
ACCEPTABLE ANMEL-
DELSER TIL 2. DAGEN

Med glæde, men lidt forbav-
selse, læste jeg forleden på Ga-
lopSport om de gode initiativer,
der sker op til Premieredagen  .
Bl.a., at der er blevet installeret
et splinternyt industrikøkken,
der skal kunne servicere de
mange selskaber, der vil besøge
Klampenborg Galopbane gen-
nem sæsonen. Det er naturligvis
en dejlig nyhed, at Banen på
denne måde kan få noget luft i
økonomien.

Jeg forstår bare ikke, at man så
på Premieredagen ”kun” kan få
serveret en platte og kun mod
forudbestilling og man skal
ikke regne med at kunne efterbe-
stille. Sådan! Nul valgmulighe-
der, skønt køkkenkapaciterne
nu er i stand til at betjene 1000
mennesker.

De nævnte arrangementer er
alle udenfor løbsdage. Men alli-
gevel er der enenestående mulig-
heder for at markedsføre sig
overfor alle disse mennesker.
Man kan vel derfor forvente at
der bliver udleveret materiale
om Banen til gæsterne vedlagt
fribilletter. Ikke?
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The Kicker (herover) og Falconet (til højre) er klar til en forrygende dyst i ForårsPokalen næste løbsdag.

Racetime

løb, der fylder det syv løbs store program ud.

Årets første GALOPPEN er udkommet. Og som alle-
rede meddelt, var det redaktionelt blevet stærkt beskå-
ret. Det skal man da love for. Der var naturligvis en 
velkomst fra Nicholas Cordrey. Men desværre også 
noget uforståeligt omkring Dommertårnet. Nå, det får 
vi at se på lørdag. GALOPPENS tips
bliver uddybet i løbet at ugen på
Banens hjemmeside.

Og så til Sporten på andendagen, der heldigvis har så
mange anmeldelser, at vi kan se frem til en ny god
sportslig dag. Glædeligt fordi andendagen ofte er meget
tynd.

I dagens hovedbegivenhed kan vi se frem til sæsondebut
for heste som Einsteins Folly, Falconet, Guerre, Jubil-
ance, KarmaStikesBack og The Kicker. Va’behar! Kun
seks, men hvilke seks. Præmiesummen er bare på be-
skedne 60.000 kroner. Det dobbelte havde passet bedre.

På programmet finder vi også Lyngby-Taarbæk Kom-
munes Ærespræmie, der har holdt flyttedag på
terminsplanen. Men ellers er det de ”almindelige” 


