
 

1. løb
1 Divine Madness gør sin første start i år og har været en problemhest. Hvis vi kan få de sidste penge så 
tror jeg vi er glade (Torben Christensen).
3 Alamaana har gået pænt nok i arbejde. Den kom hjem fra England i februar, men hver gang hesten var 
næsten startklar, så blev den halt og fik pause. Det blev ikke ordentligt før den blev behandlet i en kode 
og skulderen. Herefter blev den meget langsomt genoptrænet og nu går hesten pænt. Det er selvfølgelig 
første gang, men det er en meget fornuftig hest som nok kan blive tredje eller fjerde såvidt jeg kan regne 
det ud (Birgitte Nielsen).
5 Alizeti er en hest vi købte i England i sidste uge. Jeg troede, at jeg var snu at sætte den ind i dette løb, 
idet jeg troede, at den kunne vinde et billigt løb, men jeg havde ikke beregnet, at min far også havde fun-
det frem til det, så det bliver nok svært at slå Wikki Sauwa. Min hest står faktisk bedre til på tal, men taget i 
betragtning, at den lige er kommet hjem fra auktion og at vi ikke kender hesten, så synes jeg den anden er 
en bedre chance. Alizeti har rejst godt, spiser fint og har været på banen og gået fornuftigt, men vi spænder 
nok lige buen ved at starte den så tidligt. Jeg ser den som en mulig andenhest til Wikki Sauwa (Lea Olsen).
6 Miss Van Winkle arbejder godt. Jeg håber at hun får en god placering. Jeg regner ikke med at hun kan 
vinde, men hun skal nok være med i pengene. Hun gik faktisk et pænt løb senest i Århus. Da kom hun 
stærkt til slut (John Nielsen).
7 Wikki Sauwa har løbet i lidt hårdt selskab på det seneste. Det være en vinderchance (Bent Olsen).

2. løb
1 Noble Arabian løb pænt første gang i Klampenborg og var fjerde. Det er vel en chance her, men nok 
mest en triochance (Bent Olsen).
2 Tottenham er ustartet, men træner godt. Jeg er spændt på at se den i løb. Den kan godt overraske. En 
mulig triochance (Tine Hansen).
3 Geranium har trænet til punkt og prikke. Virker som en rigtig fin hest, men det er første gang ude. Går 
han et godt løb så er vi tilfreds. Lille triochance (Bolette Rosenlund).
4 Minute Diamond gik faktisk godt første gang ude. Den var ikke slået så stort, er kommet godt ud af lø-
bet, og nu ved den hvad det drejer sig om. Jeg tror hun har en god triochance (Ian Archer).
5 Lady Lee kommer vældigt forbedret til denne start i forhold til senest. Jeg forventer en topplacering. Den 
kan godt vinde, men jeg forventer det ikke (Marc Stott).
6 Stairwaytoheaven er nok den bedste i feltet på nuværende tidspunkt, men den er lidt temperamentsfuld. 
Det kræves at det flasker sig for den, men så bliver den svær at slå. Er lidt en vind eller forsvind-hest, men 
det er en god hest (Marc Stott).
7 Eqqie Hill er en ærlig lille slider. Debuterer og det skal man have tanke på. Jeg føler at hun er god nok til 
at tage en præmie (Marc Stott).
8 Børge og 10 Tee Cee er to ustartede ligesom de fleste andre i feltet. Jeg har lidt svært ved at vurdere 
chancerne. De arbejder ganske pænt, men hvis de får penge så er jeg tilfreds. Jeg mener at spillerne skal 
koncentrere sig om dem der har startet. Af mine er Tee Cee den som arbejder bedst (Torben Christensen).
9 Brown Sugar går godt nok i arbejde, men ikke ligefrem prangende. Er mest ude for at øve sig lidt til 
næste år og lære lidt. Kan i bedste fald tage de sidste penge (Birgitte Nielsen).

3. løb
2 King Charles har vi meldt et par klasser ned, så han skulle have en hæderlig chance, hvis hans humør 
ellers er der. På papiret så burde han vinde, men det tror jeg ikke at den gør. Vi vil prøve at ride den lidt  
anderledes denne gang. Det er hårdt for moralen at tage front og modstå pres hver gang. Den vil nok blive 
redet mere defensivt denne gang. Lille triochance (Jane Grove).
4 Rita’s Girl løber som den bløde mellemvare. Nu er det desuden en ny førstegangsrytter, så det er med 
forbehold. Hun er en fin pige som gør det godt i det daglige, så hun lige får en chance her på falderebet. 
Det er en hest jeg sommetider har svært ved at lure. Den ligner en halv million, men den svarer ikke op til 
det i løb. Det må være et spørgsmålstegn (Torben Christensen).
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5 Very Special har ikke været langt fra de seneste gange. 
Hvis banen ikke er for blød så har den en triochance. Jeg er 
spændt på at se, hvordan hesten tackler den lille bane. Jeg 
kan godt tro på en lille vinderchance (Tine Hansen).
6 Baby Woodrose holder formen fint. Der er måske et par 
hurtige heste indvendigt, men hvis Nicolaj kan komme op at 
ligge indvendigt, så er det igen et oplagt trioemne. Kan den 
vinde? Ja, det kan den godt  
(Torben Christensen).

4. løb
1 Rock Solid er en kæmpe hest og umiddelnart ikke en hest 
til toårsløbene. Den mangler rutine og er nok statist i dette løb 
(Jane Grove).
2 King’s Tavern er en god hest som jeg forventer vil løbe et 
stort løb, men det er klart at den møder heste som i forvejen 
har bevist deres værd. Jeg vil dog ikke blive overrasket, hvis 
den tager en trioplacering (Marc Stott).
3 Alli Cat er ved at være i orden. Hun har haft vokseværk og 
er groet meget. Senest hun startede havde hun fået lidt virus 
og der var lidt grønt slim i næsen dagen efter, men det er ovre 
uden at den har fået behandling. Hun er også blevet lidt langhåret og er ikke tunet helt op. Jeg tror hun har 
en chance for at være i pengene, men måske ikke helt fremme (Kaj Sørensen).
4 Stratego er godt gående. Den virker til at holde form, så den synes jeg har en vinderchance. Jeg håber 
at den kan bytte rundt på Go Fine Go i forhold til senest. Det var ikke meget der skilte dem senest, så jeg 
håber det er til min fordel denne gang (Marc Stott).
5 Go Fine Go burde have en god chance igen. Den havde lidt hoste umiddelbart efter sejren, men det er 
den kommet fint over. Jeg tror på, at den har en god chance og er en vinderchance (Birgitte Nielsen).
6 Aristoteles er debutant og kommer ud i hård modstand. Kommer der god pace på løbet, så tror jeg godt 
at den kan tage de sidste penge (Bolette Rosenlund).
7 Mr Gunpowder er kommet sig rigtig godt over Norges-turen og jeg synes han står med en rigtig god 
chance i dette løb. Stor triochance og lille vinderchance (Bolette Rosenlund).

5. løb
1 Brocco var det ærgerligt med senest, da den skulle have startet i Aalborg. Der var problemer med trans-
porten og det tog længere tid end ventet at få den repareret, så vi nåede først til Aalborg fem minutter før 
løbet og fik ikke lov at sadle op. Men hesten er i god form, og jeg tror, det er en god triochance (Ian Archer).
3 Headscarf er en fin hest i rivende udvikling. Har vundet de seneste to gange og har ikke gjort meget  
forkert. Den har selvfølgelig chance, men der er nogle hårde konkurrenter. Jeg tror, den kan blive første, 
anden eller tredje (Kaj Sørensen).
4 E Fourteen er meget stabil med tre andenpladser, så triospillerne har da noget at holde sig til. Kan det 
være hendes tur til at vinde, ja hvorfor ikke. Det er i hvert fald en sikker trioplacering (Torben Christensen). 
5 Flower Spring er svær at vurdere. Det er nok den hidtil mindste bane den har skullet rundt på. Den virker 
fin og løb meget godt på Fyn. Samtidig får den lidt at træde i, hvilket hesten godt kan lide, men nu er det første 
gang i Århus. Bliver du overrasket hvis den vinder? Ja, det gør jeg. Lille triochance (Flemming Poulsen).
6 Hongkong Star virker faktisk rigtig godt i orden, ser godt ud, og træner også fint op til starten, men den 
er ikke bedst med blødt underlag. Den skal helt have en hurtig bane for vise 82 i handicap, så jeg synes 
programmets vindertip er lige optimistisk nok. Omvendt så er han en tophest, og hvis den går et godt løb og 
de andre kikser lidt, så vil jeg ikke blive overrasket, hvis den er med på stregen. Umiddelbart vil jeg sige at 
det er en præmietager og en triochance (Lea Olsen).
7 Laudate Dominum fik et dårligt løb senest i Århus. Hvis rytteren kan få lagt hesten ind og sidde med 
pænt med i feltet, så er den med fremme. Det kan blive svært at vinde, men hun er i orden og klar. Kan 
være en triochance (John Nielsen).

 
Bedste chance på dagen?
Lea Olsen: »Alizeti er bedste ind på tal 
og umiddelbart er det nok den, der har 
størst chance for at være med helt oppe. 
Ellers er Sir Danzbo godt i orden.«
Torben Christensen: »Baby Woodrose 
og E Fourteeen«.
Birgitte Nielsen: »Go Fine Go«.
Bent Olsen: »Wikki Sauwa«.
Bolette Rosenlund: »Cornelia«.
Marc Stott: »Det står imellem Stratego 
og Stairwaytoheaven«.
Jane Grove: »Naga Jolokia«.
Flemming Poulsen: »Storm«.
Ian Archer: »Medicean Melody, men 
alle tre har chance«.
Kaj Sørensen: »Jeg har svært ved at 
skille dem. Det kan være enten Søren 
Brun eller Headscarf«.



6. løb
1 Medicean Melody kom godt ud af løbet senest, og den er faktisk godt inde vægtmæssigt. Den fik to kg 
mere senest, men det gjorde Sir Danzbo også, og Annie tager to kg af Medicean Melody, mens Sir Danzbo 
skal bære sine to kg ekstra. Det er samme selskab som hesten plejer at løbe i, og han har slået dem før, så 
jeg kan ikke se, hvorfor den ikke skulle gøre det igen. Den har en god trio- og vinderchance (Ian Archer).
2 Cornelia er kommet sig godt over løbet senest. Får hun et fejlfrit løb så er hun en god vinderchance  
(Bolette Rosenlund).
3 Arahat har desværre ikke vist det store flair i efteråret, så indtil videre er jeg glad, hvis den får penge med 
hjem (Marc Stott).
4 Sir Danzbo er i rigtig god form og fint i orden. Jeg har i lang tid haft årets hest-titlen i sigte og jeg håber at 
hesten kan tage titlen hjem ved at få nogle point, men den begynder at komme derop i handicap, hvor det 
ikke er nemt. Modsat så er humøret h’jt og på denne tid kan man ikke helt regne handicappene på samme 
måde som ellers. Normalt vil jeg sige, at Sir Danzbo aldrig kan give Ventuari otte kg, men måske kan den 
godt gøre det på dette tidspunkt af sæsonen, hvor det er afgørende om hestene er i orden eller ej. Formen 
har han i hvert fald, men jeg tror det bliver svært at vinde løbet. Jeg ser ham som triochance (Lea Olsen).
5 Ventuari er ude i et godt løb til ham. Normalt ville jeg sige, at han kunne vinde. Han står stadig i et 
fornuftigt tal og står med minus to kg. Han træner godt, men jeg kan godt være i tvivl om hesten formmæs-
sigt er helt hvor den skal være. Den er blevet lidt tyk på det seneste, men jeg tror han vil gå et fint løb. Jeg 
har svært ved at skille mine to heste chancemæssigt. Ingen af dem er langt væk, men det er nok nærmere 
triochancer end vinderchancer (Lea Olsen).
6 Doc Martin er med fordi vi alligevel skal til Århus, og for at blive solgt, da det er en hest der må passe til 
provinsen. Skal være en placeringschance (Bent Olsen).
7 Storm er med helt fremme med et heldigt løb. Han holder formen fra senest, og kan godt lide, at der er 
lidt at træde i. Vinderchance, hvis alt flasker flasker sig (Flemming Poulsen).
8 Søren Brun er ude mod lidt kraftige konkurrenter, men hesten er i rivende udvikling og går rigtig godt. 
Den er selvfølgelig ved at sætte lidt pels, men det er de allesammen. Jeg tror, han vil gøre en god figur og 
slutte blandt de tre første (Kaj Sørensen).
10 Naga Jolokia skal møde gode heste, men er også selv en god hest. Nu har vi da fået lidt blødere baner, 
hvilket er en fordel. Den er i pengene. Jeg har svært ved at sige, hvor den ender, men selvfølgelig er det en 
fordel af Jacob rider den. Det må være en outsider (Jane Grove).

1. travløb

2. travløb
3 Cmynewlollipop vinder hvis den kan finde rundt på banen. Vi har bevidst holdt hesten væk fra Århus og 
konsekvent slettet den fra banens årgangsløb fordi den hoppede, da den prøvede banen, men nu er hesten 
blevet ældre og så håber vi. Man bliver nødt til at se hesten an i opvarmningen. Jeg vil sige, at det er vind 
eller forsvind (Hans Ulrik Kristensen).

3. travløb
1 Apache Line er ude i et godt løb og har et godt spor. Er ikke lynhurtig, men jævnt hurtig fra start. Der er 
et par stykker, Gigolo og Aura Skov som er hårde imod. Apache Line plejer ikke at vinde så tit, men den 
løber som oftest med. Det må være en god triochance (Birger Jørgensen).
4 Universale kom for tidligt op til vognen senest i Billund, men var forrygende gående bagefter. Hesten har 
fin form og er 100 procent i orden. Det må være en stor outsider på dagen og den skal ses med chance 
fejlfrit (Kent Friborg).
5 Wuzz skal jeg ud at køre første gang i løb. Formen er fin og han ser godt ud, men han er ikke nem at køre, 
så vi må se hvordan det går, når mine stive håndled kommer på. Det er højst en outsider (Kim Holleufer).
6 Alleycat fik løb i kroppen senest og kom ikke træt i mål. Han går gode løb i Århus og er bedre end resul-
taterne viser, men der er flere gode heste imod. Han skal spare krudtet og vente til opløbet. Kan i bedste 
fald være et top tre-bud (Kenneth Andersen).
8 Gigolo har fået et for ham skidt spor, da han normalt er så starthurtig og har vundet sine løb fra spids. De 
seneste gange, hvor hesten har gået bagfra, har den faktisk gjort det OK, så det kan han også. Er vel gået 
betydeligt ned i konkurrence i forhold til de seneste mange starter, så jeg synes han skal stå med en vinder-
chance, hvis alt flasker sig (Morten Juul).
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10 Aura Skov troede jeg, at jeg havde fundet et godt løb til, men det kan blive svært at vinde. Hesten har 
god form og går sine bedste løb højre rundt. Senest i Billund blev den hæmmet lidt af de flade sving, som 
gjorde, at den ikke helt kunne følge rundt sidste sving, hvilket var det hun manglede i mål. Har en god tri-
ochance og en lille vinderchance (Henrik Lønborg).
11 Viola Toft har nummer 11 og derfra er det et spørgsmål om at følge med. Gør hun ligesom hun har gjort 
de seneste gange med en god afslutninger, så skal hun være en triochance (Lars Munk).

4. travløb
5 Rex Loudeac. Jeg forstår ikke, hvorfor den endnu ikke har vundet fra spids. Der er ingen fejl på hesten, 
og han har faktisk gået rigtig godt den anden vej rundt, hvor han normalt er dårligere. Jeg bliver skuffet, 
hvis ikke han er blandt de tre første, men man ved aldrig rigtigt med ham, da han er lidt en mystiker. Kan 
absolut være et vinderemne (Kim Holleufer).
12 Special Player har det med at løbe op, men hesten er ikke som bedst i Århus. Den var faktisk meldt i 
monte, men der ikke den store interesse for at komme ud at ride. Lille triochance (Hans Ulrik Kristensen).
13 Allineedsislove er ude på en “mission impossible”. Den starter mest fordi jeg lige skal prøve. Det ser 
ud til at sidde i hovedet på hesten, men vi forsøger at blive ved at starte hesten for at finde ud af, om det 
kan bedre psyken at starte den i formløb, hvor det er knapt så hårdt. Alle ved, hvilken fart der er i den, men 
forhåbningerne er ikke ret store (Hans Ulrik Kristensen).


