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DACAPO ELLER
INAYA IGEN?

1 Lucanin 3. Candyfloss 6. Fillip Stark

O: 8. Marquis First.

Løb 3. Lomax og Validus var tæt på hin-

anden sidst. Spørgsmålet er, hvem der

har størst fordel af den kortere distance.

Validus er her valgt som vinder. Full Indy

var favorit sidste løbsdag, hvor den skuf-

fede, men den er nok med oppe igen.

Som outsider er valgt Dawn Raid, der

løber i en lavere handicapklasse end nor-

malt og har fået blinkers på.

8. Validus 5. Lomax 3. Full Indy 

O: 6. Dawn Raid.

Løb 4. Negroamaro var 3. i Larch Æres-

præmie på derbydag bag Karmastrikes-

back og løb lige op med Pull In Carlras,

der senest var 3. i Pompøs Cup. Althon

var i sin sidste start på Klampenborg 2.,

også slået af Karmastrikesback, men før

Negroamaro. White Leandro var i maj

måned 2. på Klampenborg kun slået med

½ lgd. af Brownie. Potala kan overraske,

og Long Shot er Layamon, der i sin kun 2.

start viste lidt forbedring på Gøteborgs

græs. 

7. Althon 5. Negroamaro 6. White Lean-

dro O: 2. Potala.

Løb 5. King Charles løb godkendt i Pro-

duce Stakes, hvor den kun var slået med

Sidste år vandt Falconet Skandinavisk Grand Prix

før Call Of Duty og The Kicker. Det kan gentage sig i

år. Jokeren er Inaya, der har vundet alle sine 4 star-

ter på Klampenborg. 600.000 kr. i alt eller 150.000 kr.

pr. gang er det indtil videre blevet til. Ingen dårlig

dagsløn.

DAGENS LØB

Løb 1. Fast Connection vandt i søndags over 2400 m. i

Gøteborg med Nanna Emilie Hansen i sadlen, og den

kan vinde igen. Singita datteren Savanha skuffede sidst,

men hun løb godt over 2200 m. den 15. august, hvor

hun vendte tilbage efter en længere løbspause. Aros var

foran Savanha dengang, men er dårlige inde nu. Good

Trade løber hele tiden med op. Distancen er nok i over-

kanten for såvel Petite Fille som Hilma.

1. Fast Connection 3. Savanha 6. Aros 

O: 7. Good Trade.

Løb 2. Lucanin har løbet 6 gange på Klampenborg over

2400 m. 3 gange har den vundet, én gang var den

anden og 2 gange har den været 3. Det er flot Klampen-

borg form. Vera Volkova vandt Fabellaløb før bl.a. Can-

dyfloss, der dog viser stigende form og kan få fordel af

Malin Holmbergs lærlingelettelse. Jumeirah var så sent

som i søndags 4. over samme distance i Gøteborg bag

bl.a. Stradivarius, men den skal bære en høj vægt. Fillip

Stark har konstant form og kan være med fremme. Mar-

quis First løb godt sidste efterår, hvor den bl.a. vandt

Basnæsløb, og den vil kunne lide et blødt underlag.

Kingsbridge er næppe på sin bedste distance.

Inaya (øverst)

Falconet
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V4 SPILLET
1 - 4. LØB

1. afdeling: 1,3,7   

2. afdeling: 1,3,6,8     

3. afdeling: 3,5,6,8   

4. afdeling: 5,7

BONEN KOSTER

KR. 192,-

INDSKUD SLUTTER: KL. 12:45

5 ½ lgd. af Hongkong Paradigm.

I Naga Jolokia og King Charles´

fælles debut, var Naga Jolokia

dog 5 lgd. foran King Charles,

hvorfor den er valgt som vinder

her. Sunday Pearl har løbet med

gode heste, og nu har den fået

en løbspause på et par måneder.

Roman Princess var i sin debut

på Øvrevoll kun godt 3 lgd. bag

Appelina, der senere vandt Skan-

dinavisk Mesterskab for 2-årin-

ger, og hun er den oplagte

outsider. Red Zone er en spæn-

dende import, der kan overraske.

5. Naga Jolokia 2. King Charles

6. Red Zone O: 7. Roman Prin-

cess.

Løb 6. Exquest, Dream’Run og

Footstepsofspring vat tæt på hin-

anden for 2 uger siden på et

blødt underlag og en distance,

der var 200 m. kortere, end i dag.

De er svære at skille ad. Finn Ind

Again elsker blød bane, og han

kan på en god dag slå dem alle.

Det gjorde han i Gentofte Kom-

munes Ærespræmie tidligere på

året under dårligere vægtbetin-

gelser, end i dag. Run By Faith

kommer med god form fra Täby.

Løbet byder på et spændende

Klampenborg gensyn med vinter-

favoritten Stinger, der kan være

med fremme, hvis han genfinder

2-års formen.

3. Finn Ind Again 1. Dream’Run

2. Exquest O: 5 Footstepsof-

spring.

Løb 7. 4 af de startende vandt

deres seneste løb på Klampen-

borg, Certino, Borodino, The Spe-

cial One og Valtournanche, og

det er nok mellem disse vinderen

skal findes. Såvel Valtournanche

som The Special One fandt sig

godt tilrette på blød bane sid-

ste løbsdag. Smartinblack ind-

ledte året med 2 sejre, og den

står nu 3 kg. lavere i handicap-

pet, end da den sidst vandt.

Saint George har ikke tidligere

løbet i handicap.

9. Valtournanche 7. The Spe-

cial One 4. Borodino 

O: 1. Certino.

Løb 8. Falconet imponerede,

da han vandt Pokalløb, og han

kan vinde Skandinavisk Grand

Prix for 3. gang. Den værste

udfordrer kan vise sig at være

Inaya, der er ubesejret på

Klampenborg. Hun måtte dog

slås godt for sejren sidst i Faw-

sia Stakes. Svigter favoritterne

står Call Of Duty og The Kic-

ker, der var 2. og 3. sidste år,

klar i kulissen. Captain Morgan

var 4. i Pokalløb slået med 5

lgd. af Falconet under lige

vægt.

5. Falconet 4. Inaya 3. Call Of

Duty O: 6. The Kicker.

V5 SPILLET
4 - 8. LØB

1. afdeling: 5,7,9   

2. afdeling: 2,5,6,7       

3. afdeling: 1,2,3,5   

4. afdeling: 1,4,7,8,9 

5. afdeling: 5

BONEN KOSTER

KR. 240,-

INDSKUD SLUTTER: KL. 14.05

Lørdag 19. september 2015 kl.12.30


