
1. løb
4 Secret Journey har stået med nogle skavanker, og hoppede i prøveløbet, men gik rimeligt efter fejlen. 
Har gået fornuftigt i træningen siden, men selv om hesten er fem år gammel så er den ikke mere rutineret 
end dem på to. Mine to heste i feltet kan løbe nogenlunde lige stærkt, og så er det nok bedre at have spor 
fire end otte. Det skal være en placeringschance. Autostart i nulklassen er i min verden helt idiotisk. Ind i 
første sving har de første fire sikkert hoppet, og det kan lige så godt være min. Hesten har ikke så meget 
forståelse, men vi må prøve at få det bedste ud af det (Jens Arne Hansen).
6 Betel Nordal gik pænt senest i Skive. Det var en kuskefejl at den ikke sluttede blandt de tre første. Jeg 
tror på en god pladschance (Kaj Jensen).
8 Eleanor Bounce kørte jeg omkring 1.17 med de sidste 1500 meter i Lunden. Den gik fantastisk efter at 
være blevet generet i første sving. Det er klart at med spor otte så er man nødt til at være lidt moderat, men 
uden nogen uheld, så mener jeg, at hun skal være med blandt de tre første. Den eneste forskel på mine to 
er nok, at Sune er en bedre kusk end jeg. Af hestene bilder jeg mig ind, at den hest jeg kører, er lidt bedre, 
så det kan gå lige op (Jens Arne Hansen).
9 Bugatti kører jeg bare i løb. Den har ingen chance (Preben Kjærsgaard).

2. løb
1 Cash Sali er jeg lidt tvivlende med hensyn til, om han er hurtig nok i benene til sprinterdistancen. Den er 
hurtig nok fra start, men undervejs er det som om at den mangler lidt topfart. Er i mine øjne mest en trio-
chance selv om den lige har vundet (Henrik Lønborg).
2 Meagainstheworld har jeg håneretten med, hvis ikke han kan vinde med den, efter at jeg har vundet to 
gange med hesten. Jeg synes jo hesten står godt, og har gjort det godt. Nu er det i klassen, men der var 
også skrappe konkurrenter senest i amatørløb. Om den lige vinder igen ved jeg ikke, men den skal nok 
gøre det godt. Hesten er meget hurtig fra start, og en god triochance synes jeg. Den kan vel gå 1.14,5-1.15 
på distancen ud fra det hesten har gået for mig i snorestart. Det rækker vel et stykke (Mariann T. Nielsen).
6 Darlington har stået lidt over fra løbene grundet noget infektion på luftvejene. Det har den overstået nu 
og hesten har trænet vældig positivt, så jeg synes han er klar. Han kan måske mangle et banejob før han  
er klar til at kunne vinde første gang efter pause, men han er stærk i træningen hjemme hos os selv  
(Gordon Dahl).
7 Clark Gable synes jeg står til at kunne gøre op om sejren. Senest vandt den med kræfter sparet i mål. 
Gangen forinden gik hesten også godt. Da var konkurrenterne de bedste i årgangen (Kaj Jensen).
9 Alvin Ice. Jeg kan ikke klage på præstation senest. Jeg håber, at den har taget løbet på den rette måde; 
det føles sådan i træningen. Sporet er vel OK med ryg bag en god hest. Herefter må vi se, hvordan det 
udvikler sig. Jeg tror godt at det kan være en pladschance, hvis løbet køres nogenlunde til vores fordel.
Er den ikke vinderaktuel igen? Jeg vil gerne lige se hesten gå et godt løb mere (Michael Lønborg).
10 Check It Out prøvede jeg med et åbent hovedlag senest. Det fungerede godt og vi fik et fint løb, men 
var så impliceret i en sammenkørsel i sidste sving, hvilket ødelagde resultatet en smule. Hesten virker i  
OK form. Jeg tror måske ikke den vinder, men jeg bliver ikke overrasket, hvis hesten er blandt de tre første 
(Ole Bender).

3. løb
2 Birte Mile har fået et godt startspor og har god form, så jeg synes, hun skal kunne være lidt med fremme. 
Senest blev det forkert. De måtte angribe med 650 meter til mål og det blev for langt. Her kan hun sidde 
fornuftigt til med fremme, og så tror jeg, hun kan være en god triochance (Søren Demant Andersen).
3 Sioux Vicious har været syg, men virker meget bedre nu. Den har haft virus og har været helt væk. Jeg 
har kørt nogle arbejder med hesten og dn virker meget mere glad og tilpas nu. Jeg håber at det kan være 
en triochance (John Køhler).
4 Thunderstruck har gået fint de seneste par gange, og den har fået et fornuftigt spor og en god kusk, så 
det ser udmærket ud. Jeg tror på, at den kan være med i trioen (Mads Hjortsballe).
5 US Flying har nu fået løb i kroppen, og jeg synes den gik fint senest. Formen er OK, men det er svært at 
sige, hvor den kommer til at sidde her. Umiddelbart er vi glade for en præmie (Ole Bender).
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6 Boris var rigtig fin senest. Da viste hesten det han også har vist i træningen. Den skal være med i  
afgørelsen her for at være tilfredsstillende, da den værste konkurrent samtidig har fået et dårligt nummer. 
God triochance (Marc Bæk Nielsen).
8 Balder har det været stolpe ud for i lang tid. Lige siden hesten vandt i starten af august, er det gået i 
skuddermudder. Nu har den fået nummer otte så uturen er ikke helt ovre. Senest fik hesten en konkurrent 
ud under maven, og da jeg trak følehårene til mig, så galopperede den. Normalt skal hesten kunne løbe 
med frem, men vi tør ikke tro på for meget efter at det er gået i l... så længe (Jens Arne Hansen).
9 Amarone Dry synes jeg har manglet lidt form og været uinspireret de seneste gange jeg har kørt den. 
Det kan måske hjælpe, at han kan komme ind at sidde og suge sig med til en madlap (Henrik Lønborg).
12 Leading Tile har fået en træls udgangsposition, specielt med tanke på at jeg kørte lidt defensivt sen-
est, hvor han gik med fuld fart i mål. Skal vi have nogen chance her, så skal vi nok selv ud at skabe løbet. 
Jeg håber at der bliver godt tempo på, så jeg bare kan køre til slut. Jeg må nøjes med at sige, at det er en 
triochance (Michael Lønborg).

4. løb
2 Dickson Shadow synes jeg har gået godt i de to starter efter en downperiode, hvor hesten tabte sig og 
det hele så træls ud. Senest fik den ryg på en konkurrent, som var meget tidligt træt, og så var det løb kørt. 
Forrige gang kunne han lige så godt have vundet, hvis ikke den var blevet generet voldsomt i sidste sving. 
Jeg synes det skal være en vinderchance. Han har før vist, at han kan være med disse heste (Morten Juul).
3 Dortmund har haft dårlige blodværdier og været slettet fra en start. Den har bare trænet på siden og 
virker rigtig fin i træningen. Det skal være en stor triochance og en lille vinderchance (Marc Bæk Nielsen).
7 Dempsey Cloc har ikke været ude siden Kriteriumsprøven. Da gik hesten ikke noget specielt. Den har 
trænet i en periode og alt virker fint. Der er gode heste med i dette consolationsløb, så er vel bare en  
mindre pladschance. Hvad har plaget hesten? Vi fik bortopereret en ledmus i koden efter vi fik hesten. Det 
slås vi stadig med, men han træner OK nu (Steen Juul).
8 Diablo Bork har gået to forbedrede løb. Senest gik hesten vel det hidtil bedste i karrieren, så den ser ud 
til at være på rette vej. Jeg tror det kan være en triochance (Morten Friis).
4 10 Donato Hyrdehøj har fået et lidt træls spor og hestene er faktisk blevet gode i dette consolationsløb. 
Hvis den kan få en plads blandt de tre første, så er det fint (Kaj Jensen).
11 Don Pedro gik rigtig godt senest i Aalborg. Jeg synes, han har forbedret sig lidt hele tiden i takt med at 
han har mødt hårdere og hårdere konkurrence. Han følger med, og hvis det løser sig lidt undervejs denne 
gang, så tager den en præmie. Kan være en lille triochance (Morten Friis).

5. løb
2 Without You har fået et perfekt startspor, og gik godt senest, så vi håber på en triochance. Hesten er på 
vej frem i form. Det sås tydeligt senest, og jeg tror også at den er gået frem med det løb. Den virker i hvert 
fald til at være på toppen igen. Vinderchance igen? Der er gode heste imod, men den har vel en chance 
ligesom de andre. Den bør være mellem de tre som gik senest. Ellers skuffer den, men ligefrem at sige at 
den vinder, er nok at stramme den (Anders Nielsen).
3 Petter Udsen var meget positiv senest. Har et godt startspor, men modstanden er god. Med en præsta-
tion som senest, så skal han kunne tage en præmie og måske være en lille pladschance (Ole Bender).
6 Tough Macoy træner lige som den plejer. Jeg var ikke skuffet over hestren i Lunden, fordi den fik et hårdt 
løb løb. Den holder formen, men kan ikke gå uden sko denne gang, idet den ikke har hove til det, men jeg 
tror ikke det får den store betydning lige nu. Det kan være, at den får lidt bedre fæste og kommer bedre 
af sted end senest. Den hest, burde Ken Ecce også kunne køre, og jeg synes den har vinderchance. Det 
kommer lidt an på løbsafviklingen, men jeg tror det vil gå godt (Johnni Olsen).
7 Vega Simoni har hvilet hen over sommeren, hvor hun ikke kunne følge med, så hesten fik lidt fri. Siden 
har hun trænet på igen, og da hun startede var det kun anden gang hun var i vogn. Jeg havde lettet  
hesten i balance, men det var ikke optimalt. Hun får lidt tungere sko på igen her, men hun møder rigtigt 
gode heste. Jeg sigter på et lidt passivt oplæg og at få lidt penge med hjem (Nicolaj Andersen).
8 Tiger Hill Diamant starter for første gang efter en halsoperation. Den har bare trænet hjemme og har 
vist god form og at den er startklar, så jeg er meget spændt på at se, om det har hjulpet med operationen 
så hesten kan få mere ludt. Det er en hest som kun kan trave, men den har desværre løbet med et slapt 
ganesejl. Når vi kører herhjemme virker det som om, at det hjulpet med operationen. Nu har den fået et 
træls startspor, så jeg tror ikke lige at det er noget for vinderspillerne her første gang, men det kan være 



en triochance. Jeg beder Steen om at give hesten et defensivt oplæg for lige at se hvor den er henne og få 
hesten slået i gang igen (Gordon Dahl).
9 Bimse Cloc møder gode heste. Hun gik et godt løb senest, men fik også det hele forærende, hvilket nok 
er vilkårene for at den skal kunne vinde. Vi kører med indvendigt efter en præmie (Henrik Lønborg).
10 Rad Hanover har et lidt dårligt spor på 1640 meter mod gode heste. Samtidig er den meldt ldit op. Vi 
håber på en præmie. men hesten virker ellers frisk (Marinn T. Nielsen).

6. løb
3 Donatello Garbo er ude i et godt felt. Det bliver meget afgørende, hvordan løbet køres. Der skal helst 
være nogen som holder god fart. Så har Donatello en god speed til slut. Den har klart vinderchance  
(Kaj Jensen).
4 Dumbo møder selvfølgelig heste, som den normalt ikke lige slår i et løb hvor de fem bedste heste mær-
keligt nok har fået de fem inderste spor. Jeg synes, han er en lille triochance. Diamondwind og Dontpay-
theferryman er favoritterne, mens hestene i spor tre, fire og fem måske kan kæmpe om at få en anden-, 
tredje- og fjerdeplads. Går Diamondwind som i kriteriet og holder spids, så må vi andre nok køre efter en 
anden-tredjeplads, og hvis vi har lidt tur så kan vi godt nå den placering (Gordon Dahl).
5 Da Vinci Peak har haft en træningsperiode. Den var ikke i orden på dagen, da den var ude i kriteriet. 
Alligevel sad den fast over mål med sparede kræfter til slut. Stilen var jeg langt fra tilfreds med, så den er 
blevet behandlet et par gange i en kode, så vi håber, at den er blevet sig selv igen. Den har været fin siden 
behandlingen. Når den sad fast med kræfter i behold på en dårlig dag, så har hesten vist, at den kan være 
med de bedste, så det er en outsider (Steen Juul).
6 Denimcowboy gik egentlig meget godt i Aalborg i avlsløbet, hvor den sluttede godt af. Her møder den 
selvfølgelig rigtigt gode heste, men hvis jeg kan være heldig at komme til at sidde bare nogenlunde med, så 
tror jeg han tjener penge (Knud Mønster).
7 Don Rossini gik godt senest. Jeg fik nogen ud foran mig, hvilket gjorde, at den ikke vandt, men hesten 
gik godt. Det er som om at aktionen stemmer bedre nu, så jeg er spændt på at se ham, men det er første 
gang han møder disse hårde heste, så det er vel bare en lille outsider (Steen Juul).
11 Djohndjohn får sin ilddåb her. Det er en hest som har udviklet sig enormt i år, og jeg føler, det er en 
hest som når langt. Fra dette møgspor skal vi selvfølgelig håbe på overpace, således at han kan udnytte 
sin speed til slut. I første omgang synes jeg han skal være glad for en præmie (Morten Friis).

7. løb
3 Can Tab er ude i monte for første gang. Michelle har prøvet varme ham op en gang, men det var bare i 
1.35-fart, så det er spørgsmålet om den dur til monte eller ej. Hans form er god nok. Er du skeptisk? Jeg er 
forbeholden. Det er første gang, og somme tider har hesten været ved at hoppe for mig i opløbet i sulkyløb, 
så vi skal lige se det først. Når vi rider på hesten derhjemme er den god til det (Knud Mønster).
10 Palermo Tårs står altid hårdt i løbene i Danmark, men der er ikke rigtigt nogen løbstilbud, så vi må tage 
det, der er. Vi må se, om den kan liste sig med deropad. Triochance (Steen Juul).

8. løb
1 Santadi har et godt startspor. Den burde kunne være med fremme, så vi kan glæde “ladies club’erne” lidt. 
Den burde have en triochane (Preben Kjærsgaard).
3 Dolce Gabbana var meget stresset og lidt umulig senest. Den kunne slet ikke slappe af, og havde også 
en galop på op bag bilen. Jeg kørte hende uden forsko første gang senest, og det gør jeg igen her. Jeg tror 
ikke at det var derfor hun agerede som hun gjorde. Outsider (Henrik Lønborg).
4 Tristan Avalon lavede senest det sædvanlige nummer med at hoppe ud af volten i snorestart. Det dur 
han bare ikke til. Er normalt stabil og vi forventer, at den går som i Skive forrige gang og løber en god tid. 
Jeg vil tro at den kan være med fremme til en præmie (Johnni Olsen).
5 Chris Højgård blev det lidt forkert for senest, da hesten fik en dum galop på fra start. Nu er det autostart 
og så skal den nok gå glat. Jeg kører rimelig hårdt til fra start, og hvis jeg kommer til spids, så tror jeg det er 
en vinderchance (Morten Friis).
6 Desavi D er kommet tilbage i sin egen klasse og skal kunne tage en god præmie. Triochance (Kaj Jensen).
7 Bellucci fungerede bare ikke rigtigt senest på Lunden. Den har bare trænet stille og roligt siden. I fejlfri 
udgave er det en lille triochance (Ole Bender).



8 Corleone er havnet lidt skidt til. Der skal held til for at den kan have triochance. Håber på en præmie 
(Morten Friis).
10 Cajamar blev lidt hidsig fra start senest og lavede en ødelæggende galop. Det er en hest som  
indeholder stor fart. Hvis den kommer fejlfrit rundt, så er han en god præmietager (Morten Friis).

9. løb
2 Counting Stars er rigtig godt gående. Senest ramte han på den udvendige sulky bøjle og blev gal, så 
jeg synes han holdt fantastisk ved over 2500 meter med tanke på de kræfter han lagde i det. Nu bliver 
det en anderledes forspænding, og med den form hesten har vist, så skal det være en god chance  
(Nicolaj Andersen).
4 Hasek Boko træner rigtig godt herhjemme, og står godt i løbet. Hesten vinder ikke så mange løb, men 
synes det skal være en god triochance (Gordon Dahl).
5 Senior Sirena ved jeg kke rigtigt med. Det er længe siden jeg har kørt hesten. Det er en OK hest til at 
løbe med, men den vinder ikke så ofte. Den har stået med en infektion siden starten i Halmstad, og senest 
var hesten lige ambitiøs nok og kvalte sig. Tager nok en præmie (Ken Ecce).
7 Charlie Skovsende gik rigtig godt senest, hvor det blev lidt fejl og den kom sent af sted. Hesten  
afsluttede godt og fik de sidste penge. Løser det sig lidt her så er han en triochance (Morten Friis).
8 Cortez Bounce har gået to kanonløb og virker ikke til på nogen måde at være blevet dårligere, snarere 
tværtimod. Kan være med fremme og er vel en outsider (Marc Bæk Nielsen).
10 Haha Ha var helt væk senest og jeg forventer ikke noget. Den har døjet med virus. Jeg kørte med  
hesten i sidste uge og da havde den 100 i puls efter et 1.23-arbejde. Børge kørte selv et arbejde med 
hesten i mandags. Han var tilfreds og hesten var bedre i pulsen. Han mener at den er startklar. En spinkel 
outsider (John Køhler).

10. løb
4 Countdown gik rigtig godt efter pause og har trænet fint siden. Den må have en triochance. Han kom lidt 
sent til senest og løb lidt ud i banen, da Chris Højgård galopperede. Nu giver vi hesten et lukket hovedlag 
på, og så ser vi, om det er bedre (Anders Nielsen).
5 Donato Gilbak har trænet fint og gik et pænt rutineløb (løb 1.19,5 d. 30/10 i Aalborg, red.). Jeg tror, den 
har en god chance (Kaj Jensen).
9 Bohio Gilbak gik rimelig godt senest og var fin som tredje. Den skal søge en præmie igen (Kaj Jensen).

11. løb
13 Odin Hovmand står stadig fra 40 meter, så det handler om at få det rette løb og at de andre får kørt 
det lidt forkert. Så må vi se om ikke den kan nå op og få en præmie. Mere bliver det næppe til fra 40 meter 
(Mads Hjortsballe).
14 Pilia viste senest endelig lidt af det, vi ved, han kan. Jeg synes måske, at han skulle have afgjort for at 
få fuldt godkendt, men hesten er på vej frem. Her ser det svært ud at skulle runde så mange heste, men jeg 
tror, at det er en fornuftig pladschance (Søren Demant Andersen).

---

Bedste chance på dagen?
Marc Bæk Nielsen: »Boris«.
Morten Friis: »På papiret står Chris Højgård med den bedste vinderchance«.
Gordon Dahl: »Vi har vel ingen direkte vinderchancer, men vores bedste hest på dagen er Dumbo«.
Mariann T. Nielsen: »Meagainsttheworld«.
Anders Nielsen: »Jeg tror lige meget på Without You og Countdown«.
Kaj Jensen: »Den af Donato Gilbak og Clark Gable som får det bedste løb«.
Henrik Lønborg: »Cash Sali«.
Ole Bender: »Selv om det bliver svært at vinde, så er Check It Out den bedste chance«.
Steen Juul: »Jeg har vel ingen vinderchancer som sådan, men det er de to i GG-løbet vi håber på«.


