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TILBAGEBLIK PÅ 
”ÅBNINGSMEETING”
Sæson 2016’s tre første løbsdage er af-
viklet - og godt afviklet. Stigende om-
sætning, større publikum og nyt
publikum. Fin sport, gode præstationer.
Nye interessante tre-års navne etc. Alt
sammen noget, der tegner godt for
Klampenborg Galopbane.



”Hvad er nu det for noget?”.
Det er et forslag til at opdele
sæsonen i meetings, som det
bl.a. kendes fra flere engelske
baner.

Fordelen er, at man i stedet for at

skulle markedsføre en hel sæson

på én gang, kan koncentrere sig om

enkelte meetings, som typisk stræk-

ker sig over 3-4 løbsdage. Det vil

således være muligt at tilrette mar-

kedsføringen til de ankelte mee-

tings på baggrund af erfaring fra

sæsonens tidligere meetings. En
ekstra gevinst ville ligge i helt nye
sponsor-muligheder. Påvirkningen
af publikum ville blive større, da
sponsorer ville få mulighed for at
vælge mellem perioder, hvor det er
sæson for deres produkter.

Nu vi er ved sæsoner, så ligger der
også for Klampenborg en oplagt
mulighed for at skabe opmærksom-
hed ved at ”læne” sig op ad begi-
venher, der sker i sæsonens løb. En

nærliggende begivenhed var såle-
des, at Shakespeare fyldte 400 år
på Klampenborgs Åbningdag.
Jamen, vi har gennem mange år
haft et Stratford-On-Avons Æres-
præmie, opkaldt efter hans fødeby.
Samtlige Åbningsdagens løb kunne
have haft navne efter nogle af hans
udødelige værker etc. 

Altså frem med begivenhedskalen-
deren!

"Åbningsmeetinget” blev en succes!

Det gik bedre end nogen havde tur-
det håbe på. I en tid, hvor dansk he-
stesports fremtid ligger i hænderne

på politikerne, har  galopsporten og
Klampenborg Galopbane vist, at
naturligvis har sporten en fremtid. I
Klampenborg har der på årets tre
første løbsdage været stadigt sti-
gende omsætninger.

Publikumsbesøget er større end set
i mange år og vigtigt er det, at der
blandt de mange nye gæster er et
ungt - eller yngre - publikum i over-
tal. Og man fornemmer tydeligt, at
de har nogle rigtig gode timer på
Klampenborg Galopbane. Men
fremgangen forpligter. Held og
lykke til Nicholas Cordrey og stab-
ben.

Åbningsmeeting?

Shakespeare og hans værker kunne
have lagt navne til Permieredagens
løb.

I et forrygende opløb vinder Hoku
(Manuel Santos) Åbningsløb 2016
før Land’s End (Per-Anders
Gråberg)



De treårige stjæler billedet
Fra sæsonpremieren og til efter Derbyet koncentrerer
interessen sig for en stor del om den klassiske år-
gang - de treårige. Og naturligvis først og fremmest
dem med klassiske ambitioner.
Sæson 2016’s første løb var da også forbeholdt de
3-årige, hvor, Flemming Velins Omar Bradley og Bent
Olsens All Or Nothing stjal billedet. Løbet blev let
vundet af Omar Bradley (Per-Anders Gråberg). Omar
Bradley næste start bliver i Tysk 2000 Guineas på
mandag. Omar Bradley er født i England.

Andendagen indeholdt to 1600 meter løb for de 3-
årige. I det første var Bent Olsen-trænede No Com-
ment (Jacob Johansen) storfavorit, men måtte se sig
sikkert slået af Chess Racings Rocky (Fredrik Ja-
netzky), Royal Zem (Oliver Wilson) sluttede på en lidt
fjern tredieplads.

På trediedagen, 7. maj, var der så sæsondebut for
nogle af de mere estimerede 3-årige. Søren Jensens
Beaufort Twelve levede fuldt ud op til favoritværdig-
heden og vandt suverænt over 1400 meter før for-
bedrede Juana og Fru Hjuler sluttede på de næste
pladser. Skuffelsen var Hongkong Paradigm, der
måtte nøjes med en fjerdeplads. Det andet havde
Secret Emotion (Fredrik Janetzky) som vinder før
Fighter Carlras og favoritten Quen B. Doc Martin var
femte.

Dagens andet 3-årsløb over 1600 meter blev ren op-
visning af Bent Olsens Elektra Art, der vandt afstop-
pet med seks længder før Swan Black og favoritten
Trustyourinstinct, der løb hoved/hoved med Elizabeth
Gautiers Beauty Award, der startede første gang på
græs. Dagens sidste løb over 2200 meter for heste,
der ikke har vundet, blev vundet af 3-årige Efesos før
Bassiano, en halvbror til Derbyvinder Davicii. Han
blev som åring handlet for 500.000 kr.

HVAD VISTE DE I TAL?
OMAR BRADLEY 92

HARBOUR LIGHT 83

NO COMMENT 79

ROCKY 79

ELEKTRA ART 79

ALL OR NOTHING 78

EFESOS 75

TRUSTYOURINSTINCT 74

BEAUTY AWARD 73

SWAN BLACK 73

FIGHTER CARLRAS   72

QUEEN B 72

BASSIANO 70

ROYAL ZEM 70

DOC MARTIN 70

ScanVet Stallions Omar Bradley (Per-Anders
Gråberg) vandt sæsonens første løb overle-
gent. Hans næste start bliver mandag 2.
pinsedag i Tysk 2000 Guineas.

Elektra Art(Marcos Rabaldo) lagde stor af-
stand til konkurrenterne i iKeyVet Series

Rocky - nyt stærkt
kort fra Chess Racing 
/ Jessica Long

HVAD VISTE DE SIDSTE ÅRS DERBYVINDERE

2011: TIGRESS ELEVEN    Ustartet/75
2012: DARCY 78/77
2013: QUITE A MISSION 86/86
2014: DAVICII 69/72
2015: MENACOR 77/81

Tallene angiver GH ved 3-års sæsonstart og i sidste løb inden Derbyet



Storløb manglede
Vi må nok se i øjnene, at de virkelige storløb for
de ældre klasseheste i Skandinavien - i hvert
fald i denne sæson - er forbeholdt Sverige og
Norge. Galopsporten herhjemme har ganske en-
kelt ikke råd til det.

Men naturligvis har vi set nogle af dem med han-
dicap over 80. Bl.a. i Premieredagens Nine Fur-
long Handicap (klasse 2) med beskedne 50.000
kr. i præmiesum for den slags heste. Captain
Morgan vandt før Brownie, Irish Rock og Ray og
med heste som Valtournanche, Caitling og
Mulan i det slagne felt.

Premiedagen havde også et klasse1 handicap
på programmet over 1200 meter. Her sneg præ-
miesummen sig op på 60.000 kr. I en medri-
vende opløbskamp vandt Hoku før Land’s End
og Ambiance.

Andendagen bød på et rigtig godt løb for klasse
1-hestene trods beskedne 60.000 kroner i præ-

miesum. Men et eller andet sted skal man jo be-
gynde sæsonen. Distancen var 1600 meter og
trods Einsteins Folly (Fredrik Janetzky) tidligere
gode resultater, var han mindst spillet. Big mis-
take! Han vandt før Bent Olsens to, Falconet og
Jubilance med The Kicker på en fjerdeplads.
Karmastrikesback sluttede på 5. plads som fa-
voritspillet, men han følte sig absolut ikke tilpas
på banen. ScanVet Stallions Guerre lukkede af.

Trediedagen havde et godt klasse 2 løb på pro-
grammet over 1600 meter med navnet One Mile
Handicap. Kan vi ikke snart få nogle mere ram-
mende løbsnavne! Nå, løbet blev en triumf for
Footstepsofspring (Fanny Olsson), der fik bare
25.000 kroner for sejren! Danish Design bød op
til kamp ned gennem opløbet og blev anden før 
Call Of Duty, mens favoritten Exquest måtte
nøjes med en femteplads.

Blandt de lavere rangerede handicapklasser
stjal Pistachio-sønnen Validus billedet. Han
havde sluttet sidste sæson med en sejr og fort-

satte nu, hvor han slap i fjor. Han vandt således
to løb på stribe, og scorede altså hat-trick. Men
han var nu steget otte kg i handicap siden sejren
i 2015 og et tal på 60 kunne han derefter ikke
forsvare overfor Alicia In My Dream og Magic
Cloud.

Den største overraskelse hidtil var Kingsbridge
(M. Aslam), der vandt Funktionærernes Pris 7.
maj over 1600 meter. Han førte stort set hele
vejen og vandt med et hoved før Finn Ind Again.
Odds blev 173:10.
Fra de tre løbsdage skal også nævnes det nye
store jockeytalent polskfødte Fredrik Janetzky,
der på andendagen red Jessica Longs tre vin-
dere, Einsteins Folly, Rocky og Secret Emotion.
Hvis vi allerede nu havde sæsonen inddelt, så
ville de tre næste løbsdage danne rammen om
”Guineas-Meeting”, der foruden Dansk 2000
Guieas og Mowerinaløb også  indeholder Joc-
key Club Cup (L) og Pokalløb (L), Gentofte Kom-
munes Ærespræmie og Super Sprint. Tre
løbsdage med rigtig store begivenheder.

Captain Morgan                              Einsteins Folly                                   Footstepsofspring                                                                                  Fredrik Janetzky


