Træner- og kuskekommentarer
Vedr. løbene onsdag d. 5. maj 2021. Indhentet af Niels Jørgensen
1. løb (V4-1)
1 Henbianca Boko har gået fint de seneste gange. Det ser rimelig fornuftigt ud her, og det er er vel ikke helt umuligt
at hun kan vinde med et ordentligt løb. Hvordan skal løbet gribes an? Hun kan åbne, men er ikke afhængig af
fronten. Hun er vel næsten bedre med ryg, men vi må se hvad det bliver til når bilen slipper. Jeg synes godt at hun
kan afgøre løbet (Jan Dahlgaard).
4 Cabo Suroeste har gjort det godt gennem længere tid. Her er hesten meldt lidt op, da den går sine bedste løb i
Århus. Jeg vil vurdere det til en triochance, da der er et par gode heste imod (Henrik Lønborg).
5 Evita skal ud for første gang og have en god oplevelse. Vi håber selvfølgelig at den kan være med fremme, men vi
skal også lige se den an. Hesten har trænet ok uden at imponere. Jeg vil selvfølgelig have et godt rygløb og så kan
den afslutte lidt. Den skal ikke ud og tømmes totalt her første gang. Det er en outsider (Casper M. Nielsen).
7 Created Face gik rimeligt senest for Jeppe i DM. Her i et lille felt burde hun være blandt de tre-fire første, men det
er næppe noget for vinderspillerne. Så skal Steen Juul da trylle (Bent Svendsen).
2. løb (V4-2)
1 Dream Box leverede vel en god præstation senest. Hesten var anden og gik betydeligt bedre end tidligere hvor
jeg har kørt den, så det kan kun være pil op ad. Med en lignende præstation kan det vel være en lille triochance
(Michael Lønborg).
2 Hot Ammolite Sisu gik rigtig godt første gang. Hesten står godt her, så det ser fint ud. Århusbanen tror jeg ikke er
noget problem, da hun har en fin kurveteknik. Jeg er optimist og synes det er en vinderchance (Jeppe Juel).
3 Fewofakind var det ret så ok med senest. Hun blev lidt peppet bag bilen, og de kørte lidt langsomt med bilen.
Derfor havde hun lidt svært ved at veksle om, men hun gik godt efter galoppen så jeg var tilfreds. Klarer hun
Århus-banen og voltestart, så tror jeg godt at hun kan være en pladschance. Jeg forventer ikke at banen bliver noget
problem. Kan hesten ligefrem vinde? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg havde halvt om halvt opgivet at få hesten til at
fungere, men ejerne ville gerne at jeg skulle prøve igen, og det var positivt senest (Steen Juul).
5 Design Of Porsche gik fint senest. Den blev slået af en hest som var bedre på dagen. Hesten fik det oplæg som
jeg ønskede efter ni måneders pause, så jeg var ganske godt tilfreds. Konkurrencen er vel skærpet denne gang så
det ligner en trioplacering. Lykkes det så er jeg godt tilfreds. Hesten har bare gået ridetræning siden starten, men
man kan vel godt formode at den er blevet lidt bedre med løbet i kroppen (Kim Madsen).
7 Chaplin har haft halsproblemer så dette er bare en forsigtig start. På stabiliteten er det måske en lille placeringschance (Thomas Bonde).
3. løb (V4-3 • V5-1)
3 Forever Ice gik fint senest og svarede dem både udvendigt og indvendigt, men hesten som vandt løb kom hurtigt
ude i banen. Nu synes jeg at modstanden er fin til hesten, og hvis den får det rette løb, så kan den vinde
(Casper M. Nielsen).
5 Frøken AP gik jo godt senest. Den fik hullet lidt for sent til rigtigt at kunne komme ind i dansen. Hun møder gode
heste i Figaro Juvel og Fast Shadow. Det er umiddelbart de tre som skal gøre op om det, så det er vel den af dem
som får det bedste løb som kan vinde. Det må være en stor triochance (Morten Juul).
6 Fast Shadow skal i gang igen. Hesten har bare trænet tungt. Jeg har slet ikke haft den på banen, så måske kan
hesten være lidt for tung og uspeedig. Den har fået en masse styrketræning, men kan måske mangle det berømte
løb i kroppen. Nu skal han ud at have det sidste i sig. Det får han kun ved at starte, men en triochance er han
(Jeppe Juel).

4. løb (V4-3 • V5-2)
1 Estelle Kronos har gjort alt rigtigt og udvikler sig fra start til start. Nu er det voltestart, men det tror jeg ikke er noget problem for hende. Ved sejren senest føltes det faktisk som om at der var en del sparet. Hun fik sådan set aldrig
lov til at gå for fuldt. Med tanke på at vi har nummer et og at det er et voltestartsløb, skal vi forsøge at køre løbet fra
spids også denne gang. Ellers skal hun også til at gå bagfra. Det er en vinderchance trods skærpet konkurrence?
Jeg synes også at de var betydeligt bedre senest. Det gjorde hun til UG, og jeg tror også at hun matcher disse
konkurrenter (Michael Lønborg).
2 Galina D var lidt svag senest og kom aldrig ind i løbet. Da havde den også spor 10 og de kørte stærkt foran. Nu er
det lidt anderledes og voltestart, hvilket er fint nok, men Lønborgs hest slår den nok ikke. Kommer med vatudtræk for
første gang. Det er testet i træningen og virker fint. Triochance (Casper M. Nielsen).
3 Forgettherest gør det efterhånden godt hver gang. Den har lidt udfordringer med sine koder, men jeg synes den
gik fabelagtigt senest i Århus og bedre i Aalborg. Da var der bare lidt uheld. Nu har hesten startet de seneste gange
fra 20 meter tillæg for at give den lidt hår på brystet. Jeg tror på en god triochance her. Hesten har stor fordel af at
komme højre rundt (Hans Ulrik Kristensen).
4 Excellent Prince har drillet lidt. Han fungerer langt bedst i Århus, og jeg tror også på et fejlfrit løb her. Gør han det
så er han en præmiekandidat. Den skal lige vise det før jeg tror på mere, men hesten har jo løbet 1.16 i Århus og det
rækker normalt et stykke vej. Det er en outsider (Michael Lønborg).
7 Ella Lynghøj gik vel ok senest. I sidste sving troede jeg, at der var mere at køre med, men da vi kom over bakken
ebbede det noget ud. Den har nok haft gavn af at få løb i kroppen, men hesten står ikke supergodt i løbet, så vi er
glade for en præmie (Thomas Bonde).
8 Berlo. Det bliver vist svært at få tre på stribe. For det første er det voltestart, og desuden skal han normalt aldrig
kunne give 20 meter til Estelle Kronos. Vi skal da forsøge, men nu skal jeg først have hesten af sted. Jeg er lidt
skeptisk. Jeg havde hellere haft et lukket spor bagved så jeg kunne liste hesten fra start. Det gik senest fra spor fire,
men da havde den kun heste på ene side. Jeg tror da på at det går når der nu ikke er nogen i anden række, så jeg
ikke er tvunget til at skulle fyre af sted, men samtidig er det klart at vi kommer til at tabe terræn og så bliver det ikke
nemt at give 20 meter. Jeg vil kalde det en stor triochance i fejlfri udgave (Finn M. Lassen).
10 Florican Rold går gode løb hver gang, men den står lidt hårdt inde her med tillæg og mange heste at runde, så
det er en lille pladschance (Steen Juul).
5. løb (V5-3)
2 Gin Rummy er en hest som vi tror at der er noget udvikling i, og måske kan det blive lidt spændende med nogle
hoppeløb en gang. Hvilken type er der tale om? Det er en lidt doven, men fornuftig hest som godt kan udvikle sig til
noget sjovt. Hun var fin i prøveløbet og jeg tror på en lille vinderchance (Henrik Lønborg).
4 Gucci Shadow gik rigtig fint senest. Hesten var med i en hård køring fra start, og sad siden lidt fast op mod mål og
løb en god tid. Den var med i flere køringer undervejs så jeg var faktisk meget tilfreds. Kan være med fremme her.
En god triochance med vinderchance (Jeppe Juel).
6 Fie Elholm hoppede en topplacering bort senest. Da hesten kom foran slap den biddet og deraf kom galoppen.
Jeg tror at Århusvejen er en fordel. Hvis den kan åbne lidt fra start og få en god position, så er det en triochance
(Casper M. Nielsen).
7 Gandhi gik fint i prøveløbet og havde en stor fejl på. Hvis den opfører sig ordentligt og er fejlfri, så tror jeg den er
i trioen, men det er første gang og vi skal også lige se hende an. Hvilken type er der tale om? Det er en hurtig type
som kan veksle godt ud fra start. Den virker til at have rimelig fart i benene så det bliver spændende at se. Kan den
være vinderaktuel? Det er svært at sige når det er første gang, men vi har da en tro på at den kan være med fremme
(Casper M. Nielsen).
8 Gigants Hanne tror jeg er bedre end Frederik (storebror som i fjor indløb 156.000 kroner som treåring og nu er
blandt årets derbyfavoritter, red.). I prøveløbet kørtes der 1.33 de første 500 meter og da kørte han 1.18 den sidste
kilometer. Siden har hesten været ude i rutineløb, hvor den gik 1.24 de første 500 meter, 1.22 de næste 500 meter
og så 1.17 de sidste 1000 meter. Havde det været i Skive ville jeg sige, at hesten kunne løbe 1.17 fuld distance. Jeg
kan ikke rigtigt omsætte det til Århus, da hesten aldrig har været på banen, men jeg tror at den klarer det fint. Hesten
skulle kun have været i rutineløb, men så manglede man heste og den er klar til at starte. Ligger der en tanke i at

debuten finder sted i Århus? Ja, for jeg går da ud fra, at den skal starte i Jydsk 3-årings Grand Prix. Er hesten stabil?
Den er ligesom en bil at køre, men nu kommer den til Århus og hvad sker der så? Det var også derfor vi ville prøve
hesten af i rutineløb (Hans Ulrik Kristensen).
6. løb (V5-4)
1 Always Face er en god hest, men han møder også god modstand efter hvad jeg lige kan se. Han skulle kunne
være med, hvis han går glat. Galoppen på Falster skyldtes manglende rutine. Det kan kan finde på endnu, så det
er klart at det er lidt outsiderbetonet. Det er nok min største chance for at vinde løb på dagen. Kan hesten udnytte
indersporet? Arrh. Hesten har trænet en del bag bilen, da den ikke er helt fortrolig med den, men den prøvet mange
gange og blevet bedre og bedre. Den kan godt flytte sig fra start (Steen Juul).
2 Daylight VP har vi haft i 2,5 måned. Hun har fulgt træningen og gjort alting rigtigt siden den kom. Hesten har
aldrig startet i Århus, men hesten virker til at fungere bedst den vej rundt. Jeg har aldrig haft hende inde på Jydsk
Væddeløbsbane, men det føles sådan i træning. Hun har gået et enkelt banearbejde, hvor jeg i Billund kørte
1.20/2000 meter med en 1.16-afslutning, og det gjorde hun på en god måde. Det bliver formentligt svært at slå en
fejlfri Gary La Marc, men bag den er hun nok en af de første med tanke på hvordan hun har trænet
(Michael Lønborg).
3 Goforit H var udsat for en kuskefejl senest. Jeg tog ryg på den forkerte hest fra start så vi kom til at sidde rigtigt
langt nede. Han lavede en god afslutning, hvilket han har gjort i de seneste starter, så det er positivt. Triochance
(Henrik Lønborg).
4 Grazing Holmsminde har gjort det ok i sine første starter, og er gået lidt frem fra start til start. Den kæmpede lidt
med Århusbanen i svingene første gang, men jeg tror at den vil være bedre her i dens andet besøg. Det er en hest
som løber med frem og får en præmie (Christian Lindhardt).
5 Faithful PD blev halt efter seneste start og der gik lidt tid før den var haltfri. Har trænet på i tre måneder og nu
må den ud at starte. Der er selvfølgelig et par gode heste med, så i første omgang er det vel en lille triochance
(Jan Dahlgaard).
7 Gary La Marc er en ganske fornuftig hest som virker til at kunne nå et stykke vej. Den har ikke fået verdens bedste
spor, men har faktisk en lille fordel af Århusvejen. Hesten har rigtig god kapacitet, så den skal regnes. Der er flere
gode imod, men den skal i hvert fald regnes tidligt og må være en god pladschance. Hvad skyldtes galoppen
senest? Det var mangel på rutine. Hesten har ikke prøvet så meget og er ikke særligt scenevant. Jeg tror ikke
galoprisikoen er så stor når det er Århusvejen. Er blandt dem som kan vinde (Birger Jørgensen).
8 Fortnite fik galop senest i et løb han normalt havde vundet 10 ud af 10 gange. Han var kommet til spids, men
slog sig uheldigt på en has ud af svinget og fik galop. Normalt galopperer han aldrig, så nu får han et par højere
gamacher på og så er vi klar. Jeg forventer et fejlfrit løb og en vinderchance. Der er tre som kan vinde løbet og han
er en af dem (Jeppe Juel).
7. løb (V5-5)
1 Chelsea står jo fantastisk, men der er også en grund til at hesten står hvor den står (udeblevne resultater, red.).
Det skal man altid huske. Hesten gik rigtig godt senest jeg kørte den, da kunne jeg bare ikke få hevet vattet på den.
Det er et plus for hesten at det er monte, men jeg synes også at hestene bagved er gode. Det skal være en stor
triochance (Hans Ulrik Kristensen).
2 Eleonora har jeg kørt de seneste gange. Hesten virker til at være bedre og viser mere vilje på tingene i monte,
men jeg har svært ved at vurdere, hvor den ender (Christian Lindhardt).
4 Allie Be gik faktisk en god tid senest og sluttede fænomenalt af. Havde løbet været 20 meter længere så tror jeg
den havde vundet. Jeg mener, at hesten kan have fordel af monte, og hvis hun får den højre rundt så må den have
en god chance (Thomas Bonde).
7 Chock Nock starter i monte lidt som et eksperiment. Det sker lidt i mangel på sulkyløb til ham i klassen, så derfor
må vi prøve at finde alternative opgaver. Det er umuligt for mig at bedømme chancen. Havde det været sulkyløb
havde jeg ikke være i tvivl, men nu er det monte, så den må ud at varme op og vurderes efter det (Steen Juul).

8. løb
4 Special Player er jo lettet 20 meter igen. Frederik kan ikke forstå at han ikke kan vinde løb med hesten, men han
siger, at så snart den kommer ind på opløbet, så er det i øjeblikket som om at den ikke gider. Den viser da fremgang,
men jeg vil også gerne snart se nogle resultater fra hesten (Hans Ulrik Kristensen).
5 Sunshine Be er vel på højde med de andre og kan vel lige så godt vinde som enhver anden. Gik udmærket
senest, hvor den fik et godt løb bag favoritten og var slået med en halv længde, så det var ok. Det ligner en triochance (Kim Madsen).
9 Tempo Blåbjerg kunne jeg godt mærke var rigtig frisk til opvarmningen senest, og da gjorde han det godt. Han
kan godt lide foråret, men 40 meter er hårdt, så vi må se. Det er primært en placeringschance (Lars Munk).
9. løb
3 Giggs Boko gik vel ok senest uden at imponere. Den skal møde Leading Tile igen og den kan blive svær at slå,
men en andenplads bag den er absolut en mulighed (Morten Juul).
4 Tarzan Gardenia er fint gående. Jeg fik kørt håbløst senest. Jeg troede, at jeg skulle køre frem mod “dødens”,
men der var en anden som også ville det, så jeg blev sat af. Hesten gik alligevel et ok løb. Her er der gode heste
med. Leading Tile stikker hovedet over de andre, og så er vi vel tre som kører om andenpladsen. Det ligner en god
trioplacering. Hesten træner godt og er fint tilpas så jeg har forventninger til hesten, men ikke lige at han slår Leading
Tile (Kim Madsen).
5 The Gambler står hos Anders Nielsen, men jeg kørte den i prøveløb. Det er en hurtig og stærk hest, som har et
lidt vanskeligt temperament, men den har forbedret sig lidt på det seneste. Vi har bakset lidt med forspændingen og
det kan se ud til at vi har ramt noget af det rigtige, da hesten har været rimeligt fornuftig og styrbar. Har gået
ganske godt Århusvejen rundt, men det må være outsideren i løbet. Hvor meget var der i behold i prøveløbet? Der
var noget. Jeg kørte ikke noget undervejs, men kørte stærkt til slut, så det så fint ud (Birger Jørgensen).
6 Leading Tile synes gjorde en rigtig god årsdebut, og han virker til at have taget det løb godt. Jeg synes hesten har
en fornuftig opgave her, og han har også før vundet på denne distance, så det ser jeg heller ikke som noget problem.
Uden at lægge pres på kusken så er det vel en vinderchance (Michael Lønborg).
7 Viola Toft. Jeg havde ikke troet at konkurrenterne ville blive så skrappe. Vi må køre lidt på spolen. Omvendt så
viser hun ingen svaghedstegn, så vi kører efter en trioplacering (Lars Munk).

