
Træner- og kuskekommentarer
Vedrørende løbsdagen mandag den 12. november 2018

1. løb
2 Global Rhapsody har vi ikke haft så længe, bare lidt over en måned. Vi har kun ændret lidt på  
skoningen. Hesten var egentlig meldt til et hoppeløb på Jägersro, hvor den stod godt. Men så kunne jeg 
se, at der manglede heste i Aalborg så den starter her i stedet. Det bliver et forsigtig oplæg. Nu er det 
imod hingste og vallakker, og der har den haft det svært, men det virker nu OK. I den sidste uge har jeg 
været tilfreds med pulsen på hesten. Det har jeg egentlig ikke været før (Morten Melin).
3 Vivaldi har ikke gjort en masse forkert i år og er vel en af dem som kan vinde løbet. Seneste  
præstation var klart til UG. Den fik en lidt hårdt løb fra start og kom derefter ind at sidde. Siden sluttede 
den helt forrygende af og var ikke så langt efter vinderen. Fra at have været ude under 500.000 kroner 
går den måske lidt ned i konkurrence mod heste under 380.000 kroner. Med det in mente, og som  
hesten har været efterfølgende, så tror jeg, at han er blandt de tre første med en lille vinderchance  
(Kaj Westergaard).
4 Key Largo har vel ikke rigtigt haft samme form som da han vandt i Billund. Senest i Skive var han 
uheldig ved at komme til at sidde i “dødens” så han måtte halse på hele vejen. Her synes jeg han kan 
komme til at sidde med helt fremme. Så er han en god hest som skal have en solid chance. Der er vel 
kun Vivaldi imod (Morten Juul).
5 Sensation har vist lidt fremgang i de seneste par starter. Den er ikke så stærk som den var tidligere, 
men hvis han fortsætter den positive tendens så kan han godt tage en præmie. Er ikke noget vinder-
spillerne lige nu (Kenneth Andersen).
6 Cult Egedal er der som bekendt galoprisiko med. Han er jo lidt stresset inden løbene, men jeg synes
nu at han bliver bedre. Galoppen senest var fordi var i snorestart. Vi blev tigget og bedt om at deltage,
og hvis vi skulle prøve så skulle det være hjemme i Billund og ikke i Aalborg eller udlandet. Jeg tror at 
formen er i orden, men konkurrenterne er selvfølgelig gode. Kan måske være tredje (Børge Mathiesen).
7 A’Ka Sjæl Skov er i kanonform og har været det længe. Den kan måske være en triochance  
(Kent Friborg).

2. løb
3 Buzz Løgstrup havde trænet forrygende op til seneste start, så jeg var ikke overrasket over at hesten 
gik en kanonløb. Gangen før i Skive var hesten mystisk dårlig, men jeg tror simpelthen at det skyldtes 
væskebalancen. Den har også virket rigtig fin siden sidst, så det er klart at det er spændende. Nu er det 
spørgsmålet, om jeg kan få samme fart i hesten fra start som Casper kunne, men den er generelt hur-
tig fra start, og hvis jeg kan få hesten til spids så kører jeg der. En svale gør ingen sommer, men det er 
klart, at hvis han går som sidst, så har han en god vinderchance. Jeg vil dog godt lige se to af den slags 
præstationer (Jørgen B. Pedersen).
5 Celine Diamond gik rigtig godt senest, hvor den blev slået af en konkurrent som havde siddet og  
hygget sig i ryg og så fik hullet. Ellers var jeg helt sikker på at Celina havde vundet det løb. Jeg synes 
hun var dygtig, og efter at have været ude i nogle årgangsløb, så var hun nu ude i sin mere normale 
klasse. Hun har aldrig gået direkte dårligt og skal være en topchance efter seneste præstation  
(Kaj Westergaard).
8 Corvatinni Skov har hysterisk form. Senest i Skive trådte hesten selvfølgelig an i første startforsøg, 
men hoppede så anden gang, galopperede 30-40 meter og kom tilbage og var tredje. Den er ikke helt 
væk, selv fra spor otte. Den er hurtig hvis den træder an. Det værste er, at hesten ikke er så ustabil som 
resultatrækken viser (Bent Svendsen).
10 Campari D er altid med i afgørelsen når den får det rette løb. Det vil den også være her. Triochance 
(Kaj Jensen).

3. løb
1 Chakita T Hall har gået et par gode løb i de seneste starter. Har ikke et - for hende - perfekt spor. Det 
skal være en vinderchance med de seneste præstationer in mente, men hesten har aldrig vundet løb. 
Har dog startet i hårdere konkurrence på det seneste end tilfældet er her (Kenneth Andersen).
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4 Annabella LCH tager en præmie, hvis den kan få et rygløb. Distancen passer hesten godt. Lille trio-
chance (Kaj Jensen).
6 Aqua Photo har fået løb i kroppen og vi forventer vel en lignende præstation her. 1600 meter er ingen 
fordel. Hesten har chance, men det virker ikke som nogen stor vinderchance (Flemming Jensen).
7 Cadillac Shadow gik OK i København efter galop, men det har været meget stolpe ud for denne hest. 
Den er meget bedre end resultaterne. Derfor prøver vi at starte lidt forfra ved at tage ham ud her på hjem-
mebanen. Trods et yderligt spor på sprint, så skal jeg tro på en vinderchance (Peter Jensen).
8 Livi Lovely var rigtig god senest Birger kørte hesten. Den må have en god placeringschance  
(Kaj Jensen).
9 The Flying Smoke får et rygløb denne gang. Hesten har været kørt lidt aggressivt af forskellige kuske,
da den har været ude i kuskematcher. Nu har hun fået et godt nummer med ryg på en hest som er hurtigt 
ude af buret. Jeg bliver inde bagved. Hun skal have en god oplevelse, og hvis ellers hun får løbet så har 
hun været speedig nok. Hun skal nok få en præmie og er måske en lille triochance (Kaj Westergaard).
11 Alltherightmoves har fået et dårligt spor. Virker i fin form og jeg tror og håber på en præmie, men det 
er klart, at der skal lidt held til undervejs fra det spor (Kent Friborg).

4. løb
1 Tootsie Brodda har gået rigtigt gode løb i de seneste starter. Den har et perfekt spor og bør være en 
vinderchance i dette felt. Er starthurtig og jeg kan godt finde på at køre i spids (Kenneth Andersen).
2 Boris Simoni kørte jeg safety med senest. Der var fuld fart på over mål, og jeg tror snart at det er tid til 
at hesten kan vinde et løb. Vinderchance (Jeppe Juel).
3 Chap AP galopperede senest på Lunden. Siden har den været en tur fordi dyrlægen og er blevet be-
handlet et par steder. Normalt kan han ikke lave en galop. Den kan vel få en andenplads til Tootsie Brodde 
(Morten Juul).
5 Lisa Marie EP var vi vældig godt tilfredse med senest på Sørlandet. Det blev bare et speedopgør, hvor 
det var svært at tage den sidste længde ind, men hun hentede meget i en hurtig afslutning. Nu er hun 
ude på favoritdistancen, men der er starthurtige heste indvendigt for hende, så jeg tror at jeg tager op og 
søger ned bagved. Hvis hun er som hun skal være, så er jeg ikke afvisende for at hun kan løbe i trioen 
(Emil Henriksen).
6 Daytrader UM er på rette distance og vil gå et fornuftigt løb. Den vinder ikke så mange løb, men det er 
en fornuftig chance blandt de tre-fire første (Flemming Jensen).
7 Bravo Sølvtop er en fin hest som løber med fremad igen. Med det rette løb så rækker den til en plads 
mellem de tre første (Kaj Jensen).
8 Vibs Øland er ikke så hurtig fra start, men hvis bare de vil køre lidt foran, så kan den komme godt til 
slut. Mon ikke det burde være en triochance. Jeg vil da blive skuffet, hvis ikke den er blandt de tre-fire 
første (Arne Normann).
9 Saxwill Money er tilbage efter lang pause. Hun skal have løb i kroppen inden hun kan gøre sig  
gældende. Jeg håber på en af de sidste præmier (Kent Friborg).
10 Axe Brogård synes jeg stadig leder efter formen. Senest var den fjerde for Birger efter at have lusket 
inden om. Det er primært en placeringschance (Bent Svendsen).

5. løb
1 Very Special er en triochance. Den har et fint spor og kan være med fremme, men vi er stadig i  
opbygningsfasen (Jeppe Juel).
2 Dusty Mærsken gik pænt senest og løb en god tid i et hårdt felt. Er vel en mulig præmietager også her 
(Kenneth Andersen).
3 Chantel Trøjborg har ikke rigtig fundet rytmen i år. Hun jagter en præmie (Kenneth Andersen).
4 Dagmar Bakkegård vil gå bedre end senest. Da fungerede det ikke som det skulle idet hesten gik med 
en for lang tjekrem. Birger har et godt tag på hesten og han har tidligere vundet med den. Hesten kan 
godt rubbe sig og være en outsider (Arne Normann).
5 Dollar Rain er en fin traver og samtidig hurtig. Det er måske min bedste chance på dagen. Den har gået 
ridetræning og en smule i vogn. Jeg har ikke været på banen for at teste hesten. Det føler jeg ikke er løn-
somt, men den har trænet som den skal og bør være i fornuftig form. Den har lidt problemer med at være 
dårlig til at æde, så man kan ikke byde hesten den træning, som man egentlig gerne ville. Kan den være 
sejrsaktuel? Jeg har ingen styr på konkurrenterne, men det vil undre mig hvis ikke den har vinderchance 
(Flemming Jensen).



6 Disney HJ galopperer af lidt uforklarige årsager en gang imellem. Er en meget bedre hest end  
resultaterne viser. Derfor er man altid lidt skjult optimist med hende, men jeg vil også gerne se et godt løb 
først. Outsider (Kenneth Andersen).
7 Cherie Sølvtop gik rigtig godt senest, men var uheldig at lave en galop. Fejlfrit vil hun være med i af-
gørelsen (Kaj Jensen).
8 Awesome Shadow gik godt senest. Den har et lidt tungt spor otte, men den er så rimeligt billigt inde når 
det er amerikanerløb. Hesten træner stærkt og jeg tror, at hesten får en god vinter. Den svarer rigtig godt 
for ridetræningen, og jeg synes, det er en lille vinderchance (Bent Svendsen).

6. løb
7 Ahay går jo pæne løb. Er tilbage efter lidt pause og kan vel tage en præmie (Kenneth Andersen).
8 Armbro Hall var lidt udtilbens senest, men har ellers trænet godt. Normalt løber han op og er en sikker 
præmietager. Mon ikke den også er det her (Kenneth Andersen).

7. løb
2 Twigs Briard går gode og stabile løb hele tiden. Senest kom den til at sidde lidt efter Wonderboy, og 
i en 1.08-afslutning var det helt umuligt at nå frem. Det er en god hest som jeg tror er med til at kæmpe 
blandt de tre første (Peter Jensen).
3 Offshore Man er på favoritdistance og er jo en hurtig hest. Den holder fornuftigt god form og er i hvert 
fald en god chance blande de tre første. Bliver det en offensiv taktik? Ja, det giver sig selv da hesten er 
ambitiøs fra start (Flemming Jensen).
4 Triton Neergård blev hovøm på Jägersro. Vi har fikset hovene, men det bevirker at den må køres med 
sko denne gang. Hesten er igen fin i træningen og normalt skal den være med fremme i et løb som dette.
Er det et stort handicap at hesten skal køres med sko? Nej, det synes jeg ikke. Den har bare fået en let 
sko og en sål på for at rette op på ømheden. Jeg kørte med ham torsdag og var helt tilfreds (Jeppe Juel).
6 Rocky Egedal er yderst på vingen. Den er godt inde i løbet pengene, men der er også et par rigtigt 
gode imellem. Chancen kommer an på hvordan han lige er på dagen, men jeg vil da ikke blive forbavset, 
hvis han bliver tredje. Og ikke mere end det? Man ved virkelig aldrig med den hest (Børge Mathiesen).

8. løb
2 Danny Tamsen var rimeligt gående senest. Jeg havde lidt problemer med at han var skæv undervejs. 
Det er en hest jeg bare kører i løb, men den kan måske være blandt de tre første fejlfrit (Kent Friborg).
5 Palmito har masser af styrke, men har utrolig let til galop. Går hesten fejlfrit så er jeg ikke i tvivl om at 
den kan vinde. Det må være en outsider (Peter Jensen).
7 Bahia Gilbak er jeg lidt spændt på. Nu har vi ridetrænet hesten i et stykke tid. Det begyndte vi med efter 
seneste start. Så er det tit, at man får bygget lidt andre muskler på, men nu må vi se, om det har forbedret 
den (John Nielsen).
8 Dream Shot gik en god debut i Skive. Hun er mest ude for at få et par starter. Det er ikke en hest jeg 
har vinderambitioner med, men 1.20-tiden senest kan man ikke tage fra hende. Herefter må vi se hvor 
langt den rækker her (Kenneth Andersen).

9. løb

10. løb
3 Tristan JB står vel egentlig godt. Den har en rigtig god triochance, hvis det flasker sig. Den er normalt 
god over distancen. Senest i Skive skuffede den mig, men hesten er lidt svingende. Har han en god dag 
så har han vinderchance, men den har i hvert fald triochance da de 2640 meter passer ham godt. Jeg er 
også meget tilfreds med at have fået nummer et. Derfra skal han kunne træde an fra start  
(Jørgen B. Pedersen).
5 Picobal har vel en god chance, hvis den vil lade være med at hoppe. Senest var den lidt overfrisk. Det 
sker en gang imellem, og det fik han ikke til at stemme. Har i hvert fald en triochance, og det er også en 
lille vinderchance, hvis det stemmer (Arne Normann).
9 Ohio Gilbak har det svært for tiden. Placeringschance (Kaj Jensen).



13 Nallo Åstrup er ude på favoritdistance. Senest blev der lidt for langt frem og vi havde ryg på lidt trætte 
konkurrenter, så det ikke fordi hesten ikke gik godt nok. Han tåler at lave noget selv, så han er aldrig helt 
væk når det er 2640 meter. Skal være en triochance (Emil Henriksen).

----

Bedste chance på dagen?
Kaj Jensen: »Bravo Sølvtop«.
Morten Juul: »Det er nok Key Largo, hvis vi skal vinde et løb«.
Kenneth Andersen: »Tootsie Brodda«.
Jeppe Juel: »Boris Simoni«
Flemming Jensen: »Dollar Rain«.
Kaj Westergaard: »Det må være Vivaldi«.


