
Træner- og kuskekommentarer
Vedrørende løbsdagen søndag den 21. oktober 2018

1. løb
1 Dicte Skovsende gik fantastisk senest og har fået et fint spor denne gang. Kan vi komme til at 
bestemme lidt i spids, så skal hun være en vinderchance (Mads Hviid Nielsen).
2 Donna Lupo har været en skuffelse, men onsdag kørte jeg et arbejde med hesten, hvor den var  
positiv. I denne konkurrence synes jeg det må være en god triochance (Kaj Jensen).
3 Danielle DD har ikke startet siden derbyweekenden. Den har haft problemer med maven, og det har 
taget lidt tid, men hesten har trænet som den skal i den seneste halvanden måned. Det kan godt være, 
at den lige skal have løb i kroppen. Jeg må køre fornuftigt, håbe at hesten går videre, og siden håbe at 
den er bedre om 14 dage (Jeppe Rask).
7 Dorikan Lund gik godt i kriteriet. Den kom på mellemhånd og så det blev lidt forkert. Jeg tør ikke sige, 
om hesten er gået frem eller tilbage med det løb, men hun skal være blandt de tre første (Knud Mønster).

2. løb
1 Daisy Hill har været positiv i de seneste starter og alt virker virker normalt. Det er en god chance 
(Flemming Jensen).
2 Daylight VP var syg og gik ingenting da den var med i en kriteriumsprøve. Efter det løb har hesten 
bare galoptrænet, og det har den ikke prøvet før. Får den en præmie med hjem, så skal vi være glade 
(Knud Mønster).
3 Daniella Gardenia havde dårlig hals senest, og den halsbetændelse har været svær at komme over. 
Hesten har bare trænet hjemme på ligeud-banen og den har ikke været på banen i seks uger. Derfor vil 
hesten være bedre med et løb i kroppen, men jeg håber på en finaleplads, hvorefter den vil være bedre 
i finalen. Lille triochance. Hvis hun er som bedst, så er hun ikke dårligere end de andre, men jeg er ikke 
100 procent sikker på, hvor jeg har hende (Martin Andreasen).
4 Diva Ice galopperede gode penge væk senest i hoppekriteriet. Jeg havde lukket hende lidt til og hun 
pullede hårdt undervejs. Da vi så fik hullet i sidste sving, og jeg ville flytte hende ud, blev hun over-
ambitiøs. Ellers havde hun taget en placering. Vi piller rullerne af igen og så sigter jeg på at køre hende 
fejlfrit. Det er en hest som ikke tåler megen forstyrrelse. Den er lidt trang i aktionen og rammer sig lidt 
overalt. Jeg håber at hun kan være anden-tredje-fjerde. Der er en stor favorit i Daisy Hill, mens resten 
vel skal om kæmpe om de næste placeringer (Nicolaj Andersen).
5 Delina B er ude for at lære noget og få sine præmiepenge. Er glad for en præmie (Henrik Lønborg).
6 Delicious Laser er inde i en god udvikling og viste senest, at hun også kan være med de bedste. Der 
er gode heste imod, men hun udvikler sig hele tiden og er vel en triochance (Mads Hviid Nielsen).
7 Dream Girl har ikke gjort meget forkert i år. Senest tabte den til en god hest, og løb en god tid på 
Nykøbing. Hun har passet sin træning efter det, men har et yderligt startspor. Hun er nem og  
ukompliceret, hvilket er grunden til at jeg selv har valgt at køre Diva Ice. Dream Girl er vel den bedste  
af mine to deltagere p.t. Hun er rimelig hurtig fra start, nem at placere, og skal være en god triochance  
(Nicolaj Andersen).
8 Diana Østervang travede ikke i første start for os efter tilbagekomst. Hun er blevet behandlet, og har 
siden gået et par gode jobs op til denne start, så jeg er lidt optimist med hensyn til en top tre-placering 
(Kenneth Andersen).

3. løb
2 Troja Cæsar har ikke startet i et stykke tid, men jeg kørte et job med hesten for tre uger siden, hvor 
det faktisk virkede OK. Jeg tror dog, at hun er glad for at få en præmie her (Kasper K. Andersen).
4 Indian Summer D har haft en slem skade og har været lang tid undervejs. Den kommer ikke med  
optimal balance idet den starter med sko. Hvis han går et godt løb og ikke falder igennem, så er jeg 
sådan set tilfreds her første gang. Hesten har tidligere gået godt direkte efter pause. Kan den gøre det 
igen? Hesten har haft en træls skade og været væk i ni måneder, så det bliver svært (Birger Jørgensen).
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7 Stud Muffin går stabile tider og har en chance blandt de tre første. Hvordan griber du det an fra spor 
syv? Jeg må bare få en position, og hvis det bliver for taktisk så må jeg køre frem. Han er jo ikke nogen 
speedig hest (Flemming Jensen).
8 Machiavelli har fået et elendigt spor, men er i topform og træner godt. Med held undervejs så har den 
vinderchance (Kent Friborg).

4. løb
1 Caviar møder rigtigt gode heste og det er lidt op til bevis, men den har løst alle opgaver, og i træningen 
bliver den bare og bedre. Jeg synes han skal have en chance. Jer er optimist på den hest og normalt skal 
den være med fremme (Jeppe Juel).
3 Counterstrike var jeg utroligt skuffet over præstationen på senest. Vi har ikke rigtigt kunnet finde de 
store fejl på ham. Måske kommer han i lukket hovedlag denne gang. Det har vi ikke helt afgjort endnu.  
I forhold til den præstation hesten gjorde senest, så må vi være tilfredse, hvis han er blandt de fem første 
(Kasper K. Andersen).
4 Clay Neergård tabte travet senest og faldt lidt tilbage til gamle nykker. Vi har repareret lidt på den og 
hesten har gået kanonfint i træningen, men her vil jeg have den fejlfri og tilbage på sporet. Jeg forventer 
at den får en præmie men heller ikke mere (Jeppe Juel).
5 Corleone gik pænt senest i Sigter Mod Stjernerne. De kørte stærkt foran og der blev for langt frem. Det 
er en stor stærk hest som nu skal ud i sin ilddåb her. Jeg håber han kan få en præmie (Morten Friis).
6 Chio Gilbak har trænet pænt, men for det første er hesten ude i et godt løb af et consolationsløb at 
være, og samtidig kan startsporet gøre at det bliver et tungt løb. Kan den få en præmie så er det fint  
(Kaj Jensen).
7 Chablis var svagere på styrken end han plejer at være. Tiden var sådan set god (15,1/3140 m på Åby, 
red.), men han kan bedre. Jeg har hele tiden troet, at jeg havde sporet mig bedre ind på galopperne, og 
altid har kunnet finde små årsager og undskyldninger, men han skal kunne klare de små generinger, som 
han har fået. Han har trænet på, og alt virker ok. Går han fejlfrit, skal han være med fremme. Det må 
være en storoutsider (Steen Juul/danskhv.dk).
8 Chris Højgård gik rigtig godt senest i DM for jockeyer. Nu skal den ud mod hårde konkurrenter og vi er 
glade for en præmie (Morten Friis).
10 Charming Kiss har vel skuffet lidt. Det virker til at formen har været bedre end den er nu. Vi må køre 
lidt indvendigt og håbe på mirakler. Kapacitetsmæssigt kan den være med, men hesten har ikke rigtigt 
budt sig til og bare løbet med uden gøre særligt væsen af sig (Birger Jørgensen).
12 Ce Hindø har startsporet imod sig. Chancen afhænger helt af løbets afvikling. Der er flere gode  
heste med, men der er nok ikke så mange af dem som løber bedre end 1.12. For både Chio Gilbak og  
Ce Hindø gælder, at de kan være i afgørelsen, hvis de får det rette løb (Kaj Jensen).

5. løb
1 Desavi D møder rigtigt gode hest. Han mangler lige at vise, hvor god han er. Han viste det en enkelt 
gang i Aalborg, da den løb 1.15, og løber den op til det, så kan han være med. Får han en præmie må det 
være fint (Kaj Jensen).
2 Double Up gik jo forrygende senest. Min far har kørt hesten mange gange og hesten er hurtig fra start, 
så denb kan vel komme til at sidde med fremme her. Han bør være blandt dem som kan slutte mellem de 
tre første (Kenneth Andersen).
4 Dixidore gik godt senest og den har trænet perfekt. Det er en hest jeg tror på i fremtiden, men hvis den 
går pænt her og får en præmie så er jeg glad (Kent Friborg).
5 Donatello Garbo bør vinde med det hesten har vist. Senest var den femte i kriteriet efter et løb i 
“dødens”, og da var konkurrenterne en tak skrappere end her (Kaj Jensen).
6 Dixen Cloc har vi været lidt skuffede over de seneste par gange, hvor den har løbet lidt umotiveret til 
slut. Den har gået med lukket hovedlag og senest da den blev alene og ikke kunne se de andre, så var 
det som om den bare gav op. Hesten kommer i et åbent hovedlag denne gang, og vi håber at det fungerer 
markant bedre. Hvis det har den effekt, som jeg tror det kan have, så kan hesten lige så godt vinde som 
nogen anden, men det skal vises først, og den kan lige så godt bare blive nummer fem (Michael Lønborg).
7 Donato Hyrdehøj er ikke dårligere end Donatello Garbo i træningen, så hvis Donatello skulle svigte, er 
Donato klar til at tage over. Det er absolut en god triochance og også en vinderchance (Kaj Jensen).



6. løb
1 MT Luckyyouandme gik vel ikke rigtigt noget første gang for os. Den burde have vundet efter et  
perfekt løb, så den må ud at starte lidt på. Vi må køre med og håbe på et godt løb. Så er han vel en lille 
triochance (Mads Hviid Nielsen).
2 Chaplin gik vel OK i seneste start. Det var efter lidt pause, da hesten havde haft lidt halsproblemer.  
Planen er, at vi skal prøve at pille skoene af denne gang. Det tror jeg vil gøre hesten lidt rappere i  
kadencen. Jeg tror, den kan være blandt de tre første. Hesten var tæt på være blandt tre senest i Skive, 
hvor jeg kørte et hårdt løb. Med løbet i kroppen og nu med skoene af, så kan det være, at den er bedre 
(Knud Mønster).
3 Bazire Trøjborg har gået pænt selv om jeg synes, han har manglet det sidste i to starter efter en 
mindre pause. Han træner fortsat fint, og jeg føler, at han er lidt på vej frem. Startsporet denne gang er 
egentlig ret godt, så med det det rette løb og tempo, så synes jeg, han kan være en chance blandt de tre 
første (Ole Bender).
5 Bella Donna har haft fin form i lang tid. Senest var det gode hest som slog den. Da var hun måske lidt 
under hvad hun havde været i de foregående starter, men hun går nu fornuftigt hver gang. Det er en hård 
klasse hun er oppe i, men hesten er hurtig fra start, så jeg håber at få et fint løb. Så skal hun nok tage en 
god præmie igen. Triochance (Jeppe Rask).
6 Boris Simoni har vi lappet lidt sammen på. Den har kun travet punktvis i de seneste par starter, så den 
har haft en lille pause, er blevet behandlet og frisket lidt op. Den har trænet fornuftigt, men her kan det 
godt ligne, at Flemming (Global Unreal, red.) får lov at bestemme meget, men jeg vil sige, at Boris har 
trænet på en måde så han kan udfordre, hvis bare han traver (Jeppe Juel).
8 Bell Man har et træls startspor så det ser tungt ud. En præmiechance (Kaj Jensen).
10 Livi Ladyship er vel en god triochance. Der er ingen i feltet som løber fra hende, og hun har også  
lært at slutte lidt af. Får hun det rette løb så vil hun være med i afgørelsen (Kaj Jensen).
11 Fresh Fiona ME er et rigtig positivt bekendtskab. Hun kom i mål senest med kræfter sparet. Jeg tog 
chancen og kørte indenom, så den kom til at sidde lidt fast. Selvfølgelig har vi spor 11 mod gode heste 
denne gang, men jeg regner absolut med en top tre-placering (Ken Ecce).
12 American Blue har sporet imod sig. Jeg håber på at den går et fornuftigt løb og får en præmie  
(Kent Friborg).

7. løb
1 Clark Gable har vist et par gange at den har god form. I næstseneste start løb hesten lige op med  
nogle af de bedste i årgangen. Havde den fået hullet 50 meter før, så havde den vundet, og så havde 
man ikke syntes hesten var forkert meldt her, men det er klart, at det er første gang hesten skal møde 
disse drenge. En outsider (Kaj Jensen).
2 Close To Heaven kan tage en trioplacering. Får den ryg på Confidence, så tror jeg den kan blive  
anden. Hesten har trænet rigtig godt og har fået en helt anderledes tænding efter den har fået et nyt  
hovedlag på. Det var første gang på Jägersro. Jeg synes formen er opadgående og jeg er ret optimistisk.
Kan den gå helt op at ringe? Det håber man jo altid på, men så skal Confidence få tryk. Det må være 
optimalt at sidde i ryg bag den (Jan Friis).
3 Cult Egedal skal jeg have tjekket fredag, om hesten stadig har virus. Jeg fik den kigget i halsen i  
mandags, da var der stadig slim i halsen. Tallene indikerer, at hesten har eller har haft en virus. Den skal 
være helt i orden for at starte, men selv hvis den er det, så får den måske en lille præmie med hjem hvis 
han er heldig (Børge Mathiesen).
4 Confidence kørte jeg et arbejde med i mandags. Hesten gik 1.20,5 over fuld distance med god puls, 
så alt virker OK med den. Så vinder du vel bare? Der er ikke noget der er “bare” i disse løb, men jeg vil 
mene, at hesten har en stor chance. Behøver du hjælp til at lægge taktikken? Nej, det klarer jeg selv. Det 
er spidsen det gælder. Vil du sælge løbet for mindre end sejr? Det kan jeg blive nødt til, men helst ikke. 
Det skal være en stor vinderchance. Jeg ville være idiot, hvis jeg sagde andet (Ken Ecce).
5 Champions Peak har formen på top. Jeg vil helst ikke, at han skal gå udvendigt for den førende, men 
hellere en position anden eller tredje par udvendigt, men det er Henriks valg. Det er svært at vurdere 
den bedste chance. Normalt ville det være Champions Peak og Chock Nock, men med tanke på Cheri 
De Vies form, ser jeg dem som vældigt jævnbyrdige. De træner alle godt, så det kommer an på hvordan 
løbsafviklingen. Hvor de førstnævnte har styrken som våben, kan Cheri De Vie speede bedst (Steen Juul/
danskhv.dk).



6 Casino Gardenia har gået godt i de seneste par starter. Jeg har talt med Peter Rasmussen, som kørte 
intervaller med hesten i onsdags, og da var den fin. Hesten er blevet lavet i orden siden seneste start. 
Jeg var ikke helt tilfreds, selv om hesten gik et kanonløb i derbyrevanchen. Den hang på en line og er 
siden blevet behandlet i et knæ. Hvordan måler du Casino Gardenia ind blandt de bedste? Hesten viste 
jo senest, at den kan være med de bedste. Den overraskede mig faktisk lidt. Havde jeg bare vidst, at den 
kunne være så hurtig fra start som tilfældet var senest. Det var første gang hesten havde et spor lidt ude 
i banen. Den var godt med fra start, og havde jeg troet lidt på det, så tror jeg vi var kommet ned i ryg bag 
Confidence. Det kan være, at jeg kan køre lidt bedre denne gang. Jeg tror, at den er blandt de tre første 
igen, hvis hesten er lige så godt gående som senest, og hvorfor skulle den ikke være det. Det virker ikke 
som en hest der vil mangle løb i kroppen så jeg tror den vil være fin (Knud Mønster).
7 Come On Hugo er en meget outsiderbetonet hest, som har galopperet en del løb væk. Formen virker 
fin og det er en kapabel hest. Har du forsøgt at ændre på noget i bestræbelserne på at få hesten til at gå 
glat? Der er ikke så meget at ændre på. Det er simpelthen temperamentet. Vi har gjort hvad vi kan for at 
få den til at slappe så meget af som muligt, så der bliver ikke ændret på det helt store til starten. Hesten 
virker også meget harmonisk i øjeblikket, men alligevel kan det let blive til galop. Hvis den går fejlfrit tror 
du så på sejrschance? Det vil man jo gøre, men det mest realistiske er, at den kan være blandt de tre-fire 
første heste (Flemming Jensen).
8 Cuba Libre Ice føles god i træningen, så jeg håber det går godt. Det har været vældigt blandede 
præstationer hen over sommeren. Jeg var så klart ikke tilfreds i derbyet. Med føringen så burde hesten 
have vundet, så det er klart at vi var skuffede. Hvor tæt føler du at hesten er på topformen? Jeg kan ikke 
føle mig mere tilfreds med træningen, men det må være op til bevis i løbet. Sporet er dårligt og det bliver 
hårdt med den udgangsposition, men vi må forsøge. Forhåbentlig går hesten et godt løb. Er vi blandt de 
tre første så er jeg tilfreds. Det vigtigste er at hesten går et godt løb (Johan Untersteiner).
9 Cheri De Vie har vist så god form, så nu må han ud at prøve. Det er altid svært at sætte ham ind, nu 
hvor han har gået i lavere klasse, men formen er på top, og så gjorde han god figur mod flere af år-
gangshestene senest, men jeg tror på, at han kan tage en præmie (Steen Juul/danskhv.dk).
10 Chock Nock gik helt okay senest. Det er svært med 60 meter, men han kæmpede på og gjorde, hvad 
han kunne. Vi er afhængige af, hvad de andre gør, så må vi indrette os, men hans force er klart styrken, 
og har normalt tålt de oplæg, hvor han går frem og lægger tempo på, men det kommer an på hvilket  
tempo, løbet afvikles i (Steen Juul/danskhv.dk).

8. løb
1 Desmond Toft er smidt lidt for løverne her. Han løb 1.16 senest på Fyn. Da syntes jeg ikke at der var 
noget “go” i ham, men der har ikke været fejl at finde, så den må ud igen. Det virker som en hest, der kan 
løbe stærkt og det skal han også gøre her. Vi er glade for en præmie (Morten Friis).
4 Diamant Østervang har vi trænet efter at skulle toppe til disse løb, og han viste senest at det har været 
rigtigt. Jeg ser ham som en rigtig god vinderchance, og en stensikker top 2-placering (Kenneth Andersen).
6 Denimcowboy har fået et spor i første række. Det havde den også ved sejren på derbyfredagen.  
Ellers har den haft anden række og dér bliver hesten så hidsig. Senest pullede den meget undervejs, og  
alligevel afsluttede den godt mellem heste. Jeg tror, at den vil være blandt de tre første (Knud Mønster).
7 Dario Sotto troede vi egentlig var ved at være der, men hesten har vel ikke rigtig vist noget de seneste 
gange. Den har selvfølgelig også mødt gode heste, men det gør den også denne gang. Hvis han kan gå 
videre til finalen så er vi tilfreds (Mads Hviid Nielsen).

9. løb
1 Livi Lovely har chance for at løbe med fra dette spor og tage en god præmie. Lille triochance  
(Kaj Jensen).
3 Flædie Grim var lidt uheldig på Lunden, men viste vel egentlig at formen er OK. Det er ikke en hest 
som vinder så mange løb, men den er mange gang blandt de tre første, og hvis det glider glat så er den 
vel også det her (Flemming Jensen).
4 Garland Boko har gjort det godt i de seneste par starter og er en hest i fremgang. Spor fire er 
selvfølgelig ingen fordel, og i voltestart får den nok en halvdårlig start. Vi håber han kan få en præmie 
med hjem igen (Morten Friis).



6 Turbo Star synes jeg har fået et fint tilbud. Der er ikke så mange med, så hesten kan næsten få det løb, 
den skal have. En hest som løber 1.12 hver gang må have vinderchance (Kaj Jensen).
7 Bellis Tulsbjerg gik rigtig godt senest i voltestart i Skive, hvor den løb alt hvad den kunne. Med lidt 
bedre rygge så havde den fået en bedre præmie. Her skal den ud at give 20 meter på 1640 meter og det 
kan blive svært, men hun kan overraske. Det er en triochance (Morten Friis).

10. løb
4 Real Love må vel være en topchance med Nicolaj. Senest var den toer til Concorde og løb 1.16,2, så 
den var fin (Kim Holleufer). 
6 Algol trådte sig selv i Odense og derfor har den ikke startet siden. Den træner i fuldt omfang igen, og 
jeg tror, at den er blandt de tre første, hvis den har det fornødne held undervejs (Kent Friborg).
8 Staro Harley har gået pænt i et par starter og er godt inde i løbet på pengene. Han vinder ikke så 
mange løb, men kan vel tage en placering her (Kenneth Andersen).
9 Concorde ser ud til at befinde sig rigtig godt under rytter. Det er klart, at  hvis den gør en præstation 
lignende senest, da den vandt på Lunden i en god tid, så tror jeg den er med helt fremme igen. Jeg synes 
det skal være en vinderchance (Marianne Mechlenburg).
11 Safari K er begyndt at blive lidt trykket af alderen. Hans form er ikke som den var i gamle dage og den 
er glad for en præmie. Der er gode heste med, og det skal flaske sig fra tillæg, så i første omgang må det 
være en placeringschance (Jan Friis).
12 White Russian løb mest med i Skive. Det var et svært løb, hvor der ikke blev kørt noget midtvejs, men 
han løb lige så stærkt som de andre til slut. Den havde spor syv og der blev lukket af i 1.08-tempo. Nu 
skal hesten give tillæg til ret gode heste, men Michelle må prøve at ride med. Han er vel en lille  
pladschance (Ole Bender).

11. løb
6 Rex Loudeac er med for selskabets skyld. Real Love (10 løb, red.) tåler ikke at rejse alene uden at 
stresse sig op, så Rex Loudeac kommer med. Hesten gik rimelig godt i Billund, men travede ikke for godt. 
Den var fin i arbejde forleden, men 1600 meter venstre rundt er ikke den (Kim Holleufer).
8 Pegasus Shadow fik alt serveret senest i Billund og kunne ikke afgøre, så den skuffede mig. Hesten 
havde dog lidt høj puls, så den holdt fri en uge og har gået et enkelt arbejde siden, hvor alt virkede normalt. 
Umiddelbart skal det være en god triochance når den kun står med 20 meter tillæg, og de 1600 meter er 
efterhånden ved at være en fordel, da der ikke længere er så meget styrke i hesten (Martin Andreasen).
12 Ohio Gilbak er stabil og i god form. Kan løbe med frem igen (Kaj Jensen).

----

Bedste chance på dagen?
Ole Bender: »Bazire Trøjborg«.
Mads Hviid Nielsen: »Dicte Skovsende«.
Kaj Jensen: »Donatello Garbo og Turbo Star«.
Flemming Jensen: »Det er svært. Måske Daisy Hill, da det er den som har vist allermest i forhold dem 
hun skal møde.«
Kenneth Andersen: »Diamant Østervang«.
Knud Mønster: »Jeg har ingen kæmpe vinderchance, men jeg tror, at Denimcowboy og Casino Gardenia 
er lige gode chancer«.


