
62 heste meldt i Premiere-
dagens syv løb.

Skidt eller godt? Nok midt imellem. Ville
alle anmeldte heste komme til start ville det
betyde et snit på 8,8 heste. Rigtig godt,
men sådan forholder det sig desværre ikke,
for i tre af løbene er der bare meldt fem
heste. Og det er særdeles skidt!

Endnu kedeligere bliver det, fordi det ene
løb af de fem er dagens begivenhed, Åb-
ningsløb over 1200 meter med 60.000 kro-
ner. Og uanset hvad, må man håbe løbet
bliver gennemført for det er en lækkerbid-
sken. Mere om det senere.

Det kan undre, at de to andre løb med bare
fem anmeldelser begge er for 3-årige
heste. Det ene for 3-årige, der har vundet -
med bla. Flemming Velins nye import Omar
Bradley -og det andet for maidens. Mon
ikke det skulle være muligt at få nogle flere
heste til start i de to løb?

Med 16 anmeldte heste topper et Handicap
kl. 3 for 3-årige og ældre heste, der har fået
16 anmeldelser. Vægtlisterne til dagen fore-
ligger 14. april kl. 12:00 og mon dog ikke, at
Klampenborg Galopselskabs direktør, der
tager hul på sin første hele sæson, kan
fremvise et tilfredsstillende program hvad
angår såvel spil som sport - det tror jeg på!

Hvis nogen savner Dansk Jockey Club Cup
(L), der har været en tradition som Premie-
redagens hovedløb, så skyldes det kort
sagt, at man har fundet det hensigtsmæs-
sigt at flytte løbet til 1. maj som en slags
prøveløb til storløb på andre skandinaviske
baner.

Klampenborg
Klummen

Med heste som som Land’s End, sidste års vinder af 2000 Gui-
neas, Bent Olsens sprinter/miler-es Hoku og Exquest vinder i
fjor af KHEF Racing Bowl og så de svenske gæster Katharina-
Stenefeldts Ambiance, der i sin eneste start hidtil på Klampen-
borg Galopbane vandt Klampenborg Sprint Cup med Hoku på
en femteplads og så Vanja Sandrup-trænede Sweet Loreen,
der her løber for første gang på Klampenborg. Sweet Loreen
har vundet 1.163,467 SEK. Men formen i de sidste starter i fjor
var ikke tilfredsstillende. Derfor vil Vanja Sandrup nu prøve
noget ”klimaforandring”.

PRAMMS ASPIRANTER
I dagens klasse 2 handicap er der meldt 11 heste. Og for Brow-
nie er der tale om et ”opvarmningsløb” eller ”kvalifikationsløb” til
Pramms Memorial på Jägersro med 700.000 SEK til vinderen.
Blandt andre gode navne er Marc Stott-trænede Captain Mor-
gan og  Elizabeth Gautiers tyskfødte Mulan. En interessant
starter er Flenmming Velin-trænede Irish Rock, der virkelig viste
store evner i fjor. Løbet er også valgt som sæsondebut for
ABBA-hesten Ray,der bl.a. vandt Odessa Racing Sceptre Sta-
kes i fjor.

NY SEJR TIL LOTHIANIA
Svenske Lothiania, der var en let vinder på Jägersros premiere-
dag får sikkert mange venner i det føromtalte løb med 16 an-
meldelser.
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Sweet Loreens sidste sejr var på Täby i fjor over 1600 meter.

Racetime

STOR ROS TIL KLAMPENBORG GALOPBANE
Her kort før Premieren 23. april meddelte Nicholas Cordrey så,
at pasning og forbedring af selve banen nu er overdraget til et
professionelt firma med det ene formål at skabe Skandinaviens
bedste græstæppe. Et virkelig godt initiativ. Og som Nicholas
Cordrey udtaler:” Vi kan ikke hamle op med de svenske præmie-
summer i øjeblikket, så nu skaber vi til 
gengæld skandinaviens bedste banelegeme.”


