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Nicholas Cordrey er en glad mand i dag, hvor han sammen med
sin stab kunne præsentere et virkelig godt premiereprogram,
der lover godt for den kommende sæson.

Allerede i det indledende IkeyVet Series skal vi se Scan-
Vet Stallions nye import, Omar Bradley, der, hvis han
løber op til sit handicap på 92 burde være stensikker.
I Nine Furlong Handicap skal Brownie ud for at blive god-
kendt af sin træner, Bent Olsen, til at starte i Pramms
Memorial i begyndelsen af maj. Og som træneren udta-
ler:” Han skal vinde løbet. Ellers har han intet at søge på
Jägersro.” Der er god modstand i form af Captain Mor-
gan, Ray, Mulan og måske Irish Rock, der imponerede i
fjor.

Der må tilrådes mange garderinger i det følgende
klasse 5 handicap. Det er V4 spillets sidste afdelling,
og V5 spillets 2. afdeling med 14 muligheder bl.a.
Lothiana, der var en sikker vinder på Jägersros pre-
mieredag. Men en skrap afdeling at komme igen-
nem.

I Åbningsløb 2016 får vi fornøjelsen af at se svenske
Sweet Loreen. Et virkelig sprinteres. Spørgsmålet er,
hvordan hun for første gang tackler Klampenborg.
Men hvilke modstandere: Hoku, Land’s End, Sir
Danzbo etc.

Premieredagens maidenløb er en svær nød at
knække, for samtlige er urutinerede heste, så alt
synes at kunne ske. Dagens slutter med et
amatør/lærlinge handicap - endnu en rebus og som
næstsidste løb er mulighederne for at vinde gode
penge en absolut mulighed.

Du kan få en platte eller en platte eller...
Galopbanens Restauratør har  oplyst, at der på Pre-
mieredagen serveres en platte til kr. 240,- i Tribune-
restauranten - intet andet! Og der skal reserveres,
ellers er der nul mad. Som i fjor må man derfor for-
vente, at mange skal ned til ”Food Corner” og stå i
kø for at købe burger/sandwich menuer, 
pølser eller forhåbentlig også den populære
flæskestegsandwich. At der så måske 
smutter et løb eller to og spil i totalisato-

Omar Bradley burde være 
dagens banker

Pramms-aspiranten
Brownie til eksamen

Hvor god er Irish Rock?

ren er da bare en skam. Det må kunne gøres bedre!

Man får travlt!
Som bekendt er økonomien stram for dansk heste-
sport pt. Derfor vil der nu også blive skåret ned på
stoffet i GALOPPEN. I stedet vil der så ad hoc blive
bragt nyt op til løbsdagene på Banens hjemmeside.
Da det jo er de samme medarbejdere, der skal klare
det arbejde, kunne de vel lige så godt havde bragt
stoffet i GALOPPEN. Så havde man det hele samlet
på et og samme sted. Banens medarbejdere skulle
hellere bruge tiden på at få nogle millimeter i den
trykte presse,

Er det nu en god idé?
Andenhesten gennem mål kommer nu ikke mere i
Vindercirklen, der udelukkende bliver forrbeholdt
vinderen. Ikke nogen god idé. Publikum vil se heste
- og gerne komme tæt på heste - når de er til galop.
Og hesteejerne elsker turen ned til Vindercirklen.
Man skulle hellere gå den modsatte vej. Udvid Vin-
dercirklen, så såvel vinderen som anden- og tredie-
hesten kan beundres af publikum 
efter løbet.Det skaber oplevelser!

Brownie - kun en sejr tæller!

Omar Bradley -
dagens banker?


