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Cody S og René Jonassen - Odense 7.2.2020Foto: Gorm Johansen

Cody S imponerede og var tilbage på vinderpladsen

Del artiklen:
07. februar 2020 21:00

Rene Jonassens stjerne viste nogle af de gamle takter og vandt i sin anden start efter lang pause. Obi
var flyvende i hurtigløbet. Flemming Degn vandt amatørløbet med en stærkt forbedret Bazire
Trøjborg. Enson viste talentet i comebacket.

Af Kim Nielsen

For et par uger siden gjorde Cody S comeback efter en lang skadespause på ti måneder, hvor den havde været igennem en
knæoperation. Den sluttede godt af til tredjepladsen, og træner René Jonassen meldte alt vel med heste efter comebacket.

I dagens V5-afslutning i Odense, hvor Adinmotion uddelte ærespræmier, skulle den ud fra spor ni mod konkurrenter som
Torden og Cutty Sark.

- Spidsduellen stod dog mellem Christian Clausen og Johnny Jørgensen, hvor sidstnævnte nåede til spids efter en 12-åbning
med Harley Boko, og Believe In Fate tog positionen i 2i. Der var startgalop for favoritten Torden og Flemming Jensens
nyerhvervelse Bitcoin, hvor René Jonassen ramte 2u med Cody S.  

- Med 500m igen kom Mads Hviid Nielsen i angreb fra køen med Cutty Sark, og det var et tegn til René Jonassen, der gik ud
foran med Cody S. Opløbssvinget rundt fik Cody S overtaget og trak 20m væk fra konkurrenterne. Selv om den blev lidt
magelig op mod mål, så blev sejren sikker foran en godt afsluttende Cutty Sark og Harley Boko. Vindertiden for Cody S blev
1.15,8/2.140m auto.

- Jeg havde håbet på, at der ville komme godt tempo på fra start, og det blev der jo, så det var fint. Jeg ved godt, at der kom en
tæt på, da han blev lidt magelig. Men han kan godt lide selskab.

- Vi tager en start ad gangen og ser, hvordan han tager den her start. Og så må vi se, om vi matcher ham i nogle sværere løb.
Men vi tager det stille og roligt til at starte med, lød det fra René Jonassen, der ikke har lagt de store langtidsplaner endnu for
den yderst kapable Ganymede-søn.
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Cody S, Rene Jonassen og repræsentater for ejeren Junge Trav K B kunne modtage ærespræmier fra Odenses største
Liverpool-fan Kenneth Gregersen fra Adinmotion (yderst til højre). Foto: Gorm Johansen.


