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Da Darcy den 21. august 2013 på Jägersro vandt White Week-löp-
ning over 2200 m. dt., et klasse 2 aldersvægtsløb med 36.000 skr. til
vinderen, var det den eneste gang, siden Tigress Eleven vandt
dansk derby i 2011, at en dansk derbyvinder har vundet et løb. Hver-
ken Tigress Eleven, Quite A Mission, Davicii eller Manacor har vun-
det siden derbysejren. Sidst en dansk derbyvinder vandt på
Klampenborg var den 8. september 2012, da Sir Henry vandt KG’s
102 års Stayer over derbydistancen.

MANACOR KAN ÆNDRE STATISTIKKEN
Lidt skræmmende, ærgerligt, for hvis der er noget publikum kan lide at se,

er det derbyvindere, der bekræfter deres klasse. Især Manacor kan selv-

følgelig hurtigt ændre på den statistik, og hun var tæt på allerede sidste

år, da hun kun var slået med hoved af Dark Eagle i Skandinaviens bedst

betalte væddeløb Breeders’ Trophy Classic over 1950 m. på Täby. 

MISTEDE PUSTEN
De to Niels Petersen-trænede derbyvindere, Quite A Mission i 2013 og

Davicii i 2014 mistede imidlertid pusten efter deres derbysejre. Set i bak-

spejlet var Quite A Mission i zenith som 2-årig. Efter sejren i Dansk Derby

har han aldrig været placeret, og hvis Dansk Derby dengang var blevet

løbet i august måned som nu, er det ikke sikkert, han var blevet derby-

vinder. Davicii har vundet to sejre i sin karriere. Derby Trial Stakes og

Dansk Derby. Det er ikke blevet til sejr i 11 starter efter Dansk Derby, og

De sidste 5 års danske derbyvindere har siden derbysejren samlet vun-
det 1 løb! Klampenborg skal nødigt blive en skandinavisk provinsbane.

,,Darcy med Per-Anders Gråberg vinder
White Week-löpning over 2200 meter på
Jägersro. Et klasse 2 løb med 35.000 s. kr.
til vinderen. Det var sidste gang siden
Tigress Eleven vandt Derby i 2011, at en
dansk derbyvinder har vundet løb.
Foto: Stefan Olsson



han er sænket otte kg i
handicap siden derbyet.

TIGRESS ELEVEN HAR
FÅET TO AFKOM
Tigress Eleven var ustartet
som 2-årig. Efter derbysej-
ren blev det bl.a. til to flotte an-
denpladser i Dansk Oaks og
Sceptre Stakes, begge gange
slået af Madame Esprit, og året
efter til en 3. plads i Dansk
Breeders Cup, og hun er nu
mor til to afkom. 

MEN DE VANDT!
Andre derbyvindere af nyere
dato, som Klampenborgs publi-
kum har haft fornøjelse af og
kunne se vinde adskillige gan-
ge, er Master Kid og Peas and
Carrots. Master Kid viste såle-
des at derbysejren i 2008 ikke
var nogen tilfældighed ved de
efterfølgende tre år at sejre på
derbydagen og på derbydistan-
cen. Han blev prøvet mod de
allerbedste i Scandinavian
Open Championship (Gr.3),
men her slog han ikke helt til. 

EN ENLIG SVALE?
Den eneste danske derbyvin-
der de sidste 10 år, der har kun-
net løbe op med de allerbedste
heste i Skandinavien, er Peas

and Carrots. I hele fem år efter
sin sejr i Dansk Derby 2006
henrykkede han os alle med
sejr i Scandinavian Open i 2009
og andenpladser i samme løb i
2008 og 2010. Sejr i Dansk
Breeders Cup i 2007, i Pokalløb
i 2008 og 2010, i Jockey Club
Cup i 2011 og i Skandinavisk
Grand Prix i sin allersidste start
i 2012. 
Og det er kun de store øje-
blikke på Klampenborg!

I SVERIGE ER DET ANDER-
LEDES
På den anden side af Øresund
hos vore svenske kolleger er til-
standen anderledes. De sidste
fem års svenske derbyvindere
Without Fear, Bomar, Hurricane
Red, Duke Derby og Bokan,
dette års derbyvinder, har indtil
videre - efter deres respektive
triumfer i Svenskt Derby – sam-
let vundet 22 gange. Ser man
på de seneste 10 års svenske
derbyvindere, der bl.a. inklude-
rer Appel au Maitre, øjeblikkets
mest lovende skandinaviske
avlshingst, og Moe Green, har
de i alt vundet 80 galopløb og
tjent 33 mio. skr.

JEG BLIVER MISUNDELIG!
De er alle importer. Ja, det er
rigtigt. Og der er flere penge i
svensk galopsport. Ja, det er
også rigtigt. Og, hvad er der for-
kert ved det? Jeg elsker skan-
dinaviske topvæddeløb, og jeg
bliver lidt misundelig, når jeg
dagen efter en løbsdag på
Klampenborg fyldt med klasse
IV eller V handicap åbner for
TV’et eller Dantoto for at følge
et overflødighedshorn af topløb
og topvæddeløbere på Täby,
Jägersro eller Øvrevoll for den
sags skyld. Det er også sjovere
at spille her. Der er flere heste i
løbene,  og  alligevel er  det  til 

De er alle im-
porter. Ja, det er
rigtigt. Og der
er flere penge i
svensk galop-
sport. Ja, det er
også rigtigt. Og,
hvad er der for-
kert ved det?

,,Tigriss Eleven
Nicolaj Stott
Foto: Burt Seeger



tider nemmere, fordi det er
klasseheste og kendte heste,
som man kan regne med.
Svigter de så alligevel, og det
sker jo, så er udbetalingerne
til de heldige vindere store -
meget store. Det er den kom-
bination, der tiltrækker spil-
lerne.

HVAD SÅ?
Faren er, at Klampenborg bli-
ver en ”skandinavisk provins-
bane”. Det ønsker ingen.
Tværtimod. Hvad kan vi så
gøre ved det?

Min optakt til denne artikel

om senere års danske derby-
vindere, der mistede formen
eller havde svært ved at slå til
i den skandinaviske elite,
eller ganske simpelt ikke
fandt egnede løb på Klam-
penborg, er ingen tilfældig-
hed. Hvis skuden skal
vendes, og vi skal gøre os
håb om at blive ligemænd
med vore skandinaviske kol-
leger, er rammerne omkring
Dansk Derby en god begyn-
delse.

Vi har brug for derbyvindere,
der ”står distancen”. Udsky-
delsen af derbytidspunktet til
august er et skridt i den rig-

tige retning. Selvom jeg
længe har været i tvivl, er åb-
ningen af Dansk Derby for
importer en anden helt afgø-
rende forudsætning, hvis vi
ikke kun skal fejre derbyvin-
dere på derbydag og have
glemt deres navne i løbet af
kort tid. Danske og skandina-
viske fuldblodsopdrættere
må så  kompenseres  på an-
den vis. Hellere det end en
langsom sikker død af galop-
sporten i Danmark. Det kan
jo også være, der kan avles
nye skandinaviskopdrættede
stjerner som Peas and Car-
rots, Volatile og Ragazzo. Det

Faren er, at Klam-
penborg bliver en
skandinavisk pro-
vinsbane. 
Det ønsker ingen.
Tværtimod. Hvad
kan vi så gøre ved
det?
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Master Kid
Jacob Johansen
Foto: Burt Seeger

Peas And Carrots-
Manuel Santos
Lars Kelp
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rots,Volatile og Ragazzo. Det er bemærkelsesvær-
digt, at vi sidste år - modsat tidligere år -, så 2 dan-
skopdrættede heste (Stutteri Hjortebo), Beaufort
Twelve og Suspicious Mind blandt de allerbedste,
måske de bedste, 2-åringer i Skandinavien.

FORØGEDE PRÆMIESUMMER ER PÅKRÆVET
En forøgelse af præmiesummerne og flere storløb
for klasse-1-heste, især på de længere distancer, så
Klampenborg kan tiltrække derbyvindere og skandi-
naviske, distancesikre topheste er også påkrævet,
hvis vi skal opleve topvæddeløb på andre vædde-
løbsdage end Scandinavian Open-dagen. Hvad
med at genindføre Eclipse Stakes over 2200 meter?

SPÆNDENDE FORNYELSE
At Scandinavian Open nu lægges i samme week-
end som Dansk Derby er en spændende fornyelse,
der fortjener succes, men én storweekend på et år
på Klampenborg Galopbane gør det ikke, hvis vi vil
matche de andre betydende skandinaviske galop-
baner.

VISIONEN ER UHYRE VIGTIG 
Rom blev ikke bygget på en dag, og det er nemmere
at komme med gode forslag, end at realisere dem.
Hvis man omvendt ikke har en vision, en målsæt-
ning, så går drømmen aldrig i opfyldelse, og min
drøm er, at vi indenfor en kortere årrække vil se
Klampenborg Galopbane som den ypperste og mest
tiltrækkende i Skandinavien.  Den har allerede den
smukkeste beliggenhed og er blevet flot restaureret.
Det var en god begyndelse. 

LIDT MERE POSITIVE VINDE FRA BORGEN
Der synes at blæse lidt mere positive vinde på Chri-
stiansborg, når det gælder hestesporten og galop-
sportens fremtid i Danmark. Det er et andet skridt
fremad. 

Min bedste julehilsen i år var i øvrigt Årsgaloppen
2015. En god fornyelse. Tak for det.

,,
At Scandinavian Open
nu lægges i samme
weekend som Dansk
Derby er en spæn-
dende fornyelse, der
fortjener succes, men
én storweekend på et
år på Klampenborg Ga-
lopbane gør det ikke,
hvis vi vil matche de
andre betydende skan-
dinaviske galopbaner.

Suspicious Mind
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