Trænerkommentarer
Vedr. løbene lørdag d. 24. september 2022. Indhentet af Niels Jørgensen
2. løb
1 Hr Weyse har vel gået ok i et par prøveløb og virker velforberedt. Det har knebet lidt med styrken, men det går den
rette vej og hesten virker til at have den rette indstilling, så det ser fornuftigt ud. Triochance. Kan den også vinde?
Det ved jeg ikke. Det er altid svært at vurdere i disse nulløb, og hestene skal også lige ud at se det hele an
(Birger Jørgensen).
2 Holy Moly har gået skidt i løbene, men der har været en forklaring ved at den har været syg begge gange. Nu
virker hesten til at være kommet ovenpå igen, men må vi må lige se den i løb. Den har fået to trælse oplevelser ved
at den har været syg, så den skal lige vise noget først. Hvad indeholder hesten ellers? Jeg synes den har kapacitet.
Hvis den er som bedst, så skal den kunne være blandt de tre første (Casper M. Nielsen).
4 Gaghan Frisco er ikke så nem på biddet. Derfor er spor fire absolut ingen fordel. Han har trænet ok, men lidt
svingende. Derfor har jeg lidt svært ved helt at vurdere hesten, men jeg tror at det er en triochance (Henrik Lønborg).
8 Hjælp GK er ude i et løb, der næsten er så åbent som det kan være, medmindre man står ugarderet på Birgers
hest. For mit vedkommende bliver det et mere roligt løb end senest. Den skal ud at lære noget. I debuten synes jeg
hesten manglede lidt afsæt. Jeg havde pillet bagskoene af og den løb og følte sig lidt frem. Jeg bilder mig ind, at
den havde haft et bedre afsæt hvis den havde gået med sko, men omvendt så plejer jeg heller ikke at køre 1.18 hele
vejen. Hesten var godkendt, ikke mere, men man skal være et skarn hvis ikke man er tilfreds med en andenplads
første gang. Det kan være en triochance. Jeg synes at der er mange om buddet (Erik Grove).
9 Gaby Spin var for let i balancen ned ad bakken efter starten senest. Derfor kunne jeg ikke køre med hesten og
tabte 20-40 meter. Den skal have lidt vægt på denne gang, og så forventer jeg at den er bedre. En triochance,
synes jeg (Allan Kristensen).
3. løb
1 Gin Rummy har ejeren selv trænet med. Jeg har dog givet hesten et arbejde på banen for 14 dage siden. Det var
ok og pulsen tilfredsstillende, men hun skal i gang, så vi er tilfreds med en præmie (Henrik Lønborg).
2 Golden Snow SB blev det forkert med senest. Vi kom lidt for tæt på en foranliggende, så det var helt utur. Hesten
holder god form og har før gået gode løb i Århus, så det er en stor triochance (Morten Friis).
4 Speedway gik i mål med alt i behold senest og hoppede ifølge Bøje kun fordi, at da han trak det norske hovedlag
ind mod sidste sving, var det kun den ene klap som kom ned. Kort før mål trak han i snoren igen for at få den anden
klap til at gå ned. På det tidspunkt havde han ikke ordentligt fat i hesten. Hesten er ikke ustabil. Den havde meget i
behold da den galopperede, og havde løbet en tid omkring 1.16,0 i snorene. Det er klart, at nu kommer starten tæt
på, men det er mest fordi der manglede heste i løbet. Modstanden ser vel ikke skræmmende ud og hesten er en
blandt nogle stykker som bør med på kuponen. Den skal ikke have problemer med Århus idet den har gået godt flere
gange højre rundt i Gelsenkirchen og Berlin. Det virker som en ukompliceret hest. Jeg tror ikke at den er ringene end
de andre, og jeg mener, at den skal være med fremme (Frank Kjelde).
6 First Choice har vel gået ok. Hesten har manglet lidt held på vejen, og jeg tror faktisk at den kan vinde den dag,
hesten får lidt tur på vejen. Formen er godt, men det bliver måske en for stor mundfuld at slå Gabriel Cross og
Speedway, der vel hoppede en sejr væk i Skive. En god triochance (Birger Jørgensen).
4. løb (V64-1)
1 Geo Holmsminde vandt jo sin debut og det er et lidt stort spring at gå fra 0 til op under 15.000 kroner på en gang,
så han skal nok bruge tid til udvikle sig. Måske en triochance. Jeg tror ikke at det er en vinderchance denne gang
(Henrik Lønborg).
2 Hej Bork har haft en træningsperiode og den virker til at være fin. Jeg tror at hesten har fordel af Århus-banen, og
hvis den er ligesom i starten af karrieren, så synes jeg den skal kunne være i top tre (Casper M. Nielsen).

6 Azalea Face går jævnt og stabilt hver gang. Nu starter den lidt langt ude på vingen, men det er vel en lille triochance igen (Morten Juul).
7 Gatasja Svendka var alt fint med senest. Vi havde ændret på hovedlag og forspænding, hvilket fungerede, så vi
må prøve at køre videre med samme udstyr. Hvad gør du fra spor syv? Jeg kører med og ser hvad vi kan gøre. Det
gælder først og fremmest om at køre fejlfrit, men hvis hesten går glat så skal det være en triochance (Lars Munk).
8 Herman gik kanongodt senest. Nu kommer den til Århus og jeg synes faktisk at den er bedre i Århus end den
anden vej rundt. Jeg har god tro på hesten, og tror på, at det er en vinderchance (Casper M. Nielsen).
9 Fay P gik godt senest efter pause. Pengemæssigt står hun godt i løbet og hun må som minimum være en
præmiekandidat. Nummer ni er ingen ulempe, da hun har været svær at få fra start fra første række idet hun har
været bange for starteren i bilen og har bremset op. Det bliver der ikke noget af her fra anden række
(Peter Frandsen).
5. løb (V64-2)
1 Mustang Hackstable blev det bare forkert for senest. Det norske hovedlag faldt ned rundt i volten, hvorefter
hesten slog på vognen og så blev den frisk. Det løb er bare til at glemme. Jeg tænker, at der måske er et par heste
som bliver svære at slå, men på formen kan hesten vel tage en trioplacering, hvis den har det berømte racing luck
(Lillian Uglebjerg).
2 Flintstone har virket en smule op ad i form de foregående gange, hvor hesten er sluttet lige uden for pengene, og
da den vel går en halv klasse ned her, kan det være en lille triochance (Peter Frandsen).
4 Express Shadow har jeg bare kørt én gang i løb og så et par arbejder. Hesten virker til at være op ad i form. Samtidig går den vel lidt ned i klasse denne gang, så en lille triochance (Peter Frandsen).
5 Eros Sisa står godt til i løbet. For en gangs skyld er jeg lidt fortrøstningsfuld. Jeg synes, at opgaven ser fornuftig
ud, og hesten skal regnes fsom en god chance. Lille vinderchance og en stor pladschance (Birger Jørgensen).
6 Jace Renka TF er i hvert fald meget bedre end resultatrækken, men den viser det ikke i løbene, fordi den taber
terræn. Senest blev det helt forkert. Theo blev i inderbanen, hvilket han fortrød idet hesten siden rundede mange.
Nu prøver vi hesten i autostart for at se om det kan få den bedre med undervejs. Hesten træner rigtig godt, men har
bare fået for dårlige positioner. Vi håber på en triochance (Mariann Thorup Nielsen).
6. løb (V64-3 • V4-1)
1 Gunhild Bit gik godt senest i indledende afdeling, hvor hesten ifølge Per Møller havde været lidt tyndt trænet.
Hvis den er gået lidt frem med det løb, så er det måske en lille triomulighed. Det kan være, at den kommer med et
halvlukket norsk hovedlag i stedet for åbent. Det talte jeg med Per om senest (Martin Andreasen).
2 Drop In GK synes jeg skal være en triochance. Hvis man skal tro på at den har forbedret sig lidt med udblæsningen
senest, den første i to år, og hesten så forbedrer sig 5-10 meter, så begynder det at ligne en smule. Der var ikke
mange andre som løb stærkere, og dem der gjorde det, starter nu i et andet løb eller fra tillæg. Jeg føler mig ikke
stort slået på forhånd (Erik Grove).
6 Cæsar Spin. Vi venter lidt på at formen skal indfinde sig. Vi har været gode ved ham, da han er ved at være en
ældre herre, som har været meget ved dyrlæge i sit liv, men hvis jeg skal være optimist, så synes jeg at han virker
lidt finere, og jeg tror at han kommer i en forbedret udgave. Går han ligesom senest, så er det nok ved at være slut
på karrieren, men vi har fundet nogle ting som vi har været ved at lappe lidt på. Derfor håber jeg, at den vil være
noget bedre, men det er svært at sige. Det kan både være en vinder og en outsider (Allan Kristensen).
9 Captainhaselhof Be er i opadgående form. Sad senest i dårlige positioner, men sluttede godt af de sidste 400
meter. Har bagspor her men bliver kørt frem hvis det løser sig. Outsider (Pernille Bye Hansen).
7. løb (V64-4 • V4-2)
2 Gargamel gik slet intet senest på Fyn og søgte slet ikke fremad. Vi havde forsøgt med en ny balance og et andet
hovedlag. Derfor går vi denne gang tilbage til det gamle. Så kan han vel være en lille triochance (Morten Juul).

4 Highspeed Gardenia gik rigtig godt senest. Med en lignende præstation kan hun godt være en triomulighed igen
(Martin Andreasen).
5 Garcon Light har jeg ikke prøvet højre rundt i træningen, så jeg kender ikke det store til hvordan hesten vil
reagere på Århus-banen, men hvis den går som senest, så er det en vinderchance. Hvor langt op i klasserne rækker
hesten? Jeg tror den rækker langt (Morten Friis).
6 Girlpower drillede mig lidt senet. Hun er besværlig i munden og vil ikke rigtigt sættes ned i ryg. Det var vi ikke helt
enige om og derfor fik hun en galop på, men hun gik godkendt efter fejlen. Triochance (Henrik Lønborg).
7 Rarely Access gik jo blændende senest. Startsporet er langt ude på vingen, men vi må se om ikke den kan
omsætte det til en trioplacering (Lillian Uglebjerg).
8 Google Shadow meldes klar af pigerne som har hesten. Den fungerer rigtig godt i Århus, hvor jeg har kørt den
tidligere. Nu er hesen tilbage i sin egen klasse og det er absolut en hest som er duelig i et løb som dette
(Michael Lønborg).
9 Golden Simon træner godt, men er lidt bøvlet. Bedst hvis den sidder fremme. Kommer i nyt udstyr og håber på
præmie (Pernille Bye Hansen).
8. løb (V64-5 • V4-3)
1 Gambler havde været ramt af sygdom hen over sommeren. Det var rart at se at hesten er på vej tilbage. Den virker
faktisk til at være gået frem med løbet senest, uden at den på nogen måde er i topform. Senest var du skeptisk med
hensyn til få hesten fejlfrit af sted i voltestart? Det er jeg stadig. Det handler først og fremmest om at hesten skal gå
fejlfrit og at vi begge får en god oplevelse, men jeg vil sige, at hvis hesten går fejlfrit, så har den fordel af distancen.
Er det føringen det gælder fra nummer et? Det ved jeg ikke helt. Det kommer an på, hvordan han træder an ud af
volten. Det er en outsider. En outsider med vinderchance? Ja (Pernille Munch Lassen).
3 Gia Joint gik rigtig godt i den indledende afdeling, synes jeg, og hesten har virket rigtig fin efterfølgende. Som
nævnt inden starten senest, så forventer jeg at den vil være gået betydeligt frem til finalen, da den ikke havde startet
længe. Jeg forsøger at køre mod spids. Hvis jeg skal vinde løbet, tror jeg det skal være derfra, så jeg må satse 100
procent ind mod første sving eller når vi rammer første langside. Hesten skal have en chance blandt de tre første og
en vinderchance hvis den får spids. Dog vil jeg sige, at jeg har kæmpe respekt for Ejsing, som jeg synes gik rigtig
godt i den indledende afdeling. Hvordan føler du at Gia Joint fandt rundt første gang i Århus? Superfint. Faktisk
bedre end jeg havde turdet håbe (Søren Demant Andersen).
5 Quick Overview gik godt senest og er jo en stærk hoppe, som jeg tror har fordel af at komme ud på en lidt
længere distance, hvor den ikke skal ned at løbe 1.15-tider, men kan nøjes med 1.17-1.18. Vi håber på at den kan få
penge og med et rigtigt godt løb en triochance (Mariann Thorup Nielsen).
6 Ejsing tror jeg har lidt fordel af distancen, så jeg håber at det er en vinderchance. Han vandt jo ret enkelt i den
indledende afdeling. Han er godt gående, har haft god form rigtigt længe og har løbet på gode tider det meste af
året. Kommer nok uden forsko denne gang, men sådan har også han gået tidligere (Henrik Lønborg).
8 Estelle Kronos er alt vel med, men det er en hest som skal køres forsigtigt når distancen er 2300 meter. Det er
amatørløb og vi ved at løbet er kendt for at der kan ske lidt overraskelser. Løbsafviklingen er ofte lidt anderledes end
i andre løb. Vi håber selvfølgelig, at hesten kan smyge lidt med indvendigt og tage en af de fornuftige præmier. Jeg
tror ikke at den kan være vinderaktuel. For det første er der langt frem til flere fornuftige spidsheste, og for det andet
distancen, men hesten har god form og kommer til at gøre en god indsats. Der skal dog held til (Michael Lønborg).
10 Daniella Gardenia fik jeg kørt dumt med senest. Det bliver et indvendigt løb denne gang. De 2300 meter er
ingen fordel. Derfor må vi køre lidt passivt og herefter se, hvad der er af kræfter når der mangler 250 meter, men
umiddelbart ligner det at vi skal køre efter en præmie og måske en lille triomulighed (Martin Andreasen).
11 Viola Toft er ude på sin favoritdistance. Herefter må vi se, hvordan det løser sig undervejs. Det er langt frem,
men hun gik fantastisk senest. Vi må bare håbe på at hun kan gå tilsvarende her. Jeg tror sagtens at hun kan løbe i
trioen (Lars Munk).
12 Farinelli Hastrup imponerede mig faktisk lidt i indledende afdeling. Jeg synes at hun gjorde et storartet løb fra 60
meter tillæg, og Thomas kørte godt. Hun fik selvfølgelig “luft” 100 meter for tidligt, men Thomas var nødt til at køre
på det tidspunkt, så hun blev lidt stum de sidste 50-75 meter. Hun skal også være gået en smule frem med det løb

eftersom hun ikke havde startet længe inden den indledende afdeling. Senest gik hun i halvåbent hovedlag. Denne
gang kommer hun i et norsk hovedlag. Det veksler vil lidt imellem med hende. Hun plejer at reagere på det norske
så det skal være et lille plus, men hvis hun kan slutte blandt de første fire skal vi være rigtigt glade (Søren Demant
Andersen).
9. løb (V64-6 • V4-4)
2 Fox On The Run S gør det fantastisk og løb vel omkring 1.13 den sidste kilometer udvendigt på Gabriel Cross
senest. Han skal have en lille vinderchance. Han er meldt lidt op denne gang, men har så også et godt startspor
(Henrik Lønborg).
5 Eli Manning har gået fint. Her kommer hesten ud på sin favoritbane. Jeg synes, at den er langt bedre i Århus, men
der er gode heste med, så vi må smyge med og håbe på en god placering (Casper N. Nielsen).
8 Nesta Bob kommer efter lidt halsbetændelse. Bliver kørt rundt i inderbanen og så må vi se hvad der er til sidst.
Tager nok en lille præmie (Pernille Bye Hansen).
10. løb
6 Mockingbird Face er lettet 20 meter og det er klart en fordel, men hesten er jo som den er, så jeg kan ikke stå
og love at den vinder, men det ser mere fornuftigt ud end de andre gange. Umiddelbart er det en god triochance
(Lillian Uglebjerg).
10 Business As Usual gik ok senest efter tillæg fra sejr forrige gang. Denne gang ligner det også en præmie,
muligvis i trioen (Pernille Bye Hansen).
11 Jammerbugten fik en fortjent sejr senest. Hesten virker til at være i absolut topform, og trods de 20 meter ekstra
kan det godt være en triomulighed (Martin Andreasen).
14 Tarzan Gardenia er nu fra 40 meter og så må jeg tro på en chance. Kort løb er ikke til fordel her, men det er
alligevel en triochance, og med rette tempo på løbet kan den også vinde (Pernille Bye Hansen).
15 Palais Bourbon kommer fra 80 meter på kort distance og det ser overordentlig svært ud. Cille Hjort kører hesten
for første gang og hun må gøre det bedste og lægge rutine på sine skuldre. Ingen chance (Pernille Bye Hansen).

