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På søndag starter Mrs. Loreen på Jägersro. Det er superhop-
pens første start i år og som altid, bliver hun nok favorit. Men
modstanden i hoppeløbet, Scania Mile over 1600 meter med
100.000 svenske kroner til vinderen, bliver hård. Den værste
konkurrent bliver nok Inaya, en anden superhoppe, der debute-
rede med sejr sidste år i netop Scania Mile.

ALTID FAVORIT
Mrs. Loreen var sent på færde som 2-åring, hvor hun kun
løb to gange. Hun debuterede i slutningen af oktober
måned med sejr og i sin anden start vandt hun det velbe-
talte Götalandlöpning. I sin debut gav hun spillerne pen-
gene tre gange tilbage. Det er ikke sket siden. I alle sine
starter har hun været favorit, og i sine sidste seks løb har
hun stået til under to gange pengene. 

SYV SEJRE PÅ JÄGERSRO
Sidste år blev det til syv sejre på Jägersro. Alle på dirt og
på distancerne 1600 og 1730 meter. Hun sejrede i storlø-
bene Malmö Stads Pris Sofierolöpning og i Altamiralöp-
ning. Kun en gang gik det galt. I uvant terræn. I Göteborg

på græs over 1400 meter i blød bane med Jacob Jo-
hansen i sadlen. Hun sluttede uplaceret slået med
næsten 20 længder.

VINDER HUN IGEN?
På søndag er Mrs. Loreen på kendt grund igen. Vin-
der hun så? Det taler meget for, og for galopsporten
vil det være godt, for publikum elsker og tiltrækkes af
stjerner. Sejren er dog ikke i hus på forhånd. Flere
forhold gør sig gældende.
Hun starter for første gang i år. To af hestene har løb
i kroppen. Arabda og Whatdoesthefoxsay. Arabda
vandt tilmed i sin første start i år. Og Inaya er ikke
hvilken som helst hoppe. Hun vandt løbet sidste år i
sin debut og har vist sig at være blandt de allerbed-
ste hopper i Skandinavien. Distancen kan dog være
lige i underkanten for Inaya. Omvendt kan distancen
vise sig at være lige i overkanten for Miss Phone Girl
og Orkide. De debuterer og begge viste sidste år
flotte resultater på de kortere distancer. På søndag
skal de have henholdsvis syv og fem kilo af Mrs. Lo-
reen.

HANDICAP PÅ 86
Det er kun anden gang i sit liv, Mrs. Loreen løber i et
handicap. Hun står i generalhandicappet til 86. 
Det er meget for en 4 årig hoppe, men det 
svarer selvfølgelig omvendt godt til hendes fremra-
gende præstationer. Hvor god hun er, får vi et 
bedre fingerpeg om nu. Mrs. Loreen er 
ubesejret på Jägersro og på dirt, men at 
hun ikke er uovervindelig, er der næsten 
bevis for. I sin debut i fjor måtte hun 

Vinder Mrs. Loreen
igen på søndag?
Hun er ubesejret på Jägersro - og på dirt i ni starter.

kæmpe hårdt med Around The Corner for at sikre 
sig sejren, og senere på året løb hun dødt løb i Via 
Napolilöpning med Nile City. Det kan derfor vise sig 
at være en god idé at dække sig ind i 1. afdeling af 
V4. Kun Jacob Johansen har tabt på ryggen af Mrs. 
Loreen. Mrs. Loreen har i sine 10 hidtidige starter 
været redet af fire forskellige jockeys. Elione Cha-
ves, Jacob Johansen, Nicolaj Stott og Fredrik Janet-
sky. Jacob Johansen rider Mrs. Loreen på søndag, 
ligesom han gjorde i Göteborg, den eneste gang, 
hun er blevet besejret.

AFSTAMNINGEN
Mrs Loreen er efter Needwood Blade (Pivotal), der 
vandt ni af sine 34 starter, bl.a Palace House Sta-
kes (Gr.3) over 1000 meter i Newmarket.
Hans succes i avlen har dog været begrænset. 
Moderen, Irish Dolly, var fjerde som sit bedste 
resultat i seks løb. Hendes bedste afkom hidtil har 
været Mrs. Loreens helbror, Mr Craving Eye, der 
vandt to af sine 20 starter og nåede et 
maximumhandicap på 75. Til gengæld er Irish Dolly 
halvsøster til to skandinaviske champions i form af 
den norske 2000 Guineas-vinder Masterkind og den 
mangedobbelte storløbsvinder Shaisa, som begge
var i træning hos Wido Neuroth.


