Lørdag 15. august 2015 kl. 17:15

SÅ BLEV DET
DAGEN DERPÅ!
Så er det blevet ”hverdag” på
Klampenborg Galopbane. Kun 6
løb, ingen V5 og intet Fabellaløb
på grund af for få tilmeldinger.
Omvendt kan vi se tilbage på en fantastisk derbydag. Store felter, perfekt derbyvejr, flot omsætning, fyldte tribuner og spændende væddeløb.
I 5 af derbydagens løb var der kun 5 lgd. mellem
nr. 1 og nr. 5. I Dansk Opdrætningsløb var de første 6 i mål inden for 1 ½ lgd., og i Dansk Derby
var der kun ½ lgd. mellem derbyvinderen Manacor og nr. 5, derbyfavoritten Sergel.
Vi fik en dansk derbyvinder. Manacor elsker
Klampenborg og Klampenborgs publikum elsker
Manacor. Ligesom de viste deres entusiasme, da
Inaya igen vandt på Klampenborg, hvor hun fortsat er ubesejret, og da Falconet på ny understregede sin høje klasse.

DAGENS LØB
Løb 1. Der er 2 spændende debutanter i dette
løb. King Charles, halvbror til årets derbyvinder
Manacor, samt Beaufort Twelfe, der er helsøster
til bl.a. Harbour Light, Silvertown og derbyvinde-
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ren Sir Henry. Lever de op til deres
søskendes niveau, kan de begge
vinde. Men de skal være gode for at
slå Fighter Carlras, der kun var kort
slået i Dansk Opdrætningsløb, og
Endofa Spirit der løb flot i sin debut.
4. Fighter Carlras 6. Endofa Spirit
3. King Charles O: 5. Beaufort
Twelfe.
Løb 2. Alt kan ske i væddeløb - heldigvis, men dette maidenløb bør
Ocho Rios vinde. De værste konkurrenter kan blive veltrukne Aros og
Glimt fra Niels Petersens stald.
Thumbs Up debuterer.
6. Ocho Rios 7. Aros 5. Glimt
O: 1. Thumbs Up.
Løb 3. Mister Manannan vandt den
sidste Super Sprint på Klampenborg,
men starter torsdag aften på Øvrevoll,
hvorfor den mest sandsynligt slettes
eller er træt efter et væddedeløb og
en lang rejse. Den er derfor udeladt i
tipsrammen. Det gælder også Harmo-
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gæld har Maltho ikke vundet
løb i år. Måske trykker alderen, men siden 2011 har den
ikke stået så lavt i handicappet. Exquest har formen i
orden, men Nelson De Souza
har ikke redet den i væddeløb
før. Miss Tiffany løb flot sidst
2. Private Equity 7.Hells bag Inaya og Hoku, men den
Angel 4. Playboy
er også hævet i handicap.
O: 6. Cavorting.
Svært at vælge.
nia og Royal Lane, der ikke
har løbet på så kort distance
før. De øvrige er svære at
skille ad. Playboy løb godt på
de korte distancer sidste år,
medens superprinteren Cavorting kun har én start i år.

Løb 4. Alle har vinderchance
her. Altid stabile The Kicker
har vundet de sidste 2 gange,
men den har aldrig før stået så
højt i handicappet. Til gen-

5. Exquest 1. The Kicker
6. Maltho o. 4. Miss Tiffany.
Løb 5. I V-spil skal man altid
dække godt ind i klasse 5 handicap, hvor alt kan ske. Van
Ruymbeke, Vie Romantique,
Welcometomydreams og Half
Girl kan alle vinde. Alicia In My
Dream skuffede sidst, men
har ellers løbet stabilt, og Validus kan heller ikke afskrives.
Long Shot er Ina Almqvist, der

KLAMPENBORG
acetime
R

p
V/ Klaus Bustru

løb OK i sin debut på
Klampenborg.
2. Van Ruymbeke 9. Vie
Romantique 11. Welcometomydreams
O: 3. Half Girl.
Løb 6. (For heste af arabisk fuldblod). På vist
form bør Daraahem vinde
før W CatchCash. Al Haaii
har vundet sine første 2
løb i Skandinavien, men
er betydeligt dårlige inde
her i forhold til Daraahem,
end da de sidst mødtes.
Silaah har ikke tidligere
løbet i Skandinavien, men
den har god form i Storbritannien.
4. Daraahem 5. W CatchCash 7. Al Haail
O: 3. Silaah.

V4 SPILLET
2 - 5. LØB
1. afdeling: 6
2. afdeling: 2-4-6-7
3. afdeling: ALLE
4. afdeling: 1,2,3,4,6,9,11
BONEN KOSTER
KR. 336,-

INDSKUD SLUTTER: KL. 17:55

