jeg synes 
egentlig, at det var fair nok. Bliver det en offensiv taktik igen? Nu ved jeg ikke hvad de andre har tænkt sig 
at gøre, men jeg forventer egentlig bare at køre mit eget løb. Hvis hesten går glat så har jeg ingen grund 
til at kigge tilbage. I stedet kan jeg bare kigge fremad, når de kommer og kører fordi. Er hesten mellem de 
syv første så er jeg udmærket tilfreds, og det håber og tror jeg også, at den er. Hvad siger hesten til den 
længere distance i finalen? Da jeg kørte et arbejde på 2300 meter var det stort set det samme billede og 
hesten gik ganske udmærket. Dybest set så har hesten nok aldrig været bedre end den er nu, men mange 
af de andre har også heste som kan løbe væddeløb (Erik Grove).
2 Czenia gik stærkt senest og det ser det helt perfekt ud for hesten her. Hvis løbsafviklingen falder rigtigt ud 
for den, så kan jeg ikke se nogen i feltet, der kan slå den, men løbet skal selvfølgelig køres først (Kaj Jensen).
3 Beauty Dream skal køres med på chancen og have et godt rygløb hele vejen, så håber vi på at den får 
en præmie. Hesten overraskede os alle ved at komme til finalen. Den havde nok haft fordel af 1800 meter  

 Bedste chance på dagen?
Henrik Lønborg: »Cash Sali«.
Kaj Jensen: »Czenia«.
Kenneth Andersen: »April Dilli«.
Jeppe Juel: »Don Cash«.
Morten Juul: »Guy Pomponne«.
Finn M. Lassen: »El Capitan«.



(distancen i trøstløbet, red.), men hvis Martin kan få et godt rygløb fremme i feltet, så vil jeg ikke være over-
rasket, hvis hesten tager en præmie (Christian Andersen).
4 Double Up er fremadgående i form. Det er klart at vi slår nok ikke Czenia og Giggs Boko, men der er 
også gode præmer til tredje- og fjerdepladsen. Vi ændrer nok lidt på udstyret. Hesten føles lidt stænkræd, 
når den sidder i ryg. Det prøver vi at rette på. Kan vi det så taber den ikke så meget undervejs. Vi tror på en 
triochance (Mike Kristensen).
5 Sisse Elmegård. Vi har stor respekt for baghestene, men får hun en god ryg, så hun slapper af under-
vejs, så har hun fordel af den længere distance. Bare hun går fejlfrit, skal hun nok tage en god præmie. 
Jeg har endnu ikke set bunden på hende, og med den optimale løbsafvikling med godt tempo kan jeg være 
blandt de første tre (Rene K. Hansen/danskhv.dk).
7 Neo blev det forkert for senest. Hesten hang noget i svingene, så jeg ikke rigtigt kunne komme til at køre 
fremad i svingene. Samtidig kørte kusken vel heller ikke verdens bedste løb, så det blev forkert. Nu piller vi 
alle fire sko af. Det gjorde vi ikke i Aalborg, og jeg tror, at det var derfor hesten hang så meget i svingene. 
Det regner jeg ikke med bliver noget problem denne gang. Med lidt tur og jeg får givet hende et fornuftigt 
løb, så synes jeg det skal være en triochance. Nu vandt den indledende afdeling. Er Århusbanen et plus 
eller minus? Nok et lille minus, det er ikke så slemt (Rolf Jørgensen).
8 Wuzz er ude i hårdt selskab. Hvis den kan tage en placering så er vi glade (Kim Holleufer).
9 Uno Gardenia bliver det svært for. Jeg synes ikke, at jeg har set så godt et felt tidligere. I indledende 
afdeling blev den slået af en professionelt trænet hest så det var vel OK. Her skal vi have noget hjælp på 
vejen for at nå frem. Jeg har dømt hesten ude hele året, men senest synes jeg den var positiv. Det håber 
jeg at den er igen. Bliver det til en tredje-fjerdeplads så er jeg tilfreds (Emil D. Mæhlisen).
10 Giggs Boko går jævnt og stabilt hele tiden, og har fordel af 2300 meter denne gang. Det er klart, at 
Czenia kan blive svær at fange, men vi lægger også ikke ned på forhånd. Mads har ambitioner, og jeg 
synes hesten har vinderchance (Peter Jensen).
11 Ving Rhames virker fin og i orden. Den har taget starten senest fint og vil absolut gå et godt løb igen. 
Den klarede banen fint første gang, og hvis den lader være med at bremse, som den gjorde i indledende 
afdeling, så tror jeg den er med på stregen. En lille vinderchance, men realistisk set mest en pladschance 
(Steffen Christiansen).

7. løb
1 Don Cash var mystisk den dag den skulle have startet i Århus (udgik fra en planlagt start 17/8, red.). 
Hvorfor har jeg ingen forklaring på. Hesten er blevet gået igennem og det eneste bud jeg kan give, er at det 
har været en trykning i hoven. Den har trænet rigtig godt siden og alt virker fint. Jeg har stor tiltro til hesten, 
som er “en fremtidens hest”. Den skal have vinderchance her (Jeppe Juel).
2 Calito mangler noget rutine, men gik vel faktisk OK senest med en god afslutning, og den holdt sig 
fornuftigt foran. Her kører jeg lidt med fra start og så håber vi at det går godt. Hesten har ingen fordel af 
Århus, men har god fart i sig og skal på det have en triochance (BIrger Jørgensen).
3 Disney er en ny hest hos mig. Jeg har en plan om et løb til hesten om 14 dage. Derfor skal den lige ud 
her for at vi kan se den an efter kastration og balancemæssigt med videre. Hesten er ikke på mere end 
80-85 procent af hvad jeg ønsker i træningen, så jeg tror ikke at det er noget for vinderspillerne. En outsider 
(Michael Lønborg).
5 Livi National var meget forbedret i seneste start, og Casper har et god tag på den. Den vil helt sikkert 
være mellem de tre første (Kaj Jensen).
6 Be Loved BP kørte jeg forrige gang, men det var venstre rundt. Hesten har lidt fordel af højrevejen, men 
mangler vel stadig lidt benzin til en afslutning. Placeringschance (Henrik Lønborg).
8 Bahia Sisu gik godt senest, men der er vel lidt hårdere konkurrence denne gang. Samtidig fik den et 
også supergodt løb senest, så det skal vel flaske sig for at den skal kunne gå ud at vinde igen, men en lille 
triochance er det vel (Morten Juul).
9 April Dilli gik rigtig stærkt senest efter at være blevet påkørt fra start. Har anden række her og det kan 
faktisk være fordel og øge chancen for et fejlfrit løb. Det kan være en lille vinderchance, hvis den lever op til 
indsatsen senest (Kenneth Andersen).
10 Caja Vang har trænet rigtig godt længe. Den har fordel af anden række fordi den er lidt hidsigt anlagt. 
Derfor tror jeg den har fordel af gå bagved andre heste fra start. Den skal vurderes som en oustider  
(Peter Jensen).
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8. løb
4 Linda Eme tror jeg er lige så god som de andre, hvis rytteren kan ride hende fejlfrit. Det er ikke verdens-
eliten, og hvis det flasker sig lidt, så tror jeg godt at den kan være med. Den har i hvert fald fået meget 
arbejde, så det kommer ikke til at skorte på det (Erik Grove).

9. løb
2 Senigma Skov er ude på 2300 meter, så det kan måske være en fordel af få et rygløb, men Steffen får 
frie hænder. Hesten har form til at være mellem de tre første, men det er ingen udpræget vinderhest. Den 
skal synes det er sjovt, og så vil en trioplacering ikke være urealistisk (Christian Andersen).
4 Run NKI Aalborg har et skidt spor i volten, men ellers tror jeg på at formen er rimelig. Det bliver svært 
at komme ind og få en ordentlig position. Lykkes det, så tror jeg godt at den kan tage en præmie, men der 
skal held til (Leif Christensen).
5 Rex Loudeac mener jeg har vinderchance. Hesten gik godt i arbejde i tirsdags og har bare været uheldig 
de seneste gange (Kim Holleufer).
10 Mockingbird Face har fordel af 2300 meter og hvis hesten gider så kan den godt. Hvis den løber  
fremad, så kan godt være med i top tre, selv om den har tillæg, men det afhænger helt af herrens humør på 
dagen (Lillian Uglebjerg).
11 Gazpower virkede ikke som bedst i seneste arbejde. Der var et eller anden som trykkede ham. Jeg kan 
ikke tro på bedre end en placeringschance (Kim Holleufer).


