
1. løb (V5-1)

1 Charlie er der vel lidt forbedring fra seneste start, men der også lidt bedre konkurrenter. Der er nogen med et 
handicap lidt oppe ad, men jeg regner med at den kan tage de sidste penge (Torben Christensen). 

3 Vega. Det er lidt det samme som med Charlie. Hun var lige foran Charlie senest, og de ser ud til holde den samme 
form, så det er nok en fjerde-femteplads for den (Torben Christensen).

4 Warwick kommer nok lige til at mange løbet, men det er en hoppe med potentiale. Det vil ikke undre mig, hvis 
den løber op og tjener lidt penge, men den vil nok optræde lidt “grønt”. Med dette løb i kroppen vil hun være meget 
forbedret til næste gang (Torben Christensen). 

6 Banjaluka er ude for første gang og har ikke gået specielt fantastisk i arbejde, så jeg tror bare at den er ud for at 
øve sig (Birgitte Nielsen).

7 Pure Infinity synes jeg faktisk er en fin og reel lille hest. Den har gået nogle pæne arbejder og viser cirka de 65 
i handicap som den står med. Med Oliver på ryggen tror jeg det kan række til en triochance. Det er som jeg ser det 
Mancini og Fool’s Gold, der skal besejres, og umiddelbart er det en fornuftig triochance. Skal jeg sige et minus, så er 
det hvis der bliver alt for blød bane. Hun er lidt sprinterbetonet og ikke så god til at slappe af, så jeg kan godt være 
lidt skeptisk, hvis banen bliver for blød (Lea Olsen).

8 Fool’s Gold har løb i kroppen og gik faktisk rigtig godt i Klampenborg. Vi tror, at den har en god triochance. Hesten 
har arbejdet godt og får sideruller på denne gang så den koncentrerer sig lidt mere. I Klampenborg løb den bare 
frem og kiggede i stedet for at gøre jobbet færdigt. Har gået et enkelt arbejde med siderullerne på og det virkede fint 
(Ian Archer).

9 November Rain håber jeg lidt på kan overraske glædeligt. Det er en lille smart model, og jeg tror, at Århusbanen 
måske kan være det rette for den. Det er i hvert fald en lille fighter, men den har ikke gjort meget væsen af sig end-
nu. Jeg vil være glad, hvis den er i pengene (Sandie Kjær).

10 Mancini burde have en god chance. Han gik fint nok første gang, hvor han egentlig manglede lidt. Nu har den 
både fået løb i kroppen og et ekstra arbejde, så han burde være kraftigt på vej, selv om han måske endnu er en 
smule for tyk. Stor triochance og også en vinderchance (Birgitte Nielsen).

2. løb (V5-2)

1 Dreaming Of Love gik et rigtig fint arbejde onsdag, hvor den lige var ude for at blive blæst igennem. Jeg tror på 
at det kan blive til en tredje-fjerdeplads selv om det er første gang ude. Hun så virkelig fin ud onsdag (Torben Chris-
tensen).

3 Strada har det bedst, hvis banen ikke bliver alt for blød. Vi må se hvordan det bliver søndag, men hun har da både 
løb i kroppen og virker fin og i orden, så det burde være en god triochance (Birgitte Nielsen).

4 A Dream Carlras mangler endnu at smide lidt i pelsen, men han har trænet superfint. Måske er de 1550 meter lige 
til det korte for ham, men han skal ud at have løb i kroppen og så må vi se hvor langt det rækker. Det er heldigvis et 
fornuftigt lille felt (Heidi Schmidt).

5 North Bay Sunrise gik godt i Aalborg første gang. Hesten kan godt lide, når der er lidt at træde i, og med Oliver i 
sadlen synes jeg det skal være en lille vinderchance (Lea Olsen).

6 Fair And Square har været stoppet fordi den fik en hovbyld, så jeg kan forestille mig at hun nok lige mangler det 
sidste arbejde. Til gengæld er hun glad hvis banen er blød. Jo blødere des bedre. Det skal man have med i bereg-
ningerne (Birgitte Nielsen).
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3. løb (V5-3)

1 Storm Wind gik godt i Aalborg første gang ude med en tredjeplads. Frederick skal være lidt mere aggressiv fra 
start end senest og bare gå med hesten. Den har arbejdet godt og har en triochance. Det er en stærk klasse 4/5-
hest, som næsten altid er med fremme (Ian Archer).

2 Grimbold gik godt første gang ude og burde være en triochance. Den burde være skærpet en smule af starten. 
Kan den vinde? Ja, på en god dag (Ann-Charlotte K. Wedsgaard).

4 Targaryen løb jo godt senest. Der er par modstandere som er en klasse over hvad den normalt løber i, men med 
rette løb så tror jeg stadig hun er tæt på en trioplacering igen (Tina Mortensen).

5 Go Win Casino har stået ved mig i en måned og har lige skullet vænne sig til et andet oplæg med at gå 5-6 timer 
på fold, men den har trænet fornuftigt. Den er ude mod heste som har løb i kroppen, men jeg tænker da, at på en 
god dag og med en god jockey, så skal han få penge med hjem. Lille triochance (Heidi Schmidt).

6 Ventuari synes jeg gik rigtig godt i årsdebuten. Den har virket tilpas efterfølgende og går en klasse ned, så umid-
delbart ser det rigtig fornuftigt ud på handicap og det hele. Hesten er vindertippet i programmet, men den har ikke 
været for meget for at ramme målstregen først. På papiret ser det dog fornuftigt ud. Han er en god triochance (Lea 
Olsen).

7 Ring Out The Bells er ude for at få et løb i kroppen. Det er ikke lige hendes distance, men hun har så svært ved 
komme rundt staldsvinget når vi starter på 1550 meter. Derfor vil jeg gerne at hun får en god oplevelse fra de 2000 
meter, hvor der er mere moderat tempo på i svinget. Så må vi se om hun finder bedre rundt, men det er måske en 
smule for langt. Hun har været tredje på distancen før i Århus, men der er lidt tung bane og hun har lidt vægt på, så 
jeg er glad, hvis den er i pengene (Tinna Hovgaard).

8 Nettemor gik helt utroligt skuffende i Aalborg i forhold til at den havde gået godt i arbejde. Nu prøver jeg at lægge 
sideruller på, for at se om det hjælper noget. Det testes i træningen inden søndag. Hvis den løber op til sine arbejder 
så kan det godt være en fornuftig chance (Birgitte Nielsen).

9 Totally Convinced fik et lidt uheldigt løb senest. Kom langt bagefter de førende, men var alligevel slået 11 
længder i mål. Han løb sådan set et udmærket løb. Med det rette løb så burde han være deroppe omkring, men 
igen; med et par heste som er en klasse over, så skal han på papiret være glad for en præmie (Tina Mortensen).

4. løb (V5-4)

1 Hitman er jo ude før første gang, så man skal lige passe på med at melde noget op, men lad mig sige det sådan, 
at den ikke vil gøre en dårlig figur. Den har trænet godt og bliver nok svær at slå. Det er første gang ude, de andre 
har løb i kroppen, men jeg tror at der er lidt forskel. Det skal være en stor vinderchance (Kaj Sørensen).

2 Kong Salomon var jeg faktisk rigtigt tilfreds med første gang ude. Han lærte meget af den start og kom fint tilbage 
efter løbet. Jeg tror på, at et blødere underlag og en højere pace undervejs, vil være en fordel for hesten. Jeg har 
stor respekt for konkurrenterne, især Hitman, men jeg har en fin hest, og hvis den går frem med løbet senest så kan 
det være en som er tæt på afgørelsen (Lea Olsen).

3 Mustang har ikke udviklet sig det, jeg havde troet, hen over vinteren, men det er ligesom den er kommet lidt efter 
det her på det seneste, så den skal spillerne nok passe lidt på. Den kan godt være bedre end hvad man tror (Kaj 
Sørensen).

4 Venezuela har gået pænt i arbejde, men det er nogle gode heste den møder. Jeg har svært ved at vurdere hesten 
op imod hvor godt de andre går. Arthur og Kong Salomon kan nemt have forbedret sig, og Hitman ved vi jo er god 
hest. Det er svært at vide, hvor langt Venezuela rækker, men den går pænt (Birgitte Nielsen).

5 Arthur kan ende i trioen. I min verden er der Hitman, Arthur og Kong Salomon. De er nok meget tætte – med 
Hitman som den bedste. Den står højest i handicap, har gode resultater fra sidste år, og en rutine de andre ikke har i 
samme omfang (Torben Christensen).



5. løb (V5-5)

1 In The Mood blev det lidt forkert for i Aalborg. Han skal helst ligge bag ved feltet, men sprang for hurtigt ud. Med 
det rette løb så kan han bedre end det. En lille triochance (Birgitte Nielsen).

2 Enzo plejer jo altid at være bedst første gang, men som man skriver i programmet så er det den rette bane til hes-
ten. De kan få lidt sværere ved at komme op til ham på en tung bane. Jeg håber selvfølgelig på sejr, men jeg vil sige 
at det er en triochance (Tinna Hovgaard).

3 Cornelia gik jo fantastisk første gang ude. Det var uden at være helt toptunet, så jeg forventer helt klart at hun har 
forbedret sig meget med løbet i kroppen. Hun møder et par af dem hun mødte i Aalborg. De har også løb i kroppen, 
men hun kommer dog to kg lettere end dem hun løb op med. Hun skal i hvert fald være en god triochance (Heidi 
Schmidt).

4 Hongkong Yob vandt i Aalborg. Da var han lidt træt de sidste 50-100 meter, men han kæmpede godt og vandt. 
Han er kommet godt ud af løbet, og er en god triochance – og også en vinderchance her (Ian Archer).

5 Schumli virker forbedret efter at have fået løb i kroppen, men der er flere formstærke heste i løbet, så forhåb-
ningerne er en triochance (Ann-Charlotte K. Wedsgaard).

7 Lord Of Elsinore afsluttede sæsonen fantastisk sidste år, og jeg ved også at den som regel gør sit, men den man-
gler nok lige et løb i kroppen før den er helt oppe i form. Hvis den kan slutte blandt de første så vil det være fantas-
tisk, men det er et lidt hårdt selskab (Sandie Kjær).


