
GALOP I 
FORKLÆDNING!

Klaus Bustrup

Søndag den 22. maj tog jeg med min bror
Per til Göteborg for at være med ved sæ-
sondebuten og familiedagen på Göteborg
Galopbane. Og for at se Stradivarius årsde-
butere. Programmet var imponerende med
10 løb og over 100 startende heste. 



Dagsturen til Göteborg fra Klampenborg er
lidt lang, men flot motorvej det meste af
vejen gør turen behagelig.
Skandinaviens bedste græsbane

Det var mit første besøg på Göteborg Galopbane, og den er ikke som andre væd-

deløbsbaner. Omgivelserne et stykke udenfor Göteborg er dejlig grønne. Der er

gode parkeringsforhold, men de sidst ankomne skal indregne lidt gåtid. Efter det

beskedne betalingsanlæg startede overraskelserne. Hvor var tribunerne? Der er

ingen. Hvor var toiletterne? Efter den lange rejse var der brug for ”at vaske hæn-

der”. De er gemt godt væk. Der er ikke mange, og nogle er mobiltoiletter, men de

er rene.

På Göteborg Galopbane er der flere telte og små huse på publikumsarealet.

Telte, hvor man kan sætte sig og nyde sin mad og sine drikkevarer, hvis man har

tålmodighed til at stå i kø foran det beskedne serveringssted med pølser, hambur-

gers, kager og forskellige alkoholfri drikkevarer. Jeg og min bror var der tidligt og

nåede at få lidt mad, inden køen nåede sovjetiske højder. Hvis der var mindre end

50-75 personer i køen foran én, var man heldig.

Himmel og helvede for heste

Hvad med galophestene? Hvordan havde de det? Jo. Lige så godt som alle de

hunde og ponyer, der omgav dem. På de større galopbaner i udlandet var den

sammenblanding næppe blevet accepteret. Men paddocken er OK. Imponerende,

når man ser den i TV. Og selve galopbanen er blandt de bedste, hvis ikke den

bedste i Skandinavien. Flot græs, langt opløb og mulighed for, at publikum kan

se, når hestene starter fra 1600 meter-mærket.

Det skal man så nyde. For det er svært at få en fornemmelse af væddeløbene.

Der er jo ingen tribuner, og af og til er hestene meget langt væk. Jeg fandt en høj,

hvor udsigten var lidt bedre, men alligevel havde jeg svært ved at overskue, hvad

der foregik. Der er ingen storskærm som f.eks. på Klampenborg, hvor man kan

følge hestene. Det bedste sted at følge løbene var på et TV i et af teltene.



De fleste tilskuere var nok heller ikke kommet

for at se topvæddeløbere, men for at fornøje

sig.  Der var mange aktiviteter for børnene.

Både en stor og en lille hoppeborg og lige

inden tredje løb gik orkestret i gang fra den

store orkestertribune, placeret lige ved siden af

paddocken. Så var stemningen i top og al kon-

versation umulig. Om galophestene nød den

højlydte musik, ved jeg ikke. Senere på dagen

var der pause i væddeløbene! Så fik musikken

hele armen, men hestene kom da på banen

igen – ponyerne i første omgang - og køerne

blev lidt mindre, men ikke meget.

Jeg var også kommet for at spille. Det er del af

væddeløbssporten for mange. Heldigvis kom

jeg i god tid. Jeg nåede at spille i samme øje-

blik starten gik. Det gjorde de rigtig mange i

køen bag mig ikke. Jeg ville have spillet igen i

løbet inden hjemturen, men jeg opgav. Tænk,

hvis jeg vandt. Så skulle jeg tilbage i køen og

ville vende tilbage til Danmark langt senere, 

end planlagt.

Mellem to stole

Hvad er det man vil? Fornøje publikum. Det

tror jeg lykkes langt hen ad vejen. Jeg så kun

tilfredse mennesker – sjovt nok også i de lange

køer. Skabe spilleomsætning? Nej, så havde

spilleforholdene været helt anderledes. Til-

trække hesteejere? Helt bestemt nej. Forhol-

dene for hesteejere og nok så vigtigt

galopfanatikere er helt uacceptable. Man kan

med fordel blive hjemme foran sit TV, spille på

Dantoto og nyde sin mad og sin drink. Spare

transportomkostningerne. Hesteejere var der

da heller ikke mange af. Sjovt nok viste det sig

i paddocken, hvor jeg så flere af de tvangsind-

lagte trænere tale sammen umiddelbart inden

et løb i mangel af nærværende hesteejere. 

Det er ikke hverdagskost.

Festligt, folkeligt og fornøjeligt

Der var virkelig knald på i Gøteborg! Det var nær ved, at ponyløbene havde flere tilskuere end de rigtige væddeløb. Ponyløbene var også rigtig gode med tætte opløbskampe og af-
slørede mange fremtidige jockeytalenter. Underholdningen for de mindre og teenagerne lokkede rigtig mange til de store scene. Musikken fra scenen, der lå tæt op ad Paddocken
var urimelig høj, men heldigvis var mange tilskuere mere generede af ”støjen” end hestene, Og så snart hestene havde forladt Paddocken holdt musikken op - flot planlægning!



Flotte væddeløb

Der var gode væddeløb, og forholdene
er som allerede nævnt nær ideelle for
gode galopløb. Miss Vordingborg vandt
som ventet og kunne tage hjem med en
præmiecheck inkl. bonus på over
100.000 svenske kroner. Klampenborg
har meget mere at byde på som galop-
bane, end Göteborg Galopbane, undta-
gen når det gælder vinderpræmier. Der
er Klampenborg chokerende langt efter.
Vårstayer Guld blev en flot triumf for
Niels Petersen-trænede Beentheredo-
nethat. Men også for handicapper Pam
Cordrey. De første 13 heste kom i mål
inden for 7 ½ længde. Dansktrænede og
- opdrættede Call Of Duty og Stradiva-
rius, der bar topvægt, var begge med
længe og ikke langt fra Beentheredonet-
hat i mål.  De vil begge pynte på Klam-
penborg, men desværre er der stort set
ingen løb for de bedste skandinavisk-
opdrættede heste på stayerdistancerne.

Vinder Niels Petersen alle de 

skandinaviske Derbies?

Niels Petersen var på pletten igen, da
hans vinterfavorit Ruler Of Course fra
start til mål elegant vandt Göteborg
Classic Trial foran Cabanac, som han
gav fire kilo. Med treåringer som Our
Last Summer, Ruler Of Course, Suspi-
cious Mind, og Marlborough har Niels
Petersen mulighed for at vinde alle tre
skandinaviske derbyer. Lifeofbryan ser
lige nu ud til at være den største udfor-
dring for, at den drøm kan gå i opfyl-
delse.

Miss Vordingborg (Nicolaj Stott) vinder
Göteborg Diana Trial før Kitty Cat Fly
(Oliver Wilson). Næste start er på Klam-
penborg i Mowerinaløb

Øverst: Beentheredonethat (Elione
Chaves) efter sejren i Vårstayer Guld.

Neders: Ruler Of Course (Per-Anders
Gråberg) efter sejren i Göteborg Clas-
sic Trial. Alle fotos: Stefan Olsson


