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han uden sejre, men han var tredje ihan uden sejre, men han var tredje i
Oslo Cup (Gr.3) bag Without Fear ogOslo Cup (Gr.3) bag Without Fear og
Energia El Gigante.Energia El Gigante.

Opdrætter med skandinavisk succesOpdrætter med skandinavisk succes
Fearless Hunter er opdrættet af GrafFearless Hunter er opdrættet af Graf
und Grafin von Stauffenberg og er efterund Grafin von Stauffenberg og er efter
den europæiske toårs-champion Alhaden europæiske toårs-champion Alha--
arth og ud af Freedance v/ Lomitas.arth og ud af Freedance v/ Lomitas.
Graf und Grafin von Stauffenberg harGraf und Grafin von Stauffenberg har
tidligere leveret topheste til Skandinatidligere leveret topheste til Skandina--
vien, heriblandt Zenato og Calrissian.vien, heriblandt Zenato og Calrissian.
Zenato var en distancestærk hest, derZenato var en distancestærk hest, der
vandt Svenskt Derby i 2004 og sammevandt Svenskt Derby i 2004 og samme
år Norsk St. Leger. I Dansk St. Legerår Norsk St. Leger. I Dansk St. Leger
var han anden kort slået af derbyvinvar han anden kort slået af derbyvin--
deren Sibelius. Året efter fik han rederen Sibelius. Året efter fik han re--
vanche i Dansk St. Leger og slogvanche i Dansk St. Leger og slog
Sibelius med ½ længde!!! Hvordan kanSibelius med ½ længde!!! Hvordan kan
det lade sig gøre? Jo, det var dengangdet lade sig gøre? Jo, det var dengang
ældre heste fik adgang til at løbe i St.ældre heste fik adgang til at løbe i St.
Leger. Den uvane er heldigvis ophørt.Leger. Den uvane er heldigvis ophørt.
St. Leger skal naturligvis være forbeSt. Leger skal naturligvis være forbe--
holdt den klassiske treårsårgang. Zeholdt den klassiske treårsårgang. Ze--
nato var i 2006 anden til legendariskenato var i 2006 anden til legendariske
Halfsong i Scandinavian Open ChamHalfsong i Scandinavian Open Cham--
pionship (L).pionship (L).

Calrissian, der i sine første år i SkanCalrissian, der i sine første år i Skan--
dinavien var i træning hos Lars Kelp,dinavien var i træning hos Lars Kelp,
der nu genoptager trænergerningen,der nu genoptager trænergerningen,
var tredje i såvel Svenskt som Norskvar tredje i såvel Svenskt som Norsk
Derby i 2007, begge gange slået afDerby i 2007, begge gange slået af
Appel Au Maitre. Som fireårig tog hanAppel Au Maitre. Som fireårig tog han
imidlertid et bemærkelsesværdigtimidlertid et bemærkelsesværdigt
skridt fra stayer til sprinter, og han forskridt fra stayer til sprinter, og han for--
blev på sprinterdistancerne. I vinterenblev på sprinterdistancerne. I vinteren
2008 var han anden i Al Quoz Sprint2008 var han anden i Al Quoz Sprint
(L) over 1000 meter på Meydan, og(L) over 1000 meter på Meydan, og
han vandt to gange Täby Open Sprinthan vandt to gange Täby Open Sprint
Championship (L). Calrissian var flittigtChampionship (L). Calrissian var flittigt
startende i udlandet, og har i en alderstartende i udlandet, og har i en alder
af 12 år fortsat en aktiv karriere iaf 12 år fortsat en aktiv karriere i
Frankrig.Frankrig.

FAKTA OM FEARLESS HUNTER (GER)FAKTA OM FEARLESS HUNTER (GER)
Br. vallak 2010, ALHAARTH - FIREDANCE
Ejer: Stall RH
Opdrætter: Graf og Gräfin von Stauffenberg
Træner: Rune Haugen, Norge
Jockey flest gange: Carlos Lopez (7/25)
Karrieren: 25 st. 6-3-2 - 1.695,434 s.kr.
Vinder- og Pladspct: 24/44

FEARLESS 
HUNTER VISER
FLAGET
- hvornår går det til tops?

Fearless Hunter har gjort det godt i Dubai. Han har ikke væretFearless Hunter har gjort det godt i Dubai. Han har ikke været
langt væk fra vinderen i sine to første starter, og en sejr kanlangt væk fra vinderen i sine to første starter, og en sejr kan
muligvis snart være i vente. I sin årsdebut på Meydan mistedemuligvis snart være i vente. I sin årsdebut på Meydan mistede
han en sko, og han havde et uheldigt løb. Det blev til en sy-han en sko, og han havde et uheldigt løb. Det blev til en sy-
vendeplads, men Fearless Hunter var kun 3 ½ længde fra vinvendeplads, men Fearless Hunter var kun 3 ½ længde fra vin--
deren. Næste start var mere indbringende, og det blev til enderen. Næste start var mere indbringende, og det blev til en
fjerdeplads med Frankie Dettori i sadlen, slået med 2½ længde.fjerdeplads med Frankie Dettori i sadlen, slået med 2½ længde.
Det er ikke overraskende, at Fearless Hunter viser flaget iDet er ikke overraskende, at Fearless Hunter viser flaget i
Dubai, for han viste storform i Skandinavien i fjor.Dubai, for han viste storform i Skandinavien i fjor.

Skandinaviens bedste miler på græs?Skandinaviens bedste miler på græs?
Det kan være svært at adskille Skandinaviens bedste heste påDet kan være svært at adskille Skandinaviens bedste heste på
milerdistancerne (1600-1800 meter). Silver Ocean og Fearlessmilerdistancerne (1600-1800 meter). Silver Ocean og Fearless
Hunter falder umiddelbart i øjnene, da de vandt de store løbHunter falder umiddelbart i øjnene, da de vandt de store løb
på disse distancer i fjor. Silver Ocean vandt Pramms Memorialpå disse distancer i fjor. Silver Ocean vandt Pramms Memorial
(Gr.3) på Jägersro over 1750 meter dirt før Giftorm og Hurri(Gr.3) på Jägersro over 1750 meter dirt før Giftorm og Hurri --
cane Red, og Fearless Hunter vandt Marit Sveaas Minneløpcane Red, og Fearless Hunter vandt Marit Sveaas Minneløp
(Gr.3) over 1800 meter græs på Øvrevoll før Berling og Bank(Gr.3) over 1800 meter græs på Øvrevoll før Berling og Bank
Of Burden. De er dog forskellige. Silver Ocean gør sig ogsåOf Burden. De er dog forskellige. Silver Ocean gør sig også
gældende på de kortere distancer. I 2015 blev det således tilgældende på de kortere distancer. I 2015 blev det således til
en andenplads i Polar Cup (Gr.3) på Øvrevoll over 1370 meteren andenplads i Polar Cup (Gr.3) på Øvrevoll over 1370 meter
kort slået af Easy Road og foran Ragazzo. Fearless Hunterkort slået af Easy Road og foran Ragazzo. Fearless Hunter
har de to sidste år kun løbet på græs, og han løber op med dehar de to sidste år kun løbet på græs, og han løber op med de
allerbedste på stayerdistancerne. Endelig synes Fearless Hunallerbedste på stayerdistancerne. Endelig synes Fearless Hun--
ter at føle sig godt tilpas på Meydans græs, medens Silverter at føle sig godt tilpas på Meydans græs, medens Silver
Ocean skuffer i ørkensandet. I generalhandicappet har PamOcean skuffer i ørkensandet. I generalhandicappet har Pam
Cordrey Silver Ocean til 93 og Fearless Hunter til 92.Cordrey Silver Ocean til 93 og Fearless Hunter til 92.

Rune Haugen-trænede Fearless Hunter havde sin bedsteRune Haugen-trænede Fearless Hunter havde sin bedste
sæson i fjor, hvor det blev til tre sejre i seks starter og over ensæson i fjor, hvor det blev til tre sejre i seks starter og over en
million svenske kroner i præmier. Ud over sejren i Maritmillion svenske kroner i præmier. Ud over sejren i Marit
Sveaas Minneløp (Gr.3) blev det til sejr i Polar Mile Cup (L)Sveaas Minneløp (Gr.3) blev det til sejr i Polar Mile Cup (L)
på 1600 meter på Øvrevoll før Jubilance og Palermo. Endvipå 1600 meter på Øvrevoll før Jubilance og Palermo. Endvi--
dere var han en meget flot anden i Oslo Cup (Gr.3) over 2400dere var han en meget flot anden i Oslo Cup (Gr.3) over 2400
meter efter Eye In The Sky, men før Bank Of Burden.meter efter Eye In The Sky, men før Bank Of Burden.
Den nu seksårige brune vallak har løbet 25 gange, og 6 gangeDen nu seksårige brune vallak har løbet 25 gange, og 6 gange
har han været først over målstregen. Indtil videre har han vunhar han været først over målstregen. Indtil videre har han vun--
det godt 1,3 millioner kroner, men det bliver sikkert snart tildet godt 1,3 millioner kroner, men det bliver sikkert snart til
mere. De store resultater kom som nævnt først i fjor. Som tomere. De store resultater kom som nævnt først i fjor. Som to--
årig var han to gange uplaceret. Han var fjerde i Norsk Derbyårig var han to gange uplaceret. Han var fjerde i Norsk Derby
som treårig og afsluttede året med to sejre. Som fireårig varsom treårig og afsluttede året med to sejre. Som fireårig var


