
 

1. løb
1 Maltese Falcon har faktisk gået supergodt de seneste to gange. Senest kørte en konkurrent op bagi og 
punkterede et sulkyhjul med 1400 meter til mål. Gangen inden var den anden til C’est Peak og da gik  
hesten godt. Jeg tror faktisk, at den har en rigtig fin chance. Jeg synes, det er en vinderchance. Jeg ved 
godt at den ikke har vundet løb endnu, men den har også været uheldig (Morten Juul).
3 Dusine Elholm blev lidt for vild senest, da den fik trukket vattet. Den var ellers godt med, så lidt plus på 
den. Lille outsider (Kenneth Andersen).
5 DK Bork løber med i håb om at vi kan få lidt fart i hesten. Den virker umiddelbart stabil og gør sit bedste, 
men der mangler lige 100 gram hver gang. Med de løb hesten har gået, så skal det kunne være en trio-
chance (Birger Jørgensen).
6 Dempis D skal forsøge at gå et fejlfrit løb og få en præmie. Så er det tilfredsstillende (Kaj Jensen).
7 Din Frække KG tror jeg er en fin hest. I debuten blev den bange for et eller andet, sprang ud i en  
konkurrent og fik galop på. Den gik fornuftigt bagefter, men den nåede desværre ingenting. Må kunne være 
blandt de tre første her (Kent Friborg).

2. løb
1 Bella Dilli har gået sine bedste løb i Århus. Nu kommer hun efter pause og kan vel være en triochance 
(Kenneth Andersen).
3 Chenaya er meldt lidt hårdt ind på pengene for at få et ordentligt startspor. Formen er god, men chance-
mæssigt kan jeg ikke rigtigt sætte den ind i forhold til konkurrencen. Det må nok være en præmiekandidat 
(Peter Frandsen).
4 With Love AF gjorde tingene rigtigt første gang, men uden at forklejne modstanderne så var det kun 
toåringer han slog. Han har en del at vise endnu. Løbsforståelsen var vel OK i Odense, måske endda 
bedre end forventet, da han er en sensibel hest som der ikke skal meget til at slå ud. Burde fungere  
fornuftigt i Århus, så det er en pladschance i fejlfri udgave (Michael Lønborg).
6 Chris Elholm går stille, roligt og stabilt. Jagter en præmie (Kenneth Andersen).
7 Expo Lane skal ud og i gang. Vi har haft hesten på banen et par gange, og i fredags var den inde for  
at gå to heat, hvor den var rimeligt tilfredsstillende. Hvis vi har lidt tur så kan den godt løbe i trioen  
(Emil D. Mæhlisen).
8 Country Boy har faktisk trænet ret pænt, men hesten har haft det lidt svært med staldsvinget. Jeg har 
kørt 1.20 let med hesten over fuld distance, så konditions- og fartmæssigt kan den sagtens klare sig, men 
den skal fejlfrit rundt, og det er Finn mand for. Lille outsiderchance (Peter Frandsen).
9 Django Cæsar var jeg tilfreds med i første optræden, og han har også virket fin efter starten. Dagens  
opgave er noget anderledes. Det bliver selvfølgelig et løb mellem andre heste, men den virker ret så for-
nuftig og jeg tror jeg den klarer det. Er han fejlfri og det hele passer, så tror jeg han er en god triochance 
trods hårdere modstand end senest (Ole Bender).
11 Cinxia har et halvtræls startspor, men den var rigtig fin senest. Jeg tror, at den løber blandt de tre første 
(Kaj Jensen).

3. løb
1 Benton Frisco har været gennem lidt halsproblemer og derfor har hesten ikke startet i et stykke tid. På 
det seneste synes jeg han har trænet som han skal, men han er vel meldt lidt op, så jeg ser ham først og 
fremmest som en triochance (Henrik Lønborg).
4 Amarone Dry synes jeg har manglet lidt form på det seneste. Den skal vel være tilfreds med en præmie 
(Henrik Lønborg).
5 Clay Neergård var godkendt i Billund. Kan aldrig slå Torden, men vi kan slutte lige efter den (Jeppe Juel).
6 Torden var fin senest og var klart forbedret. Hesten har før startet i Århus og har gået gode løb, så banen 
er ikke noget stort minus for den. Det er en hest som jeg tror og håber vil være med på stregen. I bund og 
grund er det vel den bedste hest i feltet. Med det løb hesten gik senest, og så stærk den virkede, så må 
den blive svær at slå, hvis den er ligesom sidst (Birger Jørgensen).
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7 Casino Girl gik faktisk godt i Skive. Fra spor syv skal hun 
bare sluses med og så må vi se. Formen er fin, men blandt 
gode heste er det nok maksimalt en triochance (Lars Munk).
8 Bella Toft skal være med i afgørelsen, hvis den får det rette 
rygløb. Triochance (Kaj Jensen).
9 Allquiteeasy KG gik rigtig godt i Billund. Den sad fast længe 
og afsluttede godt, da den kom fri. Plejer at gå godt i Århus og 
er en lille triochance (Knud Mønster).
10 Ronaldo De Hess er i rigtig god form, og virker til at have 
stabiliseret sig lidt igen. Fra denne udgangs-position kræver 
den selvfølgelig, at der bliver kørt lidt til foran, hvis den skal 
have chance. Jeg har en tanke på at køre frem, hvis ikke der 
bliver kørt noget, da hesten er i kanonform, så måske skal 
man se lidt op for den. Den sad fast senest. Outsider  
(Finn M. Lassen).

4. løb
2 Giggs Boko synes jeg går gode og stabile løb hele tiden. Det er nok en større fordel for baghestene, at 
løbet er en omgang længere, men omvendt så synes også, at Giggs var så overbevisende senest, at den 
bør have en fornuftig chance for at slutte blandt de tre første. Vinderchance (Peter Jensen).
4 Chief One var helt under isen senest. Vi har tjekket hesten i hoved og r.. uden at finde de store fejl, så 
vi prøver igen. Hesten træner supergodt. Det er en outsider, men hvis hesten går et godt løb og får en 
præmie, så er jeg i første omgang tilfreds (Morten Juul).
5 Get On Up har jeg kørt et par gange. Senest var den ude på lidt for kort distance. Århus-banen tror jeg 
passer hende fint, og jeg tror hun tager en fornuftig præmie. Lille triochance (Ole Bender).
6 Twilight D har haft en skade i et bagben og har haft god tid til at komme sig over det. Den har trænet 
pænt, men skal have et løb i kroppen. Rækker til en præmie, men konkurrenterne er blevet rigtigt gode i 
løbet. Kan måske være tredje (Kaj Jensen).
7 Amazing Dynamite må lidt i gang så vi kan se hvor hesten står. Jeg er endnu ikke tilfreds med hans 
ageren stilmæssigt. Jeg vil have ham til at løbe lidt mere lige og fremadrettet, men det er ikke sikkert det 
nogensinde lader sig gøre. Jeg tror på, at den kan være med. Ellers havde jeg ikke anmeldt, og form-
mæssigt synes jeg det fungerer godt. Outsider (Steen Juul).

5. løb
2 Livi Lively gik OK senest. Den er ikke så hurtig fra start, så jeg sad i inderbanen og kom lidt sent fri i 
opløbet, hvor hesten sluttede fint af. Er nu tilbage i Århus, hvilket er en fordel. Jeg tror det er fordel med de 
tætte starter. God triochance (Knud Mønster).
3 Chardonnay havde bagspor senest og vi havde lukket den lidt af i hovedlaget, så den blev for voldsom 
inde bagved, da der blev kørt rigelig langsomt. Denne gang tror jeg, at jeg vil være lidt mere offensiv. 
Hesten virker til at have god form. Den  møder gode modstandere, men jeg håber, at den kan være med 
fremme. Måske en lille triochance (Birger Jørgensen).
4 Dolce Gabbana prøver vi helt uden sko denne gang. Ellers skal hun varme dårligt op. Fra et godt spor 
forventer jeg, at hun er en triochance. Jeg synes, hun er lidt på vej fremad (Henrik Lønborg).
7 El Capitan virker fortsat fin. Seneste start er der ikke så meget at sige om, andet end at det var en 
kuskefejl. Jeg lod hesten passe sig selv, og så brød han ud i banen og galopperede. Alt virkede klart på det 
tidspunkt. Den har altid en chance, men det er ikke “bare lige til” fra spor syv. Der kræves lidt tur på vejen 
derude fra (Finn M. Lassen).
10 Bandit PL har ikke vist noget længe og den har været svag de seneste to gange jeg har kørt hesten. 
Jeg tror, den har været syg, og der skal være gjort noget for at han kan være bedre til denne gang, men det 
er nok i bedste fald en placeringschance (Henrik Lønborg).
12 Carlos endte med sine 46.000 kroner med et højt spor i amerikanerløb. Den har gået nogle pæne løb 
og virker i ret god form, men dagens opgave ser noget sværere ud end de foregående starter i kraft af at 
den har spor 12. Umiddelbart er det nok maksimalt en pladschance. Med den udgangsposition skal det 
flaske sig, men hesten virker fin og i god form (Ole Bender).

 
Bedste chance på dagen?
Henrik Lønborg: »Dolce Gabbana«.
Kaj Jensen: »Don Juan«.
Finn M. Lassen: »El Capitan«.
Peter Frandsen: »Catchy Spring«.
Morten Juul: »Maltese Falcon og  
Bahia Sisu er rigtigt gode triochancer 
med en lille vinderchance«.
Kenneth Andersen: »Speedy Højlund«.
Birger Jørgensen: »Torden«.
Ole Bender: »Django Cæsar«.
Knud Mønster: »Justina«.



6. løb
1 Daisy D havde lidt problemer i svingene senest. Derfor vælger vi nu højrevejen, selv om hun ikke er 
supergodt inde i løbet. Den har fået et godt spor, og jeg tror, hun kan hænge med til en fornuftig præmie 
(Henrik Lønborg).
3 Lilo d’Amour virker frisk og har trænet meget, men jeg kan ikke rigtigt lide, at hun har klappet lidt  
sammen i de seneste løb. Jeg håber, at det ikke har sat ridser i psyken, så hun ikke orker det længere. 
Hesten har dels haft infektion i kroppen, og samtidig haft en dårlig bagkode, så det har taget lang tid at få 
hende bare nogenlunde på rette spor igen, men hun har i hvert fald trænet meget og fornuftigt, så jeg håber 
at hun gør en god indsats. Det må være en outsider (Birger Jørgensen).
4 Breaking Point havde trænet stærkt op til comebacket, hvor hun vel gik det hidtil bedste venstre rundt. 
Nu er hun tilbage på sin favoritbane og skal være et top tre-emne (Kenneth Andersen).
5 Wallander vender tilbage efter en seneskade og en lang pause. Hesten skuffede mig lidt i det prøveløb 
den var ude i. Han skal bare i gang og er ikke vinderaktuel. Kan vi få en lille præmie, så er jeg rigtig godt 
tilfreds (Knud Mønster).
6 Speedy Højlund har ikke rigtigt fungeret venstre rundt i de seneste starter. Nu er den tilbage på favorit-
banen, og er altid en pålidelig triochance (Kenneth Andersen).
8 Uno Gardenia synes jeg egentlig gik godt senest. Hesten skulle lukke et hul på 40 meter på bagsiden, og de 
brugte kræfter manglede den lige til slut, så jeg synes at hesten var fuldt godkendt. Konkurrenterne er bedre 
her, men hvis det går op i en højere enhed, så tror jeg godt at den kan løbe i trioen (Emil. D. Mæhlisen).
10 Warrewee Perseus har egentlig gået fine og gode løb hele vejen igennem. Den har haft et lille ophold, 
hvor den har trænet helt upåklageligt. Det er klart at bagspor med 20 meter tillæg altid er vanskeligt, men i 
bund og grund handler det om at komme glat fra start. Hesten har god fart og har gået fine løb i Århus, så 
jeg regner med, at den går et godt løb, og håber, at den er blandt de tre første (Peter Jensen).

7. løb
1 Be Loved BP var helt umulig senest jeg kørte hesten. Den var alt for gal. Det siges den at være i Billund. 
Derfor prøves hesten i Århus, men synes umiddelbart at den har manglet lidt form til at kunne være spil-
aktuel (Henrik Lønborg).
3 Best Of All var jeg egentlig rigtig godt tilfreds med, da jeg kørte den i Århus. Den fungerede slet ikke på 
fyn, hvor der desværre kom en regnskylle, så hesten svømmede bare rundt og fik ikke noget til at fungere. 
Den starter her for at vi kan se, om det bare var banen sidst, eller om den skal have en sidste dyrlægebe-
handling eller slutte karrieren. Jeg er meget tilfreds med en mindre præmie og det er nok ikke noget for 
spillerne (Finn M. Lassen).
4 Master Of Disaster gør det godt hver gang, synes jeg. Hesten har ikke prøvet denne vej rundt i løb, men 
den virker til at klare det fint i træningen, så det tror jeg ikke er noget problem. Det må være en triochance 
(Gitte Madsen).
6 April Dilli manglede der lidt skub i senest, men ellers er det en hest som har stabiliseret sig lidt. Kan vel 
tage en præmie og forhåbentlig løbe med i trioen (Kenneth Andersen).
7 Bahia Sisu går godt hver eneste gang. Nu er hesten havnet lidt langt ude på vingen, men det er vel en 
triochance igen (Morten Juul).
8 Best Choice GK gik fornuftigt senest, hvor den havde tillæg, Hesten virker til ikke at give sig 100 procent. 
Jeg føler, at den kom over mål med lidt kræfter i behold. Den skal ligesom ændre sig lidt mentalt, så den 
yder lidt mere. En ny trioplacering kan være inden for rækkevidde (Henrik Lønborg).
11 Catchy Spring har trænet ret godt. Det er et amerikanerløb så hesten har et dårligt spor. Er normalt 
bedst når den har kunnet sidde lidt med fremme, men den har i hvert fald trænet godt og har triochance. 
Seneste start skal man bare glemme, da den blev generet af en konkurrent og slog på en galop. Det er 
selvfølgelig svært med spor 11, men i fejlfri udgave så føler jeg, at den skal være i trioen (Peter Frandsen).

8. løb
2 Desiree Rold har gået pænt uden at være super. Jeg håber på at løbene bringer hende lidt fremad, og 
så skal hun også kunne være med her. En pladschance (Steen Juul).
3 Don Juan gik et pænt løb i en rigtig dårlig bane på Fyn. Den hang lidt fast i mudderet, men denne gang 
må det nok være staldens bedste chance på dagen (Kaj Jensen).
4 Diaz Frisco er ude for at få sine præmiepenge, som hestene får når de har startet to gange efter godken-
delse på dansk grund. Samtidig kan hesten lære lidt, og herefter skal den bygges lidt mere op for at blive 
helt klar til løb. Den var lidt træt i prøveløbet og er næppe noget for spillerne (Henrik Lønborg).
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7 Celina Hastrup skal forsøge at gå et fejlfrit løb og få en præmie. Så er det tilfredsstillende (Kaj Jensen).
8 Daiquiri Ice havde virket fin i træningen op til første start for os. Da blev der kørt meget langsomt under-
vejs, og da der så blev fyret, var det som om at tjekremmen blev for lang. Hun havde kindstrop på, men nu 
får hun tjekbid på, så den ikke lige går igennem. Træner OK højre rundt og er en outsider (Gitte Madsen).

9. løb
1 Simoni’s Smasher skal vel lige løfte sig lidt denne gang for at være med fremme. Der er et par stykker 
imod, som jeg tror bliver svære at slå, men han er stabil og skal nok løbe med til en præmie og måske en 
lille pladschance (Birger Jørgensen).
4 Justina gik helt fint senest. Nu er det monte og jeg ved ikke, hvordan hesten kommer rundt i den  
disciplin. Formen er fin og hvis den kommer rundt så tror jeg hun er med fremme. Lille vinderchance  
(Knud Mønster).
6 Algol har været godt gående og kan være en af dem som har chance. Triochance (Kent Friborg).

10. løb


