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FLOTTE FELTER OG - HATTE
VENTER PÅ DAMERNES DAG

2. Beaufort Twelve 8. Hongkong Para-
digm 5. Shanganagh O: 6. No Comment.

Løb 3. Det må tilrådes at dække godt ind i
V4 i dette løb. Mange kunne fortjene en
plads i tipsrammen, men der er som bekendt
kun plads til 4. De to 3 åringer Danish De-
sign og Sir Danzbo er begge vinder senest
og viser flot og stigende form, men de er
kommet i stærkt selskab her. Det samme
gælder Dream’Run, der dog aldrig er langt
væk. Ametyst er svær at bedømme. The Kic-
ker er vinder af sine 3 sidste løb på Klam-
penborg, men har en lærling i sadlen, og
distancen kan være for kort. Footstepsof-
spring skuffede sidst, men den vandt løbet
sidste år, og den har nu igen Ulrikke Nielsen
i sadlen og kan vinde.  Maltho var forbedret
sidst, og Exquest har været lige ved de sid-
ste 2 gange.  Marmala løber altid godt på
Klampenborg. 
5. Footstepsofspring 4. Maltho 10. Exq-
uest O: 11 Marmala.

Løb 4. En særdeles udfordrende afslutning
på V4 og start på V5. Antonius Meridius,
Hilma og Warp Core er alle vindere sidst, og
de kan vinde igen, men de har også fået
ekstra vægt på. Black Angel har ikke vundet
i år, men er altid med fremme. Full Indy er
bedre inde denne gang i forhold til Antonius
Meridius. Reel Quest viser stigende form.
Little Quest er tilbage på Klampenborg, hvor
den løber godt, og den vil have fordel af et
blødere underlag. Det gælder også Smartin-
black, der viste god form i foråret. Lomax og

Beaufort Twelve eller Hongkong Paradigm?
Hvem er Klampenborgs bedste 2 åring lige
nu? Det afgøres på søndag i Dansk Krite-
rium.
Damernes Dag byder på en række velbesatte
felter. Pompøs Cup opkaldt efter legendariske
Pompøs, Skandinavisk Ladies Cup samt ikke
mindst Klampenborg-gensyn med Manacor, der
kan blive den første hoppe siden 2003 (Half-
song), der vinder såvel Dansk Derby som
Dansk Oaks.

TIPS TIL DAGENS LØB
Løb 1. 6 ud af de 9 startende 2 åringer løber for første
gang. Flere af dem er spændende debutanter med mar-
kante stamtavler. Steelgirl Carlras er lillesøster til 2-års
stjernerne Reventon og Cantenac. Suspicious Mind er lille-
bror til Call Of Duty og Sådan, og Sybille er helsøster til
Exquest. Doc Martin, der allerede har 3 løb i kroppen og
sidst kun var slået med 2 ½ lgd. af Hongkong Paradigm er
dog hesten, der skal slås. Bent Olsen har et helt kavaleri af
gode 2-åringer, så måske kan Houston Heat løb med op.
9. Doc Martin 4. Steelgirl Carlras 3. Houston Heat O:
Suspicious Mind.

Løb 2. Beaufort Twelve legede sig til sejr i sin debut og kan
blive den 3. Lady Clementine-datter, der vinder Dansk Kri-
terium. Hongkong Paradigm har vundet sine sidste to star-
ter, Skandinavisk Opdrætningsløb og Produce Stakes, sidst
meget let.. Og det er værd at bemærke, at flere af de star-
tende, Fighter Carlras, Miss Vordingborg, der i mandags
løb godt på Täby, Shanganagh og Frøken Smilla kun har
været slået med op til 2 lgd i disse løb. Efesos har løbet
godt i sine første 2 løb, og No Comment løb til en meget
godkendt 4. plads i sin debut i Skandinavisk Mesterskab for
2 åringer på Øvrevoll. Et flot felt.

Manacor
Foto: Burt Seeger
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V4 SPILLET
1 - 4. LØB

1. afdeling: 9

2. afdeling: 2

3. afdeling: 1,2,4,5,6,8,9,10,11 

4. afdeling: 1.3.4.5.6.9.11.12.13.15

BONEN KOSTER

KR. 180,-

INDSKUD SLUTTER: KL. 12:45

Special One, der vendte tilbage
sidste løbsdag efter en længere
løbspause, kan overraske.
13. Full Indy 3. Reel Quest 11.
Smartinblack O: 4. Little Quest.

LØB 5.Street Buzz har vundet
både Emirates Derby Mile på Øvre-
voll og Täby Classic Consolation
og må være favorit til at vinde
endnu et velbetalt skandinavisk
opgør. Flere af hestene i Pompøs
Cup mødtes på samme distance i
Larch Ærespræmie og her var Pull
In Carlras bedst. My Pearl har kun
løbet 2 gange i år og viste frem-
gang sidst på Jägersro. Rosilla har
aldrig været bedre placeret end 4.,
men moderen Una Hora vandt på
Klampenborg både Dansk Oaks og
St. Leger, og året efter Dansk 

Breeders Cup. I Rosillas sidste
start på Jägersro var hun foran
Street Buzz, og hun var 4. i Op-
drætningsløb på Klampenborg sid-
ste år. 
12. Street Buzz 4. Pull In Carlras
2. My Pearl O: 5. Rosilla.

Løb 6. Et løb, der er svært at tippe.
Zolitall og Line Kümmel var 2. i
Skandinavisk Ladies Cup sidste år,
og kan måske komme højere op på
skammelen i år. 11-årige Simbad er
sænket i vægt og viste fremgang
sidst. Den er nu bedre inde over for
Zolitall end sidst, de mødtes, og
den behøver ikke have tabt gnisten
– trods alderen. Valtournance løb
godt sidst og er valgt som 3. trods
overvægt. Candyfloss med Lea
Olsen i sadlen er outsider. Der er
mange, der kan løbe med op.
Laszlo, med sidste års vinder Sa-
bina Gammelgård i sadlen, og Elu-
sive Island har begge god
provinsform, og Hovsa har tidligere
i året vundet på distancen.
6. Zolitall 8. Simbad 3. Valtour-
nance O: 7. Candyfloss.

Løb 7. 4 af de 7 startende mødtes
under stort set samme vægtbetin-

gelser og på samme distance
den 19. juli i år. Ud fra den form
skal Good Trade vinde før Chec-
kitoutcharlie. Frost vandt sidste
gang på Klampenborg, men den
har ikke tidligere løbet så langt.
Alicia In My Dream løb pænt
sidst . 
6. Good Trade 1. Checkitout-
charlie 7. Frost O: 3. Alicia In
My Dream.

Løb 8. Årets Derbyvinder Mana-
cor er ubesejret på Klampen-
borg i år, og superhoppen var så
sent som mandag aften så tæt
på som man kan være i at vinde
milliongildet Breeders Trophy
Classic på Täby.  Medmindre det
løb sidder for meget i benene på
hende, vinder hun.  Cocco Cha-
nel har flere gange været tæt på
Manacor, senest mandag aften i
Stockholm, og hun kan være
den værste modstander.  Mai
Pen Rai vandt sin sæsondebut
på Klampenborg, men den svig-
tede stort som favorit i Moweri-
naløb. Hun var 4. i Svenskt
Oaks på Jägersro. Pouline vandt
Svenskt Derby Trial før den se-
nere svenske derbyvinder
Bokan, men har ikke kunnet
følge op på den præstation i
Svenskt Derby og Oaks, hvor
hun har været uplaceret.
1 Manacor 5. Cocco Chanel 6.
Mai Pen Rai O : 3. Pouline

V5 SPILLET
4 - 8. LØB

1. afdeling: 1,3,4,5,6,9,11,12,13,15

2. afdeling: 4,12     

3. afdeling: 3,4,6,7,8,9,11   

4. afdeling: 1,3,6

5. afdeling: 1

BONEN KOSTER

KR. 420,-

INDSKUD SLUTTER: KL. 14.10
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