
1. løb
1 Livi Naughty var absolut forbedret i seneste start. 1640 meter passer hende rigtig godt, så jeg tror det er 
en god triochance (Kaj Jensen).
2 Garland Boko står godt i løbet, synes jeg. 1640 meter er selvfølgelig ingen fordel, men jeg lader de  
andre køre lidt og så må han selv gå de sidste 600 meter. Det skal være en god triochance (Morten Friis).
3 Santadi skal ud på 1640 meter for første gang, men hesten er ret godt gående efter sin tur til København. 
Der er gode heste imod, men jeg regner da med, at den kan være med blandt de tre første  
(Preben Kjærsgaard).
4 Garland Scott har haft pause efter lidt halsproblemer. Har trænet godt og er normalt starthurtig. Skal 
være blandt de tre første for at få godkendt, og er en lille vinderchance (Søren Johansson).
5 Classico gik rimeligt efter pause senest, og jeg håber på at den er bedre her. Skal normalt være en god 
triochance (Ole Bender).
7 Amazing Cross hoppede senest i voltestart, men ellers gik hesten godt efterfølgende. Det er en trio-
chance. Er nok ikke så meget for at afgøre løbene (Henrik Lønborg).

2. løb
1 Bartho er kommet ud i en lidt hård klasse. Hvis han kan få en præmie så er det rigtig fint (Kaj Jensen).
2 Cotton Eye Joe gik sådan udmærket i København. Den havde et lidt skidt spor, sad næsten sidst, og jeg 
måtte bruge en speed ned ad sidste langside. Her tror jeg den er blandt de to første (Knud Mønster).
3 Dixie Downs var dårlig i København, men har trænet godt siden. Det er en hest som er meget bedre end 
resultaterne viser. Jeg tror på en god præstation og en placering (Kent Friborg).
4 Henbianca Boko har trænet fornuftigt, men nu skal vi lige se den i løbssammenhæng. Spillerne skal 
se hesten an i opvarmningen på dagen, men jeg føler, at vi har en hest som skal være med fremme. Hun 
virker stabil og ukompliceret. Er hesten hurtig fra start? Det har jeg ikke kunnet mærke ikke i træningen 
(Søren Johansson).
5 Admiral Muddi er meget tvivlsom starter. Den stod med et tykt bagben, da den kom ind søndag efter-
middag, så jeg tror, at den bliver slettet. Starter hesten så jagter den nogle af de sidste penge (Per Juul).
6 Chardonnay er blevet behandlet siden seneste start, da den havde for mange hvide blodlegemer. Har 
trænet lidt sparsomt, men jeg tror ikke den rigtigt har tabt form. Virker stabil og distancen er vel OK for den. 
Hesten er fornuftigt hurtig fra start og har en chance for at slutte blandt de tre første (Birger Jørgensen).

3. løb
4 Alonso PD går jo lidt frem fra gang til gang, og træner rigtig godt. Den virker glad og tilpas. Senest fik 
den et træls løb og kom til at sidde i “dødens”. Her håber jeg at den får et rygløb og herefter kan gå af sted 
til slut. Jeg håber på, at den kan gå i trioen, men jeg tror ikke på vinderchance endnu (Mariann T. Nielsen).
6 Bella Toft lavede en fejl senest i Aalborg, men virkede ellers fin. Det vil være en triochance (Kaj Jensen).
8 Rad Hanover skal vinde sådan et løb. Det ved jeg godt, at man ikke kan sige, men hesten har været 
uheldig de seneste gange og er simpelthen i så fin form. Senest i Skive fik hesten for langt og kunne ikke 
accellerere da toget kørte, og i derbyweekenden sad hesten i tredje spor den sidste kilometer, og så er det 
svært at give 40 meter når de går 1.15 den sidste kilometer. Jeg tror at hesten er klar, og håber, at den er i 
top tre (Mariann T. Nielsen).
9 Ovidio Saf skal bare ud at have et par i løb i kroppen. Det trænger hesten til efter at have været små-
skadet og ikke fået så meget arbejde. Den skal bare hænge på (Preben Kjærsgaard).
10 Solo blev kraftigt generet af et par galopperende konkurrenter i første sving senest, og så var det løb 
ligesom spoleret. Står fornuftigt til her og skal have en god pladschance med en lille vinderchance  
(Søren Demant Andersen).
12 Pomerans Dag ser det lidt svært ud. Jeg tror nok den at den er mellem de tre første, hvis vi er heldige.
Senest var den anden i cirka samme slags løb. Famous Footsteps kom bare for langt foran, så vi ikke 
kunne nå at hente den, men Pomerans Dag sluttede rigtig godt af. Den har vel også en form for vinder-
chance her? Jo, det har han (Niels-Erik Christiansen).
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4. løb
1 Livi Ladyship har gået rigtig pænt de gange hesten har fået et inderbaneløb og sluttet pænt af. Vi håber 
at den vil være med i afgørelsen denne gang (Kaj Jensen).
3 Tonight Muddi er hårdt inde i løbet og jagter de sidste penge. Der er ingen løb til hesten i Skive, så  
derfor tager jeg den med til Odense. Den skulle have været ude i handicap, men der står den for hårdt, 
siger de. Derfor er hesten meldt over i dette løb. I bedste fald en placeringschance (Per Juul).
4 Cute Face har ikke virket helt i orden i arbejderne, og hvis ikke hesten er tilfredsstillende i opvarmningen 
så bliver den slettet, men jeg håber at vi har fået rettet det som trykker den. Hvis den starter så er det fordi 
hesten er som den skal være, og så skal den være med helt fremme (John Køhler).
5 Algol går godt hver gang. Hesten holder frygtelig fin form, og sidder den rigtigt til, så er det en af dem 
som kan vinde løbet (Kent Friborg).
6 Belle Ami Butcher er tigget med i løbet. Vi er glade for et godt løb og en præmie (Frantz Praëm).
8 Vamos Lavec har ikke været ret fin de seneste gange, men de 1600 meter er til hans fordel. Spor otte 
trækker ned, så hvis han får penge så er det OK (Preben Kjærsgaard).

5. løb
1 Encore Cloc synes jeg gik godt første gsng. Den løb lidt hvalpet og urutineret, hvilket er forståeligt. Den 
gjorde en god indsats og tiden var heller ikke at klage på, så det er en vinderchance (Henrik Lønborg).
2 Express Bork gik pænt i Skive, hvor den var lidt stresset inden løbet. Nu er det heldigvis autostart, 
hvilket er en fordel. Hesten bliver bedre og bedre med løbene i kroppen. Kan godt være med fremme.  
Pladschance (Morten Friis).
3 Eistee Bakkely er en hest som kommer hjemme fra ejeren, men som jeg har været med inde over. Den 
har gået et par pæne løb og er hurtig fra start og stabil. Kan omkring 1.17 på distancen, og måske lidt 
bedre efter den seneste udblæsning. Jeg synes godt at den være med fremme. Der er i hvert fald ikke så 
hård konkurrence som senest på derby-lørdagen (Kenneth Nielsen).
4 Epicwildfire MT hoppede første gange. Den brød et spor ud i sidste sving og gik siden lidt kontra og 
brød ned igen. Det var en lidt urutineret fejl hesten lavede. Den virkede stærk og var ikke træt da den ga-
lopperede. Umiddelbart var jeg godt tilfreds med hesten. Nu kommer den ud mod jævnaldrendre  
konkurrenter. Hvis han går fejlfrit så tror jeg han er blandt tre første (Jeppe Rask).
5 Endnu En Kåsgård har gode evner og fejlfrit er den med fremme. Jeg tror på vinderchance (Kent Friborg).
6 Excellent Torkdahl gik et rigtig godt løb i Aalborg, hvor den blev generet i første sving og det kostede 
nok sejren. Hun var på vej til spids, men blev lige skubbet et halvt spor og så tabte hun travet. Gik stærkt 
efter fejlen og med en lignende præstation så tror jeg hun kan vinde nu, hvis hun holder sig på benene 
(Søren Johansson).

6. løb
1 Duchess er en stor hest som skal ud at have et par starter i kroppen inden den er aktuel (Kaj Jensen).
2 Call Me Quick PD kørte jeg hurtigt for en uge siden. Det er en hest med stor kapacitet og motor, men 
den skal ud at lære, hvad travløb drejer sig om. I første omgang skal den have et roligt løb. Hvis han holder 
sig fejlfri og opfører sig pænt, så er han en lille pladschance (Søren Johansson).
3 Cheetah Elegance er hesten som turen er bygget op om. Den skuffede senest ved at hoppe. Hvorfor 
fandt jeg aldrig ud af, men den gik rigtig godt bagefter. Nu er det autostart igen og første række, så jeg  
regner med, at den kan slutte blandt de tre første fejlfrit. Er nok min bedste chance på dagen (Per Juul).
4 Dakota Flex gik nogenlunde senest, men jeg synes hesten er lidt for død i betrækket. Den gør alt for lidt 
til slut. Senest troede jeg at den kunne have været tredje, men den tog sig ikke forbi nogen. Det er ellers en 
dejlig hest at køre med, men i første omgang er det en placeringschance (John Køhler).
5 Livi Nectar HM var jeg ekstremt skuffet over senest, men det viste sig, at hesten dels var kraftigt  
dehydreret, og dels, at den havde en øm kode og et ømt knæ, så den er selvfølgelig blevet fikset op. Har 
ikke trænet noget vildt, men vil gå et fornuftigt løb og skal være en pladschance (Søren Demant Andersen).
6 Do It Mingus har vi fået ordnet siden seneste start. Den virker klart bedre i træningen, så jeg er lidt  
optimistisk angående en fremskudt placering. Jeg tror godt at den kan være med fremme i afgørelsen 
(Frantz Praëm).
8 Very Special gik faktisk positivt senest. Jeg var godt tilfreds, og frem for alt holdt hesten farten helt til 
mål. Det håber jeg er et signal om, at vi er på rette bane. Nu har den igen et lidt tricky spor, og med hestens 
historik in mente bliver det et forsigtigt oplæg, og det er ikke noget for vinderspillerne. Hesten må ud  
at have nogle forsigtige løb og så gå lidt til slut (Jeppe Juel).



9 Benita viser sådan set fremgang. Jeg modtog hesten efter fire ikke godkendte resultater i prøveløb, så ud 
fra det er vi kommet langt. Senest fik den andet par udvendigt, men fik en træt konkurrent i hovedet, så det 
lykkedes mig blive skovlet bagud, men sådan er det når man stoler på den hest, man sidder i ryg på. Har 
fordel af autostart og klarer hun sig glat af sted, så kan hun en 1.18-tid. Herefter må vi se, hvor langt det 
rækker (Kenneth Nielsen).
10 Dalia Hindø var meget forbedret senest, men kusken fik kørt lidt dårligt. Hesten var faktisk med i  
afgørelsen i et rigtig godt felt, men jeg fejlvurderede et par af de andre, og det må jeg tage på min kappe.  
Vi håber at det bliver bedre denne gang, og jeg synes den har vinderchance (Kaj Jensen).

7. løb
2 Dunella Kåsgård var dårlig senest den startede. Siden er hesten blevet skoet om og har trænet OK.  
Jeg håber at den går et godt løb. Så er det en placeringschance (Kent Friborg).
3 The Kunst Is Me var lidt dum inden starten senest, hvor kusken sloges med den, og det skal man ikke 
gøre med en hoppe. Hun har stadig lige så fin form og er en outsider (Gitte Madsen).
4 Hannah Schermer er en lidt nervøs type hest, som ikke rigtigt forstår, hvad væddeløb er. Hun er meget 
fartfyldt, men i første omgang skal vi ud at lære hinanden at kende. Har hun en af sine gode dage så skal 
den gerne løbe i trioen. Distancen er et plus. Er den hurtig fra start? Det er generelt en hurtig hest. Den 
forstår ikke rigtigt gamet, men på en god dag, så tror jeg hun sidder i spids (Søren Johansson).
5 C You Again var rigtig fin senest og vandt på en god måde. Nu er det 1600 meter og han er hurtig fra 
start. Jeg har planer om at køre til spids, og så tror jeg faktisk at han kan vinde (Kasper Foget).
6 Checkpoint SH synes jeg faktisk er lidt i fremgang, så jeg er lidt optimistisk. Sprint er selvfølgelig ikke 
lige hans kop the, men der er ikke så mange heste med og han burde været en solid triochance  
(Henrik Lønborg).
7 No Soup For You gik fejlfrit senest og gik vel rigtig fint. Jeg kørte forsigtigt den første kilometer og hurtigt 
den sidste. 1600 meter er selvfølgelig lige kort nok, men går han glat så er han med fremme uanset distan-
cen (Knud Mønster).

8. løb
3 Special Muddi er en hest som løber med. Kommer jeg til at sidde på hug, og kan trække den ud med 
300 meter til mål, så har den en rigtig god chance. Den kan nemt løbe 1.17 og det rækker et stykke i form-
løb (Per Juul).
8 Try Lomomba har det svært. Senest kunne den dårligt følge med, og den står nok 20 meter for hårdt. I 
bedste fald en placering (Niels-Erik Christiansen).

9. løb
4 Olympos prøver jeg at tage spids med, og håber så, at den holder sig i trav hele vejen. Så regner jeg 
med, at den har en rimelig chance. En lille vinderchance, og i hvert fald en triochance, men hesten er til-
bøjelig til at løbe i pasgang i opløbet, og derfor er jeg nødt til at sidde og holde lidt i den (Per Juul).
5 Lille Du løber pænt og fint med i formløb. Er en lille pladschance (Søren Johansson).
8 Prinsesse Foldager står 20 meter for hård. Senest sad Kim hele vejen i inderbanen og der var ikke  
noget i hesten. I bedste fald en placering (Niels-Erik Christiansen).
12 Pilia virker helt uden tryk i øjeblikket. Den skal vise meget forbedring for at vi kan tro på noget. Jeg 
håber, at den kan tage en præmie (Søren Demant Andersen).
---

Bedste chance på dagen?
Kaj Jensen: »Dalia Hindø«.
Kent Friborg: »Endnu En Kåsgård«.
Henrik Lønborg: »Encore Cloc«.
Frantz Praëm: »Do It Mingus«.
Søren Johansson: »Excellent Torkdahl«.
Per Juul: »Cheetah Elegance«.
Søren Demant Andersen: »Solo er den klart bedste chance«.
Kenneth Nieæsen: »Eistee Bakkely«.


