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Da Theatrical Award og Appel Au Maitre mød-
tes på turfen den 23. august 2009 i Marit
Sveaas Minneløp (Gr3) over 1800 meter på
Øvrevoll med 800.000 nkr. til vinderen, viste
Appel Au Maitre sig fra sin galante side. The-
atrical Award vandt, og Appel Au Maitre blev
”kun nr. 2”, ½ lgd. efter hoppen Theatrical
Award. Året før havde han vundet løbet. Godt
et år efter den 12. september 2010 mødtes
de igen i millionløbet Stockholm Cup Interna-
tional (Gr3) over 2400 meter på Täby. Igen
viste Appel au Maitre takt og tone over for det
andet køn og sluttede som tredie, 1 lgd bag
Theatrical Award. Mores Wells vandt løbet
efter kamp med Theatrical Award. Det hørte
til undtagelserne, at Appel Au Maitre ikke
vandt, når han løb i Skandinavien. Det gjorde
den 16 gange, og han vandt 11 gange og var
anden eller tredje de resterende fem gange.
Kun én hest har slået Appel Au Maitre to
gange i Skandinavien: Theatrical Award. Og
på væddeløbsbanen mødtes de kun de to
gange.

FÅR
APPEL AU MAITRE

SIN FØRSTE DANSKE
DERBYVINDER?

”Det er med stor

glæde, at vi i dag

kan meddele at

Appel Au Maitre

bliver i Skandina-

vien. Selv efter

stor interesse for

hingsten fra

Frankrig, Rus-

land, Brasilien og

andre lande i det

fjerne østen, har

Stall Perlen valgt

at takke nej til at-

traktive tilbud og

bestemt sig for at

beholde hingsten i

Skandinavien”,

siger hingstens nye

manager, 

Morten Buskop.
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NEUROTH
ROMANTIKKEN SEJRER

Møderne må have gjort indtryk på de to skandinaviske galopstjerner, for i 2012 sås de
igen under mere romantiske forhold, og resultatet blev Lifeofbryan opkaldt efter Øvrevolls
banemedarbejder, Bryan, som faldt om med et kraftigt hjertetilfælde på derbydagen i
2013 og senere døde af det. Den nu 3-årige hingst er ubesejret i sine to starter på Øv-
revoll og med såvel en mor som far som derbyvinder, er Lifeofbryan én af de heste, der
kan true øjeblikkets store derbyfavorit Suspicious Mind, når Dansk Derby afvikles den
7. august i år. Suspicious Mind er som Lifeofbryan faldet efter Appel Au Maitre, der også
er far til den succesrige hoppe Appelina, så muligheden for, at Appel Au Maitre allerede
i sin første sæson som avlshingst får en derbyvinder er absolut til stede.

Det vil være en fantastisk debut for Appel au Maitre, og den er med rette øjeblikkets
mest omtalte avlshingst i Skandinavien. Det er da også blevet dyrere ”at besøge” Appel
Au Maitre, der er opstaldet på Stutteri Hjortebo. Men succes avler succes, og der er
ingen tvivl om, at mange af de bedste avlshopper i Skandinavien i de kommende år vil
blive ført til Appel Au Maitre.

HVEM ER APPEL AU MAITRE?

En af dette årtusindes bedste skandinavisk-trænede heste. Den fukse hingst nåede et
maxhandicap på 98. Appel Au Maitre, efter Starborough-Rotina /Crystal Glitters, blev
opdrættet i Frankrig og var i hele sin løbskarriere ejet af Stall Perlen og trænet af Wido
Neuroth. I langt de fleste af sine løb blev han redet af Fredrik Johansson. Faderen Star-
borough var ejet af Sheik Mohammed. Han vandt som 2-årig, og som 3-årig sejrede han
bl.a. i St. James Palace Stakes (Gr1) på Royal Ascot med Frankie Dettori i sadlen. Hans
succes som avlshingst var moderat.

TRÆNEREN



OVERLEGEN DERBYVINDER

I sin karriere vandt Appel Au Maitre i 12
af sine 26 starter og indløb 8,6 mio. skr.
Han var ubesejret i sine to starter som 2-
årig, bl.a. i Vinterfavoriternas Pris på
Täby, som han vandt med 5 lgd. Treårs-
sæsonen blev indledt i Tyskland med tre
starter afsluttende med en flot 4. plads i
Tysk Derby.  Tilbage i Skandinavien fort-
satte sejrsrækken med sejr i Svenskt Derby på Jägersro og i Norsk Derby på Øv-
revoll, begge med 5 lgd. Så var tiden inde til at møde ældre heste, og det skete i
Stockholm Cup International (Gr3) på Täby, hvor Appel Au Maitre vandt igen og
slog Peas And Carrots med 8 ½ lgd. Året afsluttedes med en 6 plads på Long-
champ.

Efter sejr i Walter Nilsens Minneløp (L) på Øvrevoll i den skandinaviske 4 års debut
led Appel au Maitre den 3. juni 2008 sit første nederlag i Skandinavien, da Peas
And Carrots slog ham i Stockholms Stora Pris (Gr3) over 1950 m. på Täby med 2
½ lgd. Der gik over et år, inden Appel Au Maitre igen lod sig besejre i Skandinavien,
og det var, som tidligere omtalt, da Theatrical Award besejrede ham i Marit Sveaas
Minneløp (Gr3).

Appel au Maitre lå ikke på den lade side i mellemtiden. Han vandt Marit Sveaas
Minneløp (Gr3) i 2008 på Øvrevoll med én mio. nkr. til vinderen før Tertullus og
Peas And Carrots og i samme år Stockholm Cup International (Gr3), som han også
havde vundet året inden og igen foran Peas And Carrots. I 5-års sæsonen vandt
han i Skandinavien igen Walter Nilsens Minneløp (Gr3) og Valley Chapel Memorial (L).

INTERNATIONAL KLASSE

Uden for Skandinavien blev det i 2009 til en 6. plads i Preis Von Europa (Gr1) i
Køln og en 3. plads i Deutschland-Preis (Gr1) i Düsseldorf. Som 6-årig vandt han
endelig en sejr i Tyskland i Grand Prix-Premiere (Gr3) i Køln, og han var 2. i Gr1-
løbet Rheinland- Pokal, også i Køln.

DERBY

JOCKEYEN

FREDRIK JOHANSSON



EJERNE
BENTE OG MAGNE JORDANGER

VI GIK GLIP AF APPEL AU MAITRE PÅ KLAMPENBORG

To gange var Appel au Maitre meldt til væddeløb på
Klampenborg. I Scandinavian Open 2008 og i Jockey
Club Cup 2009, og jeg husker min forventning om at se
ham på Klampenborg mod bl.a. Peas And Carrots, der
som én af de få, havde besejret Appel Au Maitre.  Des-
værre blev han slettet begge gange. Det er der jo ikke
noget at gøre ved, men det er trist, at en skandinavisk
champion, med 16 væddeløb i Skandinavien, ikke bare
en enkelt gang fik afprøvet sine evner på Klampenborgs
græs.

AFSTAMNING DER FORPLIGTER

Appel Au Maitre er far til i hvert fald tre, måske flere, der
står med gode chancer for at hente det blå bånd hjem i
Dansk Derby 2016: Suspicious Mind, Lifeofbryan og Ap-
pelina.
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LIFEOFBRYAN
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Andre Appel
Au Maitre-afkom 
kan måske også blande sig i Dansk Derby eller
andre storløb for de 3 årige i 2016. Flere har vist
gode takter og har fortsat engagement i Dansk
Derby 2016. Det gælder bl.a. Frøken Smilla ud af Veil
Of Night v/Val Royal. Hun var fjerde i Auktionsløb og
tredie i Produce Stakes, der begge vandtes af Hong-
kong Paradigm, og hun afsluttede sæsonen som
toer i Basnæsløb bag Cabanac. Starborn, der er ud
af Starving v/Starborough var uplaceret i sin eneste
start som 2-årig, men hun er halvsøster til Miss Tif-
fany v/Academy Award, der har vundet næsten én
mio. kr. med sejre bl.a. i Dansk Galops Auktionsløb
og Mowerinaløb på Klampenborg og i Breeders
Prize Sprint på Øvrevoll.

Flere Appel au Maitre afkom har gjort det godt i de
store 2-årsløb på Jydsk væddeløbsbane, hvor Spe-
cial Quest sønnen King Charles har tronet. King Char-
les, der er halvbror til Klampenborg dronningen
Manacor v/ Primatico vandt i begyndelsen af oktober
måned sidste år 2-åringernes Stayerprøve før In The
Mood, Nice Delight og med Pacific King, der debuterede,
på 5. pladsen. Alle er faldet efter Appel au Maitre.
Historien gentog sig næsten i slutningen af oktober,
da King Charles vandt Den Jydske Vinterfavorit før
Nice Delight og In The Mood. Det er ikke mindst in-
teressant, fordi King Charles bekræftede sin gode
og opadgående form senere med 2. pladsen i
Svenskt Kriterium på Jägersro til Suspicious Mind.

- den fanta-
stiske op-
løbsduel
mellem 
Suspicious
Mind nær-
mest og
Duke of Bur-
den i Skåne-
landlöpning
hvor selv det
forstørrede
målfoto ikke
kunne ad-
skille de to
gennem mål.

Nederst: 
Appelina er
vinder af to
af sine fem
løb som 2-
årig.

SUSPICIOUS MIND

ud af Fleur En Fleur v/ Her-
nando er halvbror til Sådan
og Call Of Duty, der kun var
4 lgd. fra derbysejren i 2013
og senere samme år vandt
Dansk St. Leger. Niels Pe-
tersen trænede Suspicious
Mind er ubesejret i sine fire
starter som 2-årig. Han
vandt i sin debut på Klam-
penborg med 6 lgd. og løb
derefter dødt løb med Bank
Of Burdens lillebror, Duke
Of Burden, i Skånelandlöp-
ning på Jägersro. Det er
ikke utænkeligt, at vi her så
en fight mellem to heste,
der vil præge de skandina-
viske topløb i de kommende
år. Favoritten i Skåneland-
löpning var hidtil ubesejrede
Breakdancer, der sluttede i
mål 7 lgd. efter! Suspicious
Mind fortsatte med sejr i
Vinterfavoriternes Æres-
præmie på Klampenborg
før Marlborough og i
Svenskt Kriterium på Jä-
gersro, som han vandt med
6 lgd. før King Charles og
Appelina. 

APPELINAS

mor er den meget kapable
hoppe Wings Of A Dove v/
Hernando. Wing Of A Dove
havde et maxhandicap på
90. Hun vandt bl.a. Lanwa-
des Stakes over 1600 me-
ter på Täby, men sejrede
også over 2400 meter.
”Kredsen” omkring Appelina
er i den grad vænnet til
skandinavisk derbysucces.
Ejeren: Stall Perlen, op-
drætteren: Stutteri Hjortebo
og træneren: Wido Neuroth.
Appelina har kun løbet med
de bedste som 2-årig. Hun
har vundet to af sine fem
løb, Skandinavisk Mester-
skab for 2-åringer på Øvre-
voll og Wings Of A Dove
löpning (opkaldt efter mode-
ren) på Täby. Hun var femte
i Breeders Trophy Juvenile
på Täby slået med godt fem
lgd. af vinderen Nemurant-
hes, og hun var tredie i
Svenskt Kriterium på Jä-
gersro bag Suspicious Mind
og King Charles slået med
6 ½ lgd. af Suspicious
Mind.

LIFEOFBRYAN

ud af Theatrical Award
v/Academy Award har en
stamtavle, der er et sandt
overflødighedshorn af skan-
dinaviske derbyvindere.
Faderen Appel Au Maitre er
som tidligere omtalt vinder
af såvel Svenskt som Norsk
Derby i 2007. Moderen The-
atrical Award med et max-
handicap på 96 vandt ikke
kun Marit Sveaas Minneløp
(Gr3) som tidligere omtalt,
men også bl.a. Norsk 1000
Guineas, Breeders Prize
Classic samt Norsk Derby i
2008. Hun er halvsøster til
Mission Possible, der vandt
Dansk Derby i 2005 og
Quite A Mission, der vandt
Dansk Derby i 2013. The-
atrical Award er efter Aca-
demy Award, der er far til
tre danske derbyvindere,
Master Kid i 2008, Sir
Henry i 2010 og Tigress
Eleven i 2011. 7. august i år
skal det vise sig, om Lifeof-
bryan er seneste skud på
derbystammen. Indtil videre
har han gjort, hvad der er
blevet forlangt af ham. To
løb og to sejre, begge på
græs over 1170 meter og
på Øvrevoll. I sin debutstart
i september 2015, hvor han
var favorit, og igen den 4.
oktober, hvor han vandt
Norsk Rikstotos Opdretts-
løp på ny som favorit.

Niels Petersen
træner
Suspicious Mind

Lifeofbryan


