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at være den bedste af alle.

7. Dream Melody 6. Zolitall 2. Boro-

dino O: 1. Valtournanche.

Løb 2. 11 årige Boss var tæt på sidst og

kan måske vinde her, selvom lærlingen

Fanny Olsson ikke tidligere har redet ham i

løb. De værste konkurrenter er nok Black

Angel og Warp Core, hvis sidste start på Jä-

gersro næppe skal tillægges større betyd-

ning. Som outsider er valgt Gipsy Swing, der

har løbet udmærket i sine 2 starter på Klam-

penborg i år.

2. Boss 1. Black Angel 8. Warp Core 

O: 6 Gipsy Swing

Løb 3. Dream´ Run har god form og løber

godt med Ulrikke Nielsen i sadlen. Mange af

de øvrige kan vinde, hvis det er ”deres dag”

og de er kommet på den rette distance. Efter

lange overvejelser foretrækkes Jack Of

Clubs og Fortunens Boss som de, der kan

komme Dream’Run nærmest. Legial har tid-

ligere gjort det godt og starter for første

gang i handicap. Final Score er sænket

meget i handicap og vil nok finde distancen

passende.

3. Dream´Run 7. Jack Of Clubs 6. Fortu-

nens Boss O: 2. Legial

Fortsættes.....

Dagens hovedløb, Produce Stakes, der er
åbent for afkom efter hopper bedækket i
Danmark, blev ikke afviklet sidste år, og i
mange år er det blevet redet i Odense. Nu er
det tilbage - på Klampenborg - og har flere
spændende 2 åringer blandt deltagerne. 

Og apropos 2 åringer bød sidste løbsdag på en
ny stjernehoppe efter Lady Clementine. Beau-
fort Twelfe, der som sine helsøstre, Silvertown
og Harbour Light, legende let vandt første gang
ude. Søstrene vandt begge siden  Klampen-
borgs største 2 årsløb, Dansk Kriterium, og det
må Beaufort Twelfe også umiddelbart være fa-
vorit til. Silvertown vandt i øvrigt i 2011 før The
Kicker, der var den anden stjerne sidste løbs-
dag, da den igen understregede sin eminente
form og sit høje handicap.
Dagen byder ikke på de helt store felter, men
der kan godt blive spændende væddeløb alli-
gevel. Især virker V4 svær, medens V5 på pa-
piret ser lidt mere overskuelig ud.

DAGENS LØB
Løb 1. En svær start på V4. Alle kan vinde. Dream

Melody, der løber godt på Klampenborg, Zolitall og

Borodino er alle som regel med fremme. Valtour-

nanche har kun løbet 2 gange i år, men kan vise sig

Romanoff

Stradivarius Rockyto
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V4 SPILLET
1 - 4. LØB

1. afdeling: 1,2,6,7   

2. afdeling: 1,2,6      

3. afdeling: 2,3,4   

4. afdeling: 6,9,10

BONEN KOSTER

KR. 216,-

INDSKUD SLUTTER: KL. 12:45

Løb 4. Savanha løb godt  i sin før-

ste start i år, og da hun ikke endnu

er ”straffet” i handicappet for den

præstation, får hun her et godt til-

bud. Van Ruymbeke vandt let sidst

over samme distance, og selvom

den er hævet i handicap, kan den

vinde, hvis Savanha svigter. Mink’s

Chanel er vinder i Odense i år og

har vist meget bedre form tidligere.

Veltrukne Mount Blanc har ikke vist

meget endnu, men bør kunne præ-

stere mere end 60 i handicap.

10. Savanha 9. Van Ruymbeke 6.

Mink’s Chanel  O: 2. Mount

Blanc.

Løb 5. Det ligner et opgør mellem

de 2 Bent Olsen trænede heste,

Hongkong Paradigm og Frøken

Smilla. Hongkong Paradigm vandt 

senest Skandinavisk Opdrætnings-

løb og er foretrukket som vinder-

tips. Amber Lane viste fremgang

sidst, og Fred Belloni løb pænt i sin

debut.

4. Hongkong Paradigm 6. Frøken

Smilla 7. Amber Lane O: 3. Fred

Belloni

Løb 6. Søren Jensen kan have de

bedste kort på bordet her med

Candyfloss og Columbine. Candy-

floss vandt over 2400 m. i Gøte-

borg og var sidste år 2. i Dansk

Oaks bag Inaya, men foran Har-

bour Light. Genfinder hun den form

og kan Marius Borgen Andersen

styre hende sikkert hjem, er hun

vinderen. Columbine har skuffet

sine tilhængere i år, men løber nu

for første gang i handicap og kan

overraske. Gwendolyn løb godt

sidst, men har 3 kg’s overvægt.

Svigter Candyfloss og Columbine

står Vera Volkova klar.

1.Candyfloss 5. Columbine 

3. Gwendolyn O: 2. Vera Vol-

kova.

Løb 7. Romanoff imponerede,

da han vandt let på derbydag før

Rockyto. Nu mødes de under

stort set samme vægtbetingelser

som sidst. Rockyto var senest 2.

i Kapplöpningselskabets Stora

Pris 3 ½ lgd. før  Breeders

Trophy vinderen Stradivarius,

der dog ikke fik det allerbedste

løb og er 1 kg. bedre inde denne

gang. Captain Morgan løb ikke

så dårligt endda i Scandinavian

Open og er outsideren.

2. Romanoff 1. Rockyto 3.

Stradivarius O: 5. Captain

Morgan.

Løb 8. Full Indy vandt sidst og

kan vinde igen. Dom Perignon

er vinder af sine 2 sidste løb,

men det er længe siden, den har

startet. Ingen af de øvrige har

prangende form, men Vie Ro-

mantique kan måske løbe med

op. Validus skuffede sidst efter

en længere løbspause. Antonius

Meridus har også været væk

længe, og den har aldrig vundet,

men en gang skal jo være den

første.

4. Full Indy 1. Dom Perignon

8. Vie Romantique O: 5. Anto-

nius Meridus

V5 SPILLET
4 - 8. LØB

1. afdeling: 2,6,9,10   

2. afdeling: 4,6       

3. afdeling: 1,5   

4. afdeling: 1,2,3,5 

5. afdeling: 1,4,5

BONEN KOSTER

KR. 192,-

INDSKUD SLUTTER: KL. 14.05

Lørdag 22. august 2015 kl.12.30


