
Træner- og kuskekommentarer
Vedrørende løbsdagen søndag den 4. november 2018

1. løb
3 Heinz BR galopperede en top fire-placering bort senest på Jägersro. Den cyklede noget i det. Jeppe 
mente, at den ikke fik fæste i banen, så hesten har fået et par sko med greb på til denne gang. Jeg 
håber på en trioplacering (Morten Friis).
4 Cici Moseby er gået hjem til ejeren siden seneste start. Har fordel af autostart, men har haft let til 
galop i de seneste starter. Outsider (Bent Svendsen).
6 Disney HJ lavede en dum galop senest, men det var en kuskefejl. Den var eller fin på dagen. Er  
ustabil, men kan tage en trioplacering i fejlfri udgave (Kenneth Andersen).
8 Ceania Diamond har gået forrygende i de seneste to starter. Første gang da den sluttede uplaceret, 
var hesten syg. Den var rigtig fin ved sejren senest. Den er lynhurtig fra start, men hesten er god når den 
sidder i ryg, så det bliver en stille indledning og så et rygløb. Det er en chance mellem de tre første, og 
med en lille vinderchance (Kaj Westergaard).
9 Don Cash var jeg tilfreds med i København. På papiret står hesten rigtig godt her og den skal være 
med fremme. Er en af dem som kan vinde løbet (Jeppe Juel).
10 Cherie Sølvtop gik rigtig godt senest. men har igen et træls spor. Løsner det sig derfra, så synes jeg, 
den har en chance for at være blandt de tre første. Jeg synes faktisk at hesten gik rigtig godt senest, 
hvor den viste en god afslutning (Kaj Jensen).

2. løb
1 Diva De Meaux har gået et par pæne stabile løb. Hesten viser fremgang fra start til start og jeg tror 
den har en fornuftig chance denne gang. Jeg tror på vinderchance (Kenneth Andersen).
4 Dollar Esterel er stadig lidt usikker, men hesten har både fart og styrke til at kunne være blandt de tre 
første. Galoppen senest skyldtes at hesten er lidt besværlig med munden. Samtidig var det voltestart. 
Hesten er nu nok bedst i autostart (Flemming Jensen).
5 BJ’s Brogård var fin i Skive. Han er stadig lidt urutineret, men jeg var rigtig godt tilfreds med ham. 
Hvis han går fejlfrit og et godt løb så er jeg tilfreds. Fejlfrit så tror jeg den kan vinde, men spørgsmålet er 
om den er fejlfri. Hesten har det med at overreagere på små ting (Marc Bæk Nielsen).
7 Petruska gik godt i forrige start, men fandt ikke rundt i Århus. Har efterfølgende virket helt OK i trænin-
gen. Skal gå et godt løb og må være en triochance (Peter Jensen).

3. løb
4 Billie Jean gik igen et topløb i mandags i Skive. Den lavede det hårde arbejde og blev slået af heste, 
der sad på open stretch. Her har den stor fordel af distancen. Vinderchance (Bent Svendsen).
5 Amerian gik vel ikke noget særligt senest, uden at vi kan finde nogen forklaring på det. Den skal 
kunne bedre og kan vel være en præmietager, men det er ikke noget for vinderspillerne. Så skal han 
vise bedre form (Kenneth Andersen).
6 Greek F Boko arbejder godt og skal kunne være med i denne klasse. Nu er det 2640 meter og det har 
jeg ikke testet, men hesten er stærk og reel når den træner, så jeg tror på at den kan være med. En god 
triochance (Steen Juul).
8 Sir William var jeg kommet til at anmelde forkert senest, så den stod pludselig fra tillæg, og 1640 
meter og voltestart går ikke med ham. Alligevel fik den penge. Nu er det 2640 meter og der kommer 
han mere til sin ret. Han kan godt dukke op i en trioen. Jeg vil kalde det en præmiekandidat med en lille 
triochance (Kaj Westergaard).
9 Asger Molar leder efter formen. Hesten har vel gået OK. Der har bare ikke været nogen afslutning, 
hvilket der var førhen, så jeg tror ikke hesten har samme form som tidligere. Sporet er OK, hesten er 
hurtig fra start så den kommer til at sidde godt med indvendigt, men jeg håber primært at han kan få en 
præmie (Birger Jørgensen).
10 Fighting Gehør synes jeg gik fint i Skive. 2640 meter er ikke nogen ulempe, så jeg har en forvent-
ning om, at den vil være med helt fremme. God triochance (Peter Jensen).
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4. løb
1 Daisy Hill gør det fornuftigt. Den har vel en chance for at være blandt de tre første (Flemming Jensen).
2 Dicte Skovsende har gået godt de seneste mange gange, og virker til at være som hun skal. Jeg har 
en stor formodning om at hun skal være mellem de tre første. Vinderchance (Peter Jensen).
3 Daniella Gardenia havde ikke været på banen frem mod kvalifikationen, så jeg regner at hun er yder-
ligere skærpet i finalen. Vi kører med fra start, og så skal hun bare ikke ende forrest i andet spor. Jeg tror, 
at Dicte Skovsende er et hoved højere, og vi er rigtig glade for en top tre-placering. Skulle favoritterne dog 
galoppere eller på anden måde gøre sig bort, så står hun på spring (Martin Andreasen/danskhv.dk).
4 Dorikan Lund var ikke helt tip top senest. Den har fået et spark over benet og har ikke kunnet trænes 
rationelt. Får hun en præmie med hjem så er vi vist godt tilfreds (Knud Mønster).
8 Diana Østervang kom til finalen på en udmærket afslutning. Hun skal bare have en god præmie her, da 
det kan blive svært at ende helt fremme (Kenneth Andersen).
10 Donna Lupo var forbedret i seneste start, men mangler nok lige det sidste. Kan vi få en præmie så er 
det fint (Kaj Jensen).
11 Delicious Laser går fint og stabilt. Den var måske lidt under isen senest, men med tanke på hvordan 
de prøver blev afviklet, så er det svært at tage meter ind til slut når der er blevet kørt langsomt undervejs 
og stærkt det sidste stykke. Hest er fin og træner OK, men den skulle måske have været en tand  
længere fremme i prøven for at få 100 procent godkendt (Peter Jensen).

5. løb
2 Diva Sisu var alt for gal senest og den start skal man bare glemme. Det er en fin hest, men den møder 
nogle konkurrenter som den ikke kan slå på nuværende tidspunkt. Placeringschance (Marc Bæk Nielsen).
5 Delaware Bounce har været rigtig fin i de seneste to starter, og har trænet fint frem mod dette løb, så 
alt er vel med hende. Hun er hurtig fra start så hun kan komme til at få et godt løb, men der er et par  
stykker som hun ikke kan slå. En meget lille triochance (Marc Bæk Nielsen).
8 Doyouwishdiamond har et møgspor, men har fået løb i kroppen. Gik uden sko senest, men får  
aluminiumssko på denne gang. Løser det sig lidt så er det en triochance (Morten Friis).
9 Diablo Bork gik godt senest i Århus. Nu er det anden række så der bliver langt frem. Vi håber på en 
god præmie (Morten Friis).
10 Delicious One går jo godt. Nu slog hesten på en galop senest, men ellers går hun godt. Har en lidt 
dårlig udgangsposition, så det er vel bare en pladschance (Steen Juul).
11 Don Pedro gik et arbejde bag bilen i fredags. Da var han rigtig fin, men nu blev det anden række, så vi 
må se, hvordan det løser sig. Har kapacitet til at blande sig mellem de fem første (Morten Friis).
12 Dusty Mærsken har et kedeligt startspor, men har ellers god fart. Sigter efter en præmie  
(Kenneth Andersen).

6. løb
1 Created Face har gjort det godt i hele sæsonen, mod de bedste heste hver gang, men den sidder så 
langt nede hver gang, så nu skal der satses fra start for at lære hesten at åbne og forhåbentlig ramme 
ryggen på Carna Sensei. Fejlfrit kan den slutte blandt de tre første (Bent Svendsen).
2 Tootsie Brodda er i hårdt selskab. Det bliver bare til en af de sekundære placeringer (Kenneth Andersen).
3 Caroline K gik godt i Skive og har trænet videre efterfølgende. Alt virker som det skal. Hun kan lige så 
let blive anden til Carna Sensei som alle de andre. God triochance (Peter Jensen).
4 Carna Sensei er det svært at sige noget negativt om. Den har trænet på siden seneste start og alt er 
normalt, så jeg forventer at hun er med til at kæmpe om det. Skal have vinderchance. Bliver det et  
offensivt oplæg igen? Det er 1640 meter så hun skal lidt med fra start (Steen Juul). 
5 Cleo Gammelsbæk gør det godt og løb en fin tid senest. Hesten har gået konstant hele året og tjent 
mange penge. Den kan være mellem de tre første igen, men har svært ved at slå de bedste (Jeppe Juel).
6 Cash Flow bliver bedre og bedre. Hesten ser ud til at holde sin stabile form. Nu har den et lidt dårligt 
spor med tanke på distancen, men kan være en triochance (Flemming Jensen).
7 Chakita T Hall er i hårdt selskab. Det bliver bare til en af de sekundære placeringer (Kenneth Andersen).
8 C D har igen fået et elendigt spor, og løbets afvikling bliver selvfølgelig afgørende. Der er et par rigtigt 
gode heste imod, men formen er udmærket, og jeg tror på, at den måske kan være anden eller tredje til 
Carna Sensei (Kaj Jensen).



7. løb
1 Diamond Is Rough gik rigtig godt senest. Han forbedrer sig lidt hele tiden og er vel en af dem som kan 
være med til at gøre om det. Har absolut en god triochance (Morten Friis).
3 Donatello Garbo burde vinde i fejlfri udgave. Jeg ved ikke, hvorfor den rullede over senest. Det var der 
vel ikke rigtigt nogen grund til, men hesten gik fint bagefter. Jeg synes han har en god chance, men kan 
godt blive et tungt løb udvendigt på Dumbo (Kaj Jensen).
4 Diamant Østervang synes jeg gik rigtig godt i prøven, og han viser fremgang. Han kan vel løbe med 
frem i trioen og har en lille chance for at overraske, hvis han sidder godt til. Der er flere gode heste imod, 
men jeg vil ikke afskrive hesten. God triochance (Kenneth Andersen).
5 Donato Hyrdehøj bør være med i afgørelsen. Hvis et par af de andre svigter, så burde han være klar til 
at kæmpe med i toppen. Hesten har afgjort en triochance, men jeg tror mest på Donatello Garbo  
(Kaj Jensen).
7 Desavi D er blevet kuskeforstærket til denne gang. Vi må se om ikke hesten kan trisse med. I bedste 
fald en placeringschance (Kaj Jensen).
8 Double Up var dårlig i prøven. Den havde haft et sår på et bagben som den var lidt generet af. Ifølge 
ejeren er hesten fin og frisk nu, og den gik en 1.15 tid i starten forinden. Det rækker et stykke her. Burde 
være en præmietager (Kenneth Andersen).
9 Desmond Toft synes jeg faktisk gik utrolig godt i kvalifikationen. Jeg tror at den er lige så fin her, så jeg 
håber og tror på at den kan tage en god præmie (Morten Friis).
11 Dario Sotto træner forrygende og kommer ind med lav puls efter løbene, så den er bedre end det hes-
ten viser. Det er frustrerende, da hesten er meget bedre end det. Der bliver ændret lidt på skoene idet den 
har gået uden sko, men nu bliver det med tåsko i håb om at det er bedre. Outsider (Peter Jensen).
12 Denimcowboy gik ingenting i kvalifikationsløbet, og fra spor 12 bliver det svært. I bedste fald en 
præmiechance (Knud Mønster).

8. løb
1 Victor Rush får jo nok svært ved at slå Stud Muffin, men ellers ligger det til at skulle blive en god  
opgave for Victor Rush. Triochance (Kaj Jensen).
2 Rio Grande har været i gang i et par måneder nu og alt er fint for ham. Han plejer at gå godt efter  
pause, men det er vel realistisk set en pladschance. Man kan vel ikke strække det til mere her første gang.  
Hvad er baggrunden for pausen? Hesten har lidt problemer med varmen om sommeren (Steen Juul).
4 Stud Muffin er ude på en lidt kort distance for hans del, men hesten holder fin form og kan være blandt 
de tre-fire første. Det hører med, at hesten er lidt ujævn i sine præstationer, men på en god dag er han 
med helt på stregen. Bliver det en offensiv taktik igen? Den har ingen chance for at komme til spids,  
men kan komme til at sidde med, og så håber jeg på et hårdt tempo, så den kan komme lidt til slut  
(Flemming Jensen).
5 Vivaldi gik forrygende senest, og det er de samme heste den er ude med her. Har passet sin træning 
og med det rette rygløb så kan han lige så godt vinde som nogen af de andre (Kaj Westergaard).
6 Indian Summer D mangler stadigvæk lidt løb før den er på toppen, og der er rigtig gode heste med her. 
I comebacket var den fuldt godkendt, og hesten er kommet godt over det, men den skal tage yderligere et 
step her og så må vi se om det rækker. Glad for en præmie (Birger Jørgensen).
8 Supreme Star var syg i København. Det har taget lang tid at komme over, men hesten har trænet i en 
periode og virker frisk igen. Den skal i gang igen og gå et godt løb, men den mangler helt sikkert den  
udblæsning som hesten får her. Placeringschance (Marc Bæk Nielsen).
9 Uha Uha De Hess gik for hårdt på i Skive i mandags. Her bliver det perfekt fra ryg, og så er han altid 
farlig. Burde være en triochance (Bent Svendsen).

9. løb
4 Ceton Simoni tabte formen fuldstændigt sidste år ved denne tid, og det skal spillerne lige have med. 
Samtidig har jeg været lidt god ved hesten. Den startede tre uger i træk, så siden har jeg skruet lidt ned 
for blusset i træningen i forhåbning om, at den så bedre kunne holde formen og kan starte på i lidt  
længere tid. Det er en outsider (Michael Lønborg).
6 Chandon er ny i stalden og en spændende hest, som vi ikke har nået så meget med eftersom den først 
kom med hjem i søndags, men jeg har set ham flere gange i løb. Normalvis skal det være en chance 
blandt de tre-fire første i et felt som dette. Ændrer du noget i forhold til det udstyr hesten har gået med 



hidtil? Jeg tror, at den har gået uden sko i løb, og det vil jeg foretrække igen. Hvis der bliver nogen  
ændringer, så bliver det først efter jeg har prøvet hesten i opvarmningen (Flemming Jensen).
7 Vigan HS gik OK i debuten. Det er ingen spidshest og det var ikke lige planen, at den skulle føre an, så 
den start skal man ikke lægge så meget i. Hesten plejer at være velforberedt når han kommer, og jeg tror 
han kan være en triochance (Kenneth Andersen).
8 Boris Simoni tror jeg stadig meget på. Galoppen senest må jeg tage på min kappe. Det kostede i hvert 
fald andenpladsen. Skal være blandt de tre første her, selv fra det dårlige spor (Jeppe Juel).
11 MT Luckyyouandme var decideret svag første gang for os. Det var bedre senest, men den møder 
bedre heste nu og i første omgang gælder det en præmie (Peter Jensen).

10. løb
2 Charlie Skovsende har døjet med infektioner og virus, så den har været lidt op og ned. Den er svær at 
vurdere, men vi er nok glade for en præmie (Morten Friis).
3 Livi Lively afsluttede vel OK senest i Århus. Jeg måtte køre lidt tidligt og hesten er bedst med en lidt 
kortere speed. Samtidig er den normalt bedste højre rundt. Placeringschance (Knud Mønster).
4 Cortez Bounce gik et kanonløb senest, og vel også ud over hvad jeg egentlig troede han kunne. Han 
har trænet fint efterfølgende. Outsider (Marc Bæk Nielsen).
5 Deep Purple brød sig ikke om den smattede bane senest i Odense. Ellers har den faktisk stabiliseret 
sig lidt og hesten vinder snart løb. Er i god form og kan godt være med fremme her (Jeppe Juel).
7 Come On Party har haft en pause, da den har haft besvær med sine ben. Ellers er det en rigtig fin hest 
for klassen, og den skal ses med chance direkte (Flemming Jensen).
8 Checkpoint SH har gjort det godt på det seneste. Er nok havnet lidt for langt ude på vingen, da hesten 
ikke er specielt hurtig fra start, men den har forbedret sig også på det punkt. Burde være en triochance 
(Henrik Lønborg).
10 Celine Diamond har holdt lidt pause fra løbene, da hun var ude i lidt årgangssammenhæng og hårde 
klasser. Her fik hun penge og gik egentlig OK. Nu er hun gået en klasse ned, og holder stadig fin form. 
Hun tager en præmie og kan godt dukke op i trioen (Kaj Westergaard).

11. løb
1 Boko Smed har mest skuffet, men han kan bedre end det han har vist. Jeg vil gerne se et par gode 
præstationer før jeg kan tro på den, men det er en god hest når deb er som bedst, men det er ikke sikkert 
at han er det nu (Kenneth Andersen).
2 Garland Boko gik godt senest, men blev bare kørt for hårdt den første kilometer. Nu er det 2640 meter 
så vi tager det lidt roligt og håber på en præmie (Morten Friis).
3 Aqua Photo har givet os lidt besvær i sommer med både et forben og et bagben, så det har kørt lidt 
i ring. Den skal i gang, og det handler i første omgang om, at den får penge med hjem. Den kan måske 
blande sig mellem de tre-fire første, men det ligger ikke lige for at han kan vinde løbet. Hesten gik et ru-
tineløb på 1.17,5 (d. 21. oktober, red.), men det føltes bestemt ikke rigtig godt stilmæssigt når man  
sad bag hesten. Det havde været bedre, hvis den havde gået 1.20 og det havde føltes rigtigt. Outsider 
(Flemming Jensen).
4 C Nu Gilbak gik rigtig godt i mandags. Hesten lavede en umotiveret fejl, men hvis den undgår det 
denne gang, så synes jeg, den må være med helt fremme. Distancen passer godt (Kaj Jensen).
5 No Soup For You løb og tacklede lidt i det i Lunden. Vi havde taget skoene af hesten, og det var ingen 
fordel, så den går med sko her. Distancen er klart en fordel. Jeg tror den kan vinde, men det er stadig en 
outsider (Knud Mønster).
6 Cilas Smed har vist klar fremgang de seneste mange starter. Senest i Århus fungerede han bare ikke 
højre rundt, men viste utrolig fart mellem galopperne. Jeg tror han er med på stregen (Kenneth Andersen).
7 Caja Vang synes jeg har gået fremragende i de tre starter efter ophold. Hesten udvikler sig og bliver 
bedre og bedre. 2640 meter tror jeg kan være en fordel idet hesten er mere sej end speedig, så selv om 
hesten er meldt op, så mener jeg, at hun har en fornuftig triochance (Peter Jensen).
8 Alvin Ice var jeg fuldt med tilfreds med både stilen og indsatsen på i rutineløbet (løb 1.18,1 d. 21/10, 
red.). Jeg kørte kun efter at det skulle gå hurtigst til slut og at hesten ville være frisk i mål, og det var han. 
Alt har været fint efterfølgende. Bortset fra sporet så er alting godt. Hesten har galopperet i langt over 
halvdelen af starterne, men den virkede stabil senest, hvilket den også var i Billund. Det er de to gange 
jeg har haft hesten ude, men jeg vil alligevel se det fungere i løb. Outsider (Michael Lønborg).



9 Timberlake synes jeg har gået nogle gode løb efter comebacket. Senest var det lidt uheldigt. Hesten 
var næsten kommet til spids, da den rullede over. Han står godt inde i løbet, men det kan blive både fugl 
og fisk. Det er en stærk krabat, og de 1.16, han har gået i auto- og voltestart, det går han også på denne 
distance. Jeg tror han er en placeringschance (Kaj Westergaard).

12. løb
6 Regitza Star er vel bare en placeringschance (Kenneth Andersen).
13 Ohio Gilbak var dårlig senest. Her er det en outsider (Kaj Jensen).

----

Bedste chance på dagen?
Flemming Jensen: »Det er nok Stud Muffin med tanke på det hesten gik senest. Chandon har jeg ikke 
kørt i løb, men den er tilbage i klassen og er måske den bedste chance, når det kommer til stykket«.
Kaj Jensen: »Donatello Garbo«.
Bent Svendsen: »Billie Jean«.
Jeppe Juel: »Jeg har fornuftige chancer det meste af dagen, men Don Cash er nok den bedste chance«.
Peter Jensen: »Dicte Skovsende og Fighting Gehør«.
Steen Juul: »Carna Sensei«.
Kaj Westergaard: »Det er nok Ceania Diamond«.
Marc Bæk Nielsen: »BJ’s Brogård«.
Kenneth Andersen: »Diva De Meaux er den bedste vinderchance, tror jeg«.


