
1. løb (V4-1)

1 New York Strip træner pænt og har trænet hele vinteren. Det er stadig en umoden type, og distancen er lidt for 
kort, men det kan opvejes af at have en toprytter på ryggen. Jeg vil ikke være overrasket, hvis den er med helt 
fremme i afgørelsen, men fortsat er det en hest som mangler lidt rutine. God triochance (Lea Olsen).

2 Rigel Torkdahl fik jeg over fra Niels Petersen. Afstamningen er i orden, men det er ingen stor hest. Det er en lille 
let hoppe, og hvis den går op til sit tal, skal den være første eller anden. Og går den så op til sit tal? Det kan jeg ikke 
sige. Hesten går udmærket, men det er første gang på ny bane og alt det der. Hun skal have en chance, og skal 
være blandt de tre første (Johnny Reimer).

3 Maggie er ude for første gang i karrieren, men har faktisk arbejdet pænt, så hvis hun omsætter det til løb, vil jeg 
tro, at en tredjeplads er inden for rækkevidde, men hun skal ud at lære (Torben Christensen).

4 Kobayashi har faktisk gået pænt i arbejde, men hesten er meget “grøn”. Den har aldrig været på græs. Det kan 
vi ikke rigtigt komme til, når banen er så betonhård. Hestene kan ikke gå hurtigt på græsset, da det er for hårdt for 
benene. Hvordan skal spillerne gå til hesten? Den har gået pænt, men jeg tror virkelig at den mangler rutinen. Hvis 
det går rigtigt godt, så måske en triochance. Den har faktisk arbejdet pænt (Birgitte Nielsen).

2. løb (V4-2)

1 Ventuari har overvintret fint. Er lettet et par kg i handicap og får Oliver i sadlen, men er ude på en lidt for kort  
distance. Spørgsmålet er om det går for stærkt for den undervejs, men vi må i gang og håber på en god placering 
her i første start. Eventuelt en triochance (Lea Olsen).

2 Strada mangler at smide lidt af pelsen. Hun har ikke været i gang særligt længe, og har kun været i træning i to 
måneder, så hun mangler nok lige lidt. Men hun kan godt lide en hurtig bane. Det er faktisk det bedste hun ved. 
Måske en triochance (Birgitte Nielsen).

3 Fair And Square kan absolut ikke lide en hård bane, men går ellers godt. Jeg er meget ked af banen til den. Det 
må være en outsider (Birgitte Nielsen).

4 Desert Eagle kan godt lide en hurtig bane, og har også gået fint i arbejde. Jeg tror, det er den bedste chance af 
mine i det løb. En rigtig god triochance. Kan den også vinde? Ja, en lille vinderchance og en god triochance (Birgitte 
Nielsen).

5 Dreaming Of Love er ude i et for den lidt hårdt selskab, og vi ville egentlig godt have haft lidt at træde i, men hun 
har arbejdet pænt op til sæsondebuten, så jeg tror vi får nogle penge med hjem. I bedste fald en lille triochance  
(Torben Christensen).

6 Warwik mangler nok lige det sidste, så den må lige ses an. Den har arbejdet pænt, men ikke noget prangende 
(Torben Christensen).

3. løb (V4-3)

1 Støjbjerg har overvintret fint og træner godt her inden starten. Målsætningen for hesten er Jyllandsløbet. Det skal 
være en stor chance her (Lea Olsen).

2 Total Fun har ligesom Støjberg overvintret godt og gået godt i træningen. Har samme handicaptal som Støjberg 
og holder et højt niveau, men jeg er lidt mere usikker på hendes distanceevne end tilfældet er med Støjberg. Er en 
reel chance, men jeg er bare mere sikker på Støjberg distancemæssigt (Lea Olsen).

3 Summer Dale. Det er svært for en treårs sammen med ældre på dette tidspunkt af året, så hesten burde egentlig 
ikke have været meldt, men den er nødt til komme ud for at jeg kan få et løb i hesten. Starter kun for at få løb i  
kroppen. Så du regner ikke med at den har nogen chance? Arh, så ringe er den heller ikke. Den er ved at vågne op, 
men hesten skal lige have en måned eller to mere, så er den ved at være der. Placeringschance (Kaj Sørensen).

Trænerkommentarer
Vedr. løbene tirsdag d. 3. maj 2022. Indhentet af Niels Jørgensen



4 Nikki Sixx har haft en enkelt start, hvor den ikke gjorde noget væsen af sig. Hesten er absolut på vej frem, men i 
dette selskab vil jeg sige, at det kan blive til en tredje-fjerdeplads (Torben Christensen).

5 Cliffhanger er stadig ude for at lære jobbet. Han har egentlig ret godt flair for, hvad det går ud på, men skal nok 
lige bruge løbet her som en opfriskning inden der står større opgaver for døren. Hvordan skal spillerne gå til hesten? 
Der er et par favoritter som kender vejen rundt, og hvis vi kan få en tredje-fjerdeplads bag dem, så er det udmærket. 
Hesten har også talentet til at løbe helt op, men den skal nok lige have løbet for at være helt klar (Tina Mortensen).

6 The Patriot er sådan set en hest med masser af kapacitet og den har meget let ved sit arbejde, men den har  
noget stædighed som har overskygget resultaterne, fordi den ikke ville i startboks sidste år. Det er derfor hesten  
står med to kæmpe nuller, men den har meget bedre kapacitet end det. Hvis hesten kan lade være med at være  
så stædig med at komme i startboksen, og den kommer med de andre rundt, så undrer det mig ikke hvis den løber  
med de andre, men jeg er nødt til lige at se det først. Det er en outsider, men den er absolut ikke uden talent  
(Tina Mortensen).

4. løb (V4-4)

1 Go Go Dancer har faktisk gået godt i arbejde, men er ikke vild med den hårde bane. En triochance, hvis det  
fungerer (Birgitte Nielsen).

2 Speedman skal lige vænne sig til, at man ikke længere må bruge pisk. Senest havde vi en rytter på, som ikke 
kunne sætte den i gang. Jeg tror ikke at den kan vinde, men den kan være med deroppe ad. Han er stærk, men er 
ikke sat 100 procent op endnu, men det bliver den ret hurtigt. Næste gang tror jeg den bliver farlig. Det kan såmænd 
også være, at den er det allerede her, men den skal lige vænne sig til at gå uden pisk. Det må man jo ikke længere i 
Danmark (Kaj Sørensen).

3 Hongkong Yob har trænet fint hen over vinteren. Det er lidt et minus, hvis banen bliver for hård, hvilket jeg har 
hørt at den er, men den skulle gerne kunne være med fremme i pengene. En triochance, synes jeg  
(Bolette Rosenlund).

4 Itoldyouso er en triochance, hvis det fungerer. Den har trænet fint. Hvem tror du mest på, hvis staldens to  
deltagere holdes op mod hinanden? Så vil jeg tro, at Itoldyouso er lidt bedre end den anden, fordi Itoldyouso har 
været i gang i lidt længere tid. Go Go Dancer er jo en lille let hoppe, men den har kun været i træning i to måneder, 
og det er ikke ret længe, så jeg tror mest på Itoldyouso (Birgitte Nielsen).

5 Arthur har trænet fint, men det er første gang ude. Sir Antonelli må blive favorit og Itoldyouso går pænt i  
arbejderne, så jeg vil sige at det kan blive til en tredje-fjerdeplads her første gang (Torben Christensen).

6 Sir Antonelli vandt jo en flot sejr i Aalborg i mandags. Hesten har ikke fået vægttillæg for sejren, og med Oliver up, 
ser det godt ud på papiret. Jeg vil dog have et OBS på, at hesten aldrig har vundet i Århus. Har hesten et kompleks i 
forhold til banen? Det tror jeg ikke at man kan sige, men sidste år var han favorit en håndfuld gange uden at vinde på 
banen, men jeg synes, at han gik godt i Aalborg, og med det løb skal han være aktuel. Der er også bedre heste imod 
denne gang, men det er så første gang i år for dem. Skal være en vinderchance (Lea Olsen).


