
1. løb 
1 Livi Nectar HM gik rigtig godt første gang, og den har bare passet sin træning stille og roligt efterfølgende. 
Det ser fornuftigt ud her, hvor jeg håber på at kunne køre i spids, hvis ellers hun er med på det. Hun er er 
selvfølgelig stadig lidt “grøn”, men hvis jeg får spidsen så kører jeg gerne der, og så tror jeg på en fornuftig 
chance for at være blandt de tre første, og en lille vinderchance må hun have (Søren Demant Andersen). 
2 Betel Nordal har forbedret sig fra gang til gang hesten har været ude. Det er vel snart ved at være tid for, 
at den skal ende mellem de tre første. En triochance (Kaj Jensen).
5 Celina Ice viste godt fart senest, men havde lidt småproblemer, som skulle være rettet til denne start. 
Tager en præmie (Ole Bender).
7 Dark Passion gik fint sidst, hvor den var slået med en halv længde. Har trænet fornuftigt siden. Er det en 
vinderchance? Det bliver vel svært, når der er nogen foran som kan løbe 1.17-1.18. Det er en triochance 
(Anders Pedersen).
8 The Kunst Is Me er godt gående og det er en hest jeg altid har sat højt. Jeg gemte, gemte og gemte for 
at den skulle være klar, hvilket jeg havde lovet ejeren. Den blev godkendt på 1.17,8 og første gang var hun 
så fjerde på 1.15,8. Siden har der været en masse problemer, men hun er rigtig fin nu og gik godt senest, 
hvor den sad i “dødens”. Denne gang prøver vi at give hende aftrækkelig ørehætte på. Jeg synes hun er en 
vinderchance (Gitte Madsen).
9 Delicious Babe blev for hidsig i Århus. Jeg var sikker på, at den bare skulle vinde, men jeg fik aldrig 
rigtigt kontakt med hesten. Derfor har jeg bevidst meldt hende fra tillæg denne gang, for at kunne køre 
hesten bagfra og i rygge. Hun er hurtig på fødderne, og hvis hun får et nogenlunde løb, så er hun med på 
stregen (Jeppe Juel).

2. løb
3 Adrian’s Fight hoppede ud af første sving i Billund. Birger siger, at hesten kan gå 1.15 i voltestart, og så 
tror jeg Dickson Shadow får svært ved at følge den, men Adrian’s Fight skal så lige gå fejlfrit først. Hvis den 
går glat, så tror jeg den vinder (Morten Juul).
4 Dickson Shadow var konkurrenterne en tand for gode til senest, men den gik vel OK. Nu er det volte-
start, hvilket umiddelbart ikke er nogen fordel for ham, men det er vel en triochance (Morten Juul).
7 Donato Hyrdehøj synes jeg står fornuftigt til. I Århus har den vist, at det er en hest med en vis klasse. 
Den er faktisk bedst venstre rundt, og det må være en rigtig god chance (Kaj Jensen).
8 Diamant Østervang fungerede ikke ordentligt på banen i Århus og hesten løb sig simpelthen træt.  
Problemerne i svingene kostede for meget, så der var udsolgt i opløbet. På tidligere meritter skal det være 
en triochance her (Kenneth Andersen).

3. løb
2 Unbelievable S har gjort det pænt. Her har den et godt startspor som vi skal prøve at udnytte til en god 
position. Hun er hurtig fra start og vil i hvert fald blive kørt frem mod front. Om jeg så kører i front eller  
slipper til en, det ved jeg ikke endnu. Jeg kunne godt forestille mig, at jeg prøver at køre i front, da hun nu 
har gået indvendigt så mange gange. Jeg håber på en trioplacering (Allan B. Madsen).
3 US Flying gik et pænt løb første gang efter pause, og jeg synes han virker OK. Han har en fornuftig trio-
chance, hvis det hele stemmer for ham (Ole Bender).
4 Tzar Epice er blevet behandlet efter seneste start og har kun gået et let arbejde, så formen kan være lidt 
tvivlsom, men nu er hesten jo kuskeforstærket. Som hest er den ikke dårligere end de andre. En meget lille 
outsiderchance (Allan B. Madsen).
6 Vanilla Lønbo er klar. Den har ikke startet siden april, men der er trænet meget. Vi forventer, at hun er 
mellem de tre første. Kan den vinde? Arrh. Der er både US Flying og Birte Mile, og Kim har aldrig kørt  
hesten før, men vi håber på en trioplacering så vi kan få en tur til København (John K. Andersen).
9 Thunderstruck har jeg haft i træning i to måneder i Århus. Den har trænet godt, men den har så godt 
som ikke startet i et år. Den skal ud og lidt i gang, og så må vi se, om vi kan knibe os med til finalen. Jeg 
synes, det er en triochance. Jeg tror faktisk, at den er klar, men det er altid svært at vide, hvordan den står i 
forhold til de andre her første gang (Mads Hjortsballe).
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12 Birte Mile har fået et iskoldt spor, men hun er godt gående. Jeg har med vilje kørt lidt passivt de seneste
gange for at få lidt moral i hende igen, men denne gang vil jeg af sted når der mangler 700 meter for at 
kunne bruge hendes speed. Det er klart, at fra dette spor skal de køre foran, hvis vi skal have chance, men 
får de kørt, hvad jeg tror de gør, så kan hun være blandt de tre første. Jeg tror ikke, at vi kan vinde, men det 
vigtigste er også at komme videre til København (Søren Demant Andersen).

4. løb
2 Belis gik egentlig udmærket senest, hvor den fik fejl på i første sving og løb 1.18. Hesten havde været syg 
inden den start. Jeg tror godt at den med et godt løb kan være en lille pladschance. Der er et par gode heste 
som den ikke kan slå, men det kan være en pladschance. Er bedst venstre rundt (Johnny Jørgensen).
3 Astronaut var ikke som bedst i stilen senest på Lunden. Starten kom lidt for tæt på og hesten virkede 
lidt slidt. Derfor har den haft tid til at komme sig, og hesten har trænet som den skal. Det skal altid være en 
chance mellem de tre første (Jeppe Juel).
5 Daisy Cash har passet sin træning og været god hele vejen igennem. Nummer fem i volten tror jeg ikke 
er noget problem. Faktisk så tror jeg det kan være en fordel, at der kun er hest på den ene side i starten. 
Hun må være en god vinderchance (Gordon Dahl).
6 Van Hall har gjort det godt på det seneste. Møder fine heste her og er en lille triochance (John Køhler).
9 Clark Gable har været skadet og er på vej. Hesten er blevet opereret i et ben, da den havde en defekt, 
og derfor har den været væk længe. Tirsdag gik hesten et godt arbejde. Det er en triochance (Kaj Jensen).
11 Famous Footsteps har gået godt, jævnt og stabilt. Hesten tjener penge hver gang, men nu har den vel 
trukket nitten i sporlodtrækningen, så det skal flaske sig meget for at være med på stregen, men han tager 
en præmie (Søren Johansson).

5. løb
1 Celebrity Wind gik godt senest og har trænet fint efterfølgende. Den har gjort det fint og må have vinder-
chance (Anders Pedersen).
2 Cassiopeia BF har ikke rigtig budt sig til. Hesten træner godt, men har været lidt skuffende i løbs-
sammenhæng. Nu har den fået et fint spor og bør få en god præmie ud fra de træningsjob den har gået, 
men hun skal selv til at vise det i løb. Det nytter ikke bare at jeg bliver ved med at snakke godt om hesten. 
En fornuftig triochance (Jeppe Juel).
4 Livi Naughty har været uheldig i løbene. Den har siddet fast og det er blevet forkert for hende hver 
eneste gang. Jeg syens, hun har udstrålet fartressourcer, når hun endelig har fået frit løb, så hun bør være 
blandt de tre første (Kaj Jensen).
7 Dicte Skovsende var fin i rutineløb i Skive (løb 1.18,5 d. 6/7, red.), hvor hun afsluttede stærkt den sidste 
kilometer. Vi chancede ved at starte i Århus, og der viste hesten allerede sidste år, at den ikke finder rundt, 
så det var en dårlig beslutning af mig. Har trænet på siden og virker fin. Nu skal den selvfølgelig møde  
ældre heste, men jeg tror at den går et godt løb. Det er en god hest og en outsider (Peter Jensen).
8 Chardonnay kørte jeg en lille tur med tirsdag på Jydsk Væddeløbsbane. Hun virkede måske ikke som 
bedst, men jeg håber og tror, at hun tager sig sammen når det bliver løb. Det plejer hun at gøre. Har været 
fin og positiv i de seneste starter, men nu har den et dårligt spor. Er en triochance (Birger Jørgensen).
9 Bellucci har haft en ufrivillig pause grundet feber, men virker frisk igen. Har trænet fint og er en typisk 
outsider (Ole Bender).
10 Amber Attack har fået et kedeligt spor og har ikke imponeret i den seneste tid. Den skal lige ses an efter
at vi har lagt træningen om siden seneste start. Hun er blevet redet under rytter på sandbanen i lang tid, så
formen virker god, men hun skal forbedre sig i løb før jeg rigtigt kan tro på hende. En outsider (Gordon Dahl).

6. løb
1 Trophy Spring gør det super hver gang. Senest sad hesten bomfast. Jeg tror, at den fører dette løb fra 
start til mål (Morten Juul).
2 Armani VP gik godt senest. Michael var ikke så meget op ad på hesten inden løbet, men jeg synes nu 
at den lavede en helt OK præstation. Hvis ikke den får et alt for hårdt løb, så tror jeg godt at den kan være 
blandt de tre første (Steen Juul).
3 Arc Va Tout møder et par gode heste denne gang, men hesten viste vel i seneste start, at den også 
hører til de gode. Hvis ellers den kommer fejlfrit fra start, hvilket jeg tror den gør, da vi laver lidt ændringer 
på forspændingen, så håber vi, at det kan blive mere stabil fra start (Kaj Jensen).



4 Womanizer starter første gang for os. Den har kun gået et let arbejde, og det var ikke meningen, at den 
skulle starte her, men de manglede heste. Den skal bare til inderbanen, og så ser vi, om der er noget til 
slut. Det er ikke hans distance, men vi skal lære hinanden at kende. Det er en meget lille placeringschance. 
Det er planen, at jeg vil starte den i indledende afdeling til K.G. Bertmarks Minneslopp ugen efter i Køben-
havn. Der er hesten perfekt inde i løbet, så jeg synes det kunne være sjovt at prøve (Allan B. Madsen).
6 Balotelli har et lidt kedeligt spor så vi må køre lidt på chancen og se hvad der er til slut. Det er en trio-
chance (Anders Pedersen).
7 Bale MB er i stenhård konkurrence, men på favoritdistance, så det er en lille triochance (Morten Juul).
8 Stand And Deliver har døjet lidt med bronkierne i en længere periode. Det er han behandlet for i om-
gange siden sidste vinter, men det har med at komme lidt igen. Han er selvfølgelig på højkant til starten her, 
hvor jeg synes opgaven passede med 2600 meter og knapt så gode heste, men alligevel ligger jeg lidt lavt.
Er hesten behandlet siden starten på Falster? Det er han, men det var nu ikke på grund af præstationen. 
Da fik hesten verdens ringeste løb, så den havde ikke fået noget under nogen omstændigheder. Denne 
gang skal han nok tage en god placering. Normalt ville jeg sige, at han skulle springe omkring til sejr, men 
nu vil jeg lige se det først (Peter Rudbeck).

7. løb
1 Epic gik godt i sin debut. Nu er der nogle rigtig fine heste med, men jeg synes også at Epic er god. Det  
er vel Ecco CN og Eastboundanddown vi skal kæmpe med. Kan den true de to? Det har jeg faktisk ikke  
nogen ide om. Det er svært at måle når man ikke har mødt dem, men de har imponeret mig, så jeg tror det 
ikke, men jeg håber selvfølgelig at vi kan være med dem (Ken Ecce).
2 Excellent Torkdahl er bedre end sit prøveløb, men den har drillet lidt efter vi købte hende, så dette er 
lidt en test på hvor vi står henne. I første omgang skal den bare fungere og så følge de to bedste toåringer. 
Lille triochance (Søren Johansson).
3 Encore Simoni skuffede mig rigtig meget første gang. Vi har fået den tjekket op og der var ikke noget at 
finde i halsen. Vi er inde på at den må have været dehydreret, da der var så varm den dag. Den skal være 
bedre end det, men nu skal den først ud at bevise det. De løber ikke fra den, der er fart i den, men her kan 
den ikke slå de bedste. Jeg håber på en triochance (Torben Hovgaard).
4 Ecco CN afventer jeg eventuelt at få en køreordre til fra ejeren, før jeg tager nogen beslutning. Senest 
tror jeg det blev lidt forkert med afcantringen inden løbet, idet jeg kom for sent ned med hesten. Jeg tror, at 
det måske var en ikke helt optimal opladning der gjorde, at den blev lidt træt. Vinder I her? Det er langt fra 
givet, men jeg tror da vi tager chancen og kører i spids så lang tid det rækker, men jeg skal som nævnt lige 
tale med ejeren først. Men det er en vinderchance? Absolut (Henrik Lønborg).
5 Eastboundanddown har trænet stille og roligt siden Århus og det virker vældig godt. Føler du at hesten 
er gået frem med løbet senest? En sådan type hest går frem fra start til start, men frem for alt så bliver han 
stadig mere smidig, hvilket det også drejer sig om. Jeg tror på vinderchance (Peter Rudbeck).
6 Enjoy Lollipop virker til at være ovre nogle småskavanker, så det går den rette vej. Hvis jeg skal tro på, 
hvad andre siger, så skal vi være glade for de sidste penge, men jeg håber da på, at heldet snart vender, 
for vi har ikke været for heldige med løbsafviklingen de seneste gange. Hesten træner godt og gør det den 
skal. Triochance (Hans Ulrik Kristensen).
7 Enjoy The Game gik godt senest og havde fuld fart over mål. Det blev bare lidt forkert ved at jeg sad fast 
indvendigt og først kom sent ud. Nu er det superheste den møder, og med et dårligt startspor er det en lille 
pladschance (Steen Juul).

8. løb
1 Attack Photo har en god udgangsposition. Den er hurtig fra start og kan få det løb, hesten skal have. For 
nogle starter siden vandt den et løb lig dette. Oplægget er helt perfekt og hesten gik godt i seneste start. 
Jeg tror på at den har en god chance (Kaj Jensen).
2 Sioux Vicious har været dårlig længe. Hesten ser godt ud, men det er som om at den mangler lidt i at 
tænde til. Vi har prøvet at gå over til ridetræning for at se, om det kan give lidt mere humør, og ellers er 
konkurrenterne vel ikke bedre end at den burde kunne være med som en triochance (John Køhler).
3 Abild Grand går supergodt hver eneste gang. Den er også imellem de tre første her, men om den er 
første eller tredje har jeg sværere ved at vurdere (Morten Juul).
6 Torden har været under dyrlægeundersøgelse og behandling igen efter seneste start. Det har ikke gået 
som det skulle i de seneste starter. Det er en outsider (Birger Jørgensen).



7 Baxo Epice skuffede mig i Skive. Jeg var sikker på, at det var en opgave som hesten skulle have løst, så 
det var OK uden at være prangende. Nu har vi trænet lidt videre. Jeg forsøger at få mere styrke i ham, man 
han tåler ikke at gå ret meget i galop, så vi kører mest intervaller. Jeg synes han skal være med helt på 
stregen og skal kunne vinde et løb som dette (Jeppe Juel).
8 Bootz Simoni har fået yderste spor og der er gode heste imod, så det kan blive svært at komme ind i 
løbet derude fra. Er mest en placeringschance (Steen Juul).

9. løb
1 Hasek Boko har fået et godt spor. Hesten har ikke startet i en måneds tid, men har trænet godt og viser 
god form, så jeg synes det er en god triochance fra dette spor (Gordon Dahl).
3 Caviar har bare trænet på siden seneste start. Den træner sammen med de bedste fireåringer, og form-
mæssigt er hesten som den skal være, så vi håber det hele falder på plads. Den skal regnes i et løb som 
dette (Jeppe Juel).
4 Captain Cook har drillet os voldsomt i mange af sine starter og ikke rigtigt fungeret. Vi har prøvet at lave 
lidt om på træningen, og hvis han er ved at være den gamle hest igen, så kan den være blandt de tre første 
(Søren Johansson).
5 Cool Vacation har haft en lang pause og må ligesom i gang og vise hvor den står. Hesten var lidt slidt 
i sine forknæ og har været behandlet der. Efterfølgende har den trænet fint i en periode. Har fået yderste 
spor i volten og der er gode heste imod, men ud fra det træningsmæssige burde det være en pladschance 
(Steen Juul).
6 Allmagic galopperede senest da vi kørte lidt på hinanden. Vognene ramte hinanden, og det tålte han ikke 
og galopperede. Den gik ellers rigtig fint og fejlfrit kan han overraske (Anders Pedersen).
7 Bazire Trøjborg gik nogenlunde senest. Som Fusion Scoop er gående, havde jeg ikke regnet med at slå 
den, men Bazire burde have været tættere på, så jeg synes ikke, at den helt levede op til forventningerne. 
Efterfølgende har jeg fundet lidt fejl på en blodprøve og hesten virker på rette vej. Jeg tror på en god  
indsats og at den er blandt de tre første (Ole Bender).
8 Uso har ikke vist noget længe og har været syg. Det er første start, og 20 meter er ikke optimalt for den. 
Jeg tror ikke at det er noget for spillerne. Hesten var i rutineløb for et par måneder siden, men var forkølet 
og hostede derefter. Den skal med rundt og have en præmie. Så er jeg godt tilfreds (Johnny Jørgensen).

10. løb
4 Lille Du er blevet lettet 20 meter og har en god kusk. Jeg tror faktisk, at det er en rimelig vinderchance 
(Søren Johansson).
7 Odin Hovmand sad fast senest. Den skal jo have de smygløb, hvor den kan komme lidt til slut, ellers 
gider hesten ikke. Det er 1600 meter og det kan godt være, at der kommer run på fra start, så hun må  
forsøge at komme op og få en god position. Den kan godt risikere at være i trioen (Mads Hjortsballe).
12 Annabella LCH skal nok starte et par gange mere så den bliver lettet inden den er aktuel (Kaj Jensen).
13 Special Player er en placeringschance. Det er altid svært over 1600 meter, men omvendt så løber de to 
sekunder langsommere i Odense, men det skyldes måske at banen i Skive er hurtigere (Hans Ulrik Kristensen).

---

Bedste chance på dagen?
Ole Bender: »Bazire Trøjborg«.
Steen Juul: »Ingen af dem har vinderchance med de spor hestene har fået, men et lille plus på Armani VP, 
hvis jeg skal pege på en«.
Jeppe Juel: »Det er gode heste jeg kommer med, men de møder også god modstand. Jeg kan ikke frem-
hæve en enkelt, men jeg bliver ikke overrasket, hvis jeg får et par sejre«.
Kaj Jensen: »Donato Hyrdehøj«.
Anders Pedersen: »Celebrity Wind«.
Gordon Dahl: »Daisy Cash«.
Morten Juul: »Trophy Spring og Adrian’s Fight er vel begge gode vinderchancer«.
Peter Rudbeck: »Eastboundanddown«.


