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På Premieredagen præsenterede ScanVet Stallions os for to 
af staldens 12 heste. Og det gik godt. Omar Bradley (Per-An-
ders Gråberg), var storfavorit i sæsonens første løb, og løste
opgaven på overbevisende måde, selvom der synligt mang-
lede noget rutine. Næste start  bliver i Tysk 2000 Guineas.
ScanVets anden starter var Irish Rock, der var slået af Cap-
tain Morgan og Brownie efter lidt problemer kort før mål.

Flemming Velin havde også Kingsbrige til start og trods
et udvendigt startspor var han helt fremme i opløbet, men
faldt tilbage, da det gjalt. Med et bedre startspor og et par
hundrede meter mere, kan han nå langt næste gang.

På lørdag sender Velin så 5-årige Guerre til start for før-
ste gang på Klampenborg, siden han kom til Danmark i
2014. Spørgsmålet om hvor meget han kostede har vi
ikke svar på. Men Guerre blev købt på Keeneland Sep-
tember Yearling Sales i 2012 for 180,000 dollars af Cool-
mores Demir O’Byrne. Så kan man jo selv gætte på
prisen! 

Guerre er en mørkebrun hingst efter War Front (Dan-
zig) og Golden Toast (Hennessy). War Front er op-
staldet på Claiborne Farm i Kentucky til en bedæk-
ningstakst på 200.000 dollars. Han er også far til  Air
Force Blue, den store favorit i næste weekends 2000
Guineas i Newmarket.

EN AF EUROPAS BEDSTE SPRINTERE
Guerres to starter som 2-årig blev omsat til sejr og
andenplads og i den første start som 3-årig kom den
hidtil største sejr, da han vandt Woodlands Stakes
(L) før Maarek, der havde vundet Prix de l’Abbaye i
efteråret. ScanVet Stallions købte ham samme ef-
terår i kølvandet på en præstation i netop Prix de
l’Abbaye (Gr.1), hvor han blot var slået med tre
længder af vinderen Move In Time.

PÅ NY DISTANCE
Guerre havde åbenbart svært ved at finde sig til ret-
te, for to starter i fjor på hhv. Jägerso og Täby endte
resultatløse. Guerre har aldrig startet på længere di-
stance end 1200 meter, men bliver på lørdag testet
over 1600 meter. Hvorfor?

Flemming Velin: ”Allerede i fjor efter Guerre havde
løbet de to gange i Sverige, diskuterede Bettina An-
dersen, som da trænede ham og jeg, om han 
måske ville være mere tilpas på noget 
længere distancer.  Hans store aktion 
kunne tyde på det.”

Scanvet Stallions’ Guerre
starter for første gang på
Klampenborg

Velin fortsætter:” Desværre blev det ikke muligt, at
prøve teorien af i fjor, da Guerre kom til skade i sin
boks efter den sidste start i Sverige.”

Det er naturligvis meget svært at vurdere Guerres
chancer i Forårshandicap. Men man skal naturligvis
altid have respekt for en hest, der møder til start
med et handicaptal på 93.

DAGEN IØVRIGT
Der skulle være gode muligheder for at tangere Pre-
mieredagens flotte omsætning med det program,
der præsenteres. Foruden Forårshandicap, bydes
der på to interessante maidenløb for den klassiske
årgang. Skjuler der sig mon emner, der kan nå at
blande sig i årets klassikere. Hvorfor ikke?

I Lyngby-Taarbæk Kommunes Ærespræmie skal vi
stifte bekendtskab med en ny svensk sprinter:  
Francisco Castros Amadeus Sprint , der løb 11
gange i fjor med triotallene: 1-2-4, eller 64 pct.
Der skal også gøres opmærksom på Luckyreno,
der havde en flot sæson på Øvre-
voll i fjor. Triotal: 9 st. 2-3-0: 55 pct.

Guerre

Niels Overgaard Memorial 2015. I en tæt opløbskamp vinder udvendige Einsteins
Folly (Dina Danekilde 58) før Maltho (Shane Karlsson 52), The Kicker (Carlos Lo-
lpez 58) og Jubilance (Jacob Johansen 62) indvendigt. Tallene angiver vægtene
De fire var i mål indenfor 1/2 længde. Hvad kan Guerre stille op mod dem?
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