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Det var med knyttet næve og højre arm
triumferende i vejret at Rene Jonassen
skar målstregen ved V75-sejren med
Cody S.

På hjemligt grus har Cody S ved flere tilfælde
understreget, at det er en hest et stykke ud over
normalen. Det skulle også være mærkeligt andet
som lillebror til Oracle 5,8 mio SEK og Standout
3,5 mio SEK m.fl.

Set i det perspektiv kan det ikke undre, at hesten
ville kunne hævde sig også i V75-konkurrence.
Det satte hesten en tyk streg under ved i klasse II-
løbet at trave udvendigt for den førende favorit og
knække denne i slutfasen

»Det var en flot præstation,« lyder det fra René
Jonassen i transporten på vej hjem fra
Malmø. Forhåbningerne var store på forhånd.

»Jeg havde håbet på, at Cody kunne vinde, men
det var første gang den skulle måles mod de
andre V75-heste så det er svært at vide på
forhånd. Samtidig trak startsporet også ned, men
jeg vidste, at jeg havde en god hest,« siger Rene
Jonassen.

»Jeg kørte så godt jeg kunne fra start, men vi kom
til at sidde udvendigt. Det var jeg sådan set ikke
så ked af, da hesten er brølstærk og har gået flere
gode løb fra den position. Derfra kunne jeg også
styre, hvad der skulle ske.«

En træningsnarkoman

Hvad er Cody S' bedste egenskab?

»Hesten elsker at træne. Det er også derfor den
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når så langt. Man kan simpelhen bare mærke
hestens glæde ved at arbejde. Den nyder og kan
tåle det, og bliver aldrig ked af det,« siger Rene.

Nyder det gør "Jonas" også, når der kan bogføres
en V75-sejr.

»Det er en dejlig fornemmelse. Både at få lov til at
træne med hesten og køre først over stregen i
V75. Det er stort, ikke mindst for små trænere
som jeg,« konstaterer René Jonassen.

Med sejrspræmien på 125.000 SEK kunne Cody
S i runde tal fordoble sin karriereindtjening i et
hug. Nu kan sigtet indstilles efter V75-finalen 2.
februar på Åby, men generelt kan der ligge meget
og vente på Cody S.

»Den har noget at leve op til. Der er selvfølgelig et
stykke op til Standout, men Cody S er også
kommet senere i gang end de andre.«


