
Vi ska’ vise dem,
ska’ vi!
Det bliver umuligt at hamle op
med såvel Sverige som Norge,
hvad angår præmiesummer i de
respektive landes Derbies i år.

Men Derby er også show-biz. Det
er dagen, hvor landene virkelig
kan skabe opmærksomhed om
årets største begivenhed. Helt
enkelt fordi det er Derbydag!

Det giver os en en fremragende
mulighed for i hvert fald, at
kunne hamle op med vores na-
boer - ja, måske overgå dem.

Der er naturligvis bunker af mu-
ligheder for at promote dagen,
der i år som i fjor har Hellerup
Finans som hovedsponsor.

Men man kunne vel  tænke sig
det kombineret med supplerende
aktivitet. Jeg har tidligere præ-
senteret et oplæg til et ”Gatsby
Derby” for to direktører uden at
der er skete noget.

Det er jeg slet ikke fortørnet over,
men jeg mener stadig, at Klam-
penborg Galopbane indeholder
så meget godt, at alt må forsø-
ges for at få flere mennesker in-
teresseret i vores skønne sport.
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Mit forslag er derfor en lidt moderat udgave af
”Gatsby Derby”. Derby har altid betydet flotte kjo-
ler og navnlig flotte og opsigtsvækkende hatte.
Det ser vi overalt på alverdens væddeløbsbaner,
således også på Klampenborg Galopbane. Men
hvad med at opgradere begivenheden?

For nogle år siden var jeg til Derby på Øvrevoll og
her var ”hattekonkurrencen” af en helt anden di-
mension. Deltagerne blev præsenteret på en cat-
walk med ledsagende kommentar. Der var sort af
mennesker.

Men fordi det hidtil har været damerne, der be-
nytter Derbydag til ”at vise det frem” i sætningens
bedste betydning, kunne vel også overføres til
herrerne?

For nu mange år siden var det ikke ualmindeligt
at se herrene i jacket - det var flot og stemnings-
fuldt. Og sidste år havde en række hesteejere og
deres gæster iført sig samme beklædning. Mo-
digt? Nej hvorfor, skønt at nogen turde!

Og hvorfor skulle mændene ikke også benytte
derbydagen til f.eks. at iklæde sig ”vintage-tøj”, ek-
semplevis som den viste gentleman til højre. Men
der er naturligvis frit slag. Bowler er da også vel-
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kommen og ideer kan også hentes
fra Gatsby-perioden. Og alt skulle na-
turligvis følges op på andre områder:
Barer, musik og anden underhold-
ning.

Som - næsten - altid kræver enhver
markedsføringindsats også kontante
midler. Som supplerende sponsorer
kunne tænkes den stadigt ekspande-
rende tøjbranche.

Det nævnte er tænkt som en appetit-
vækker for de ansvarlige hos Klam-
penborg Galopselskab. Og det er
snart, der skal tages beslutning om
vil/vil ikke, kan/kan ikke.

Det er min opfattelse, at der blandt
mange galopfans er personer, der
hellere end gerne ville engagere sig i
at få årets Derbydag til at blive en dag
som såvel det etablerede publikum
som nye gæster aldrig glemmer.


