
1. løb

1 Noelle tror jeg er en god chance. Den afsluttede pænt senest (Bent Olsen).

2 Charlie og 4 Vega er begge underdogs når man ser på vægtene og resultaterne. Er der en af dem som kan få  
en tredje-fjerdeplads, måske Charlie, så er det nok optimalt. Ellers er det nok fjerde- og femtepladsen  
(Torben Christensen).

3 Venezuela har en god chance, synes jeg. Vupti Carlras er den værste. Senest pullede Venezuela lidt for meget. 
De red meget langsomt i det løb, så den pullede sig væk. Den bliver redet på en anden måde denne gang, mere 
offensivt. Er som minimum en triochance, men også en mindre vinderchance (Birgitte Nielsen).

2. løb (V5-1)

1 Tears In Heaven tror jeg er en vinderchance. Den fik et dårligt løb i Mowerinaløb og angreb langt ude i sporene. 
Med et rigtigt løb her så er den farlig (Bent Olsen).

2 Fool’s Gold har en outsiderchance, synes jeg. Det er et meget åbent løb. Hesten træner godt og vi krydser fingre 
for et godt resultat (Ian Archer).

3 Pure Infinity gik et pænt løb første gang ude og var anden. Den er ikke så godt inde på tallet i løbet, men er godt 
hjulpet af at være en ærlig lille hest samt af dygtige Oliver Wilson på ryggen. Vi søger nok en præmie og håber på en 
god af slagsen. Er det realistisk at den kan blande sig i trioen? Det er nok en større præmiechance end triochance, 
idet jeg synes, at der er nogen som skiller sig lidt ud (Lea Olsen).

5 Warwik. Jeg var godt tilfreds med hendes debut. Jeg synes hun gik godt og hun tabte i starten, men der er 
forbedring i hende. Jeg tror hun er mellem de tre første her. Det er afgjort en hest med potentiale og en hest man vil 
høre mere til fremadrettet (Torben Christensen).

6 Flambeau Rouge står jo godt til på papiret og hun træner også godt. Jeg tror, at hun er ligeglad med banen. Hun 
har en anelse temperament, men samtidig en professionel opførsel, så jeg håber da at hun løber et godt løb. På 
papiret er det en vinderchance, men der er aldrig noget som er afgjort på forhånd. Flere af konkurrenterne viser form 
og det skal man have respekt for (Tina Mortensen).

9 Enjoy føltes ikke tilpas i seneste start. Jeg har tjekket den op og der er intet i vejen. Den har vel en ok chance. 
Triochance (Bent Olsen).

3. løb (V5-2)

2 Strada har jo vundet en gang tidligere på 1000 meter-distancen, men det var godt nok i første start da hesten var 
to år, men jeg tror at hun er hurtig nok. Jeg vil sige, at mine heste er meget jævnbyrdige og de er nok med lige bag 
Nom De Plume (Birgitte Nielsen).

3 Lost Empire. De 1000 meter er fint for ham. Han er nok ikke nogen lynstarter som Nom De Plume, og den bliver 
nok svær at hente til sidst, men det er en triochance (Torben Christensen).

4 Hells Angel har trænet godt og skal ud i sin første start. Den skal nok gå pænt. Den kan lige så godt vinde som en 
af de andre (Tinna Hovgaard).

5 Fair And Square er ude på en for hesten ny distance, men hun er jo en hurtig lille hest. Jeg tror at den værste 
imod er Nom De Plume, som er meget, meget hurtig, og så tænker jeg at begge mine heste kan have lidt chance 
bag den. Jeg tror at Fair And Square er hurtig nok til distancen. Man ved det jo ikke, men på de 1500 meter er den 
næsten altid i front uden egentlig at bede hesten om noget (Birgitte Nielsen).
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4. løb (V5-3 • V4-1)

1 Totally Convinced løb jo godt senest, men trak det korte strå på forstørret målfoto. Han fik måske et lidt hårdt 
løb ude i sporene og gik tidligt, så med lidt kræfter sparet til denne gang, håber jeg det bliver hans tur til at vinde. 
Humøret er fint og han træner godt (Tina Mortensen).

2 Storm Wind har en vinderchance. Den er kommet godt ind i løbet i forhold til andre heste som han har slået før. 
Hesten træner godt og er i fin form (Ian Archer).

3 Enzo er blevet lettet to kg og så er der lidt tungere bane. Det har han lidt fordel af, da det er en stærk hest med 
masser af lungekapacitet. Han har trænet godt, så mon ikke det er en triochance (Tinna Hovgaard).

4 Red Cheek Fox viste god form senest og den burde i hvert fald have en placeringschance. Jeg tror på en trio-
chance (Flemming Poulsen).

5 Nettemor tror jeg vil gå lidt bedre end senest, men konkurrenterne er også noget bedre. Den skal være glad, hvis 
den får de sidste penge (Birgitte Nielsen).

7 Ventuari gik jo godt første gange ude. Anden gang blev det lidt forkert det hele. Hesten virker godt i orden, står 
fortsat fint i handicap, og får topjockey på ryggen. Det er altid svært at vurdere i handicap, men han er da en af dem 
som kan vinde, selv om der er lidt langt mellem sejrene. Det er nok en god triochance (Lea Olsen).

8 Targaryen gik supergodt senest og var slået med en hundrededel sekund. Hun gik godt igen og er en ærlig hest 
som går sit bedste hver gang. Det er et godt løb og der kan være mange om buddet. Samtidig er hun ikke så stor, og 
nogen gange kan man være lidt uheldig når man er en lille hest i et stort felt. Det kan være til hendes fordel at ligge 
med fremme i så stort et felt. Det kan være et lille minus at hun ikke elsker en blød bane, men jeg tror nok at det skal 
gå (Tina Mortensen).

10 Go Win Casino gik jo fint senest og var kun slået med halvanden længde. Den fik et lidt hårdt løb og sluttede 
faktisk godt af. Der er selvfølgelig mange heste med, men med Jacob så synes jeg han skal få en god præmie med 
hjem. Lille triochance (Heidi Schmidt).

11 Mancini er fint tilpas og godt i orden. Det eneste er, at hesten måske er bedre med lidt lavere vægt og mod bedre 
heste. Den er ikke så stor og ikke for stærk i ryggen, så det kan godt være at hesten hellere ville ud med lidt lavere 
vægt, men nu kommer den altså ud her, og så er det samtidig lidt for at se, om den kan bære vægt. Hesten har gået 
fint i arbejde med mig på, og det er jo lige så meget vægt. Det er en outsider (Birgitte Nielsen).

5. løb (V5-4 • V4-2)

1 Aristoteles har trænet supergodt op til denne start. Den er selvfølgelig plusset med 4 kg, men det har ikke den 
store betydning for ham, og jeg forventer at den kan løbe med helt frem. Man skal i hvert fald ikke glemme den. Det 
er min bedste chance på dagen (Bolette Rosenlund).

2 Sir Churchill har gået i rigtigt hårde udskrevne løb. Første gang gik den godt som fjerde, og senest var den ude 
mod King David og kompagni i Jockey Club Cup, hvilket blev lidt for svært. Tilbage i handicap skal det være en god 
chance efter 82 i handicap. Har trænet godt og jeg tror den har vinderchance (Lea Olsen).

3 Eftiraath har jo noget den skal ud at bevise. Det er første gang ude i år, men han virker fit og godt tilpas, så 
forhåbningerne er en trioplacering (Ann-Charlotte K. Wedsgaard).

4 Never Gone er helt i orden og bestemt en hest som står med en rimelig triochance. Det er vel ikke en decideret 
vindertype, men formen er som den skal være (Bent Olsen).

5 Aperola havde en seneskade sidste år og havde egentlig trænet godt i foråret og frem til første start. Da gik hesten 
ud i Sceptre Stakes på Klampenborg og var femte til Margrethe, Malekha m.fl.. Hun var aldrig rigtigt inde i løbet, men 
kom på lidt speed til slut og tog femtepladsen. Det var i rigtig godt selskab og efter lang pause, så jeg synes ikke det 
er en hest man skal glemme her. Det er en reel og fin hest, og den har arbejdet godt op til starten. Med lidt held kan 
den være trioaktuel (Lea Olsen).

6 Garcon er ude for første gang i år. Den skulle egentlig have haft et prep-løb i København, men der har ikke været  
noget som har passet, og den kan også gå godt selv om det er sæsondebut. Den er selvfølgelig svær at vurdere når den 
ikke har startet, men den virker godt tilpas og jeg tager af sted med hestene fordi jeg tror på dem (Flemming Poulsen).



7 Sankt Peder har tidligere vundet i Århus (Jydsk Derby 2019, red.). Den har en reel chance her. Vinderchance 
(Bent Olsen).

8 Prins Valiant gik ud første gang i Klampenborg, hvor den gik i front blandt gode heste. Han manglede det løb, og 
så var det lidt for optimistisk ridning. Det er faktisk en rigtig fin hest og det kan være en sjov fidus i løbet. Den har 
trænet godt og er en som spillerne ikke skal glemme (Lea Olsen).

6. løb (V5-5 • V4-3)

1 Smooth N Royal er en god chance og har vinderchance. På papiret ligner det på forhånd at den er bedst i løbet, 
så vi krydser fingre. Hesten træner fint, fejler intet og er god og klar, heldigvis. Der er kun syv i løbet, så det kan 
være lidt taktisk med hensyn til hvem der går foran. Vi skal bare se når boksen åbner, men min hest er nem at ride 
og placere hvor det skal være. Jeg er optimist (Ian Archer).

2 My Vision er en vinderchance. Hun løb pænt senest og virker godt i orden (Bent Olsen).

3 Azzardo er en ret stor hest, måske lidt stor til Jydsk Væddeløbsbane, men kan løbe hele dagen. Triochance  
(Bent Olsen).

4 Mustang gik jo godt senest og havde gået et godt arbejde forinden, så jeg vidste, at den kunne være med fremme. 
Den har så haft en hovbyld i mellemtiden, men hesten nåede at få et arbejde så jeg tror ikke at den har tabt form, så 
den bliver farlig. Hvordan vurderer du styrkeforholdet hest mod hest? Det kan jeg ikke sige. Jeg kan ikke skille dem 
ad, men jeg tror lidt på at Hitman måske er en smule mere råstærk, fordi Mustang havde denne hovbyld, men den 
gik jo også godt senest (Kaj Sørensen).

5 Hitman mener jeg skal have en chance for at være med fremme. Og indsatsen senest? Den kunne have været 
bedre, men det var første gang ude og samtidig skulle den give mange af de andre vægt, så jeg synes det var godt 
nok. Jeg havde heller ikke presset hesten helt på det tidspunkt, hvilket jeg også havde udtalt. Er den skærpet siden? 
Ja, det garanterer jeg. Det er en vinderchance (Kaj Sørensen).

6 Brignoles tror jeg ikke kan løbe i trioen. Jeg tror, at der er tre som er lidt bedre, fordi han lige mangler et løb i  
kroppen. Ambitionen er en præmie. Hesten virker i fin form og klar, men den har jo lavet lidt mindre end jeg kunne 
have ønsket mig (Birgitte Nielsen).

7. løb (V4-4)

1 Snatty Dancer er ikke så glad for en blød bane, som det nok bliver, men hesten virker fin og ser fin ud i pelsen 
osv. Det er første gang ude i år, så hvis hun får lidt gode penge med hjem er vi tilfreds (Torben Christensen).

2 Schumli har skuffet hidtil. Jeg prøver denne gang med et tungebånd som hun gik med sidste år, og håber at det 
er en forbedring i sig selv. Går hun ligesom sidste kan hun vinde, men det er bestemt ikke det hun har vist indtil nu 
(Ann-Charlotte K. Wedsgaard).

3 Matchoffice er et lidt ubeskrevet blad for mig. Hun giver mig en følelse af, at det er enten eller. Hun kan godt  
risikere at skulle bruge lidt hjælp undervejs, og med en ikke helt så rutineret rytter er det spørgmålet om hun kan 
hjælpe hesten det som der er brug for, men hun kender hesten fra herhjemme og det kan være en fordel  
(Tina Mortensen).

5 A Dream Carlras gik supergodt første gang, faktisk lidt bedre end jeg havde håbet på grundet den korte distance. 
Jeg tænker at de 2000 meter vil passe lidt bedre. Mathilde kender ham og jeg synes det skal være en god triochance 
(Heidi Schmidt).

7 In The Mood synes jeg går fint igen. Han skal jo altid have et løb nede bagfra, og derfra er det lige med om man 
finder den nemme vej igennem. Han er en typisk outsider hver gang. Formen er fin (Birgitte Nielsen).

8 Esphahan har trænet fint. Den kunne godt tænke sig en blød bane. Vi prøver med amatørrytter her og ser om det 
lykkes. Hvis det hele flasker sig så burde han kunne gå med helt op. God triochance (Bolette Rosenlund).



8. løb

1 Emelie og 6 Børge. Det gælder for begge at de primært er ude for at få et løb i kroppen. Der har ikke rigtigt været 
nogle muligheder for dem, og de har nogle opgaver fremadrettet, så jeg vil gerne have at de løber med her, så alt 
hvad der hedder penge for de to er velkomne. Er de uaktuelle for spillerne? Det kan være en lille triochance for  
begge to, men jeg kan ikke lige sige hvem, da de egentlig er meget lig hinanden i arbejderne (Torben Christensen).

3 North Bay Sunrise. Oliver sagde, at han missede starten senest, og hesten kom aldrig ind i løbet. Den var lidt 
svag i sin afslutning, uden at hesten var langt slået. Jeg har ikke kunnet finde fejl på hesten, så umiddelbart skal det 
være en god chance i dette felt med mange årsdebutanter. Hvis hun er som normalt, så synes jeg skal hun være en 
vinderchance (Lea Olsen).

4 Tristan Torkdahl tror jeg har en vinderchance. Det er en hest som måske er på toppen af sit handicap, men jeg 
synes det ser fornuftigt ud med modstanden her (Bent Olsen).

5 Ring Out The Bells håber jeg er forbedret i forhold til senest. Hun har trænet fint og der skulle gerne ske en 
forbedring, dels grundet den kortere distance og så har hun en lavere vægt og et løb i kroppen. Jydsk Vædde- 
løbsbane har ikke været til hendes fordel, men hun fandt rigtig godt rundt i svingene senest. Det var vi glade for. Hun 
plejer altid at hænge udad i staldsvinget, men hun virker meget mere styrbar i år i forhold til sidste år. Vi håber at hun 
er med i pengene, hvis hun finder godt rundt i svingene (Tinna Hovgaard).


