TILBAGEBLIK PÅ

GUINEAS-MEETING

Racetime
Carl Ras Mowerinaløbs-vinder Miss Vordingborg ved
en tidligere sejr på Jägersros dirt.
Her med Nicolaj Stott i sadlen.

Nr. 20. 17. juni 2016
PER AAGAARD BUSTRUP

FORTSAT FREMGANG!
Klampenborg Galopbane rider fortsat på en bølge af fremgang.
Stigende omsætning, flere - og nye publikummer - og væsentligst fremragende sport. Det må være facit efter sæsonens
“Guineas-Meeting”, der omfattede tre løbsdage begyndende 21.
maj med royalt besøg af HKH Prinsesse Benedikte og Dansk
Jockey Club Cup (L). Det fortsatte 5. juni med et brag af en stor-

løbsdag med Mowerinaløb, der blev afviklet i Carl Ras regi og
2000 Guineas, der havde Birte Müllertz Antikviteter som sponsor. Årets to første klassikere fik fornemt følgeskab af det traditionsrige Pokalløb (L), der blev præsenteret af Dansk Hesteforsikring. “Guineas-Meetingets” tredie ben var 11. juni med Gentofte Kommunes Ærespræmie og Super Sprint.

DEN KOMMERCIELLE UDNYTTELSE SKAL FORSTÆRKES
Men inden jeg fortsætter i den sportslige afdeling, prøver jeg at lirke
døren op til administrationen på Klampenborg Galopbane for at få
lidt mere information om, hvad der sker på den front. Baggrunden er
naturligvis, at Nicholas Cordrey efter mindre end et år siger farvel og
tak. I en pressemeddelelse forklares Nicholas’ afgang med bl.a. den
uafklarede fremtidige økonomi. Men vigtigere er det måske, at man
nu vil prioritere den kommercielle benyttelse af Banens faciliteter
mere end galopsporten selv. En kovending af de store.

antageligt ikke den eneste grund til det strandede samarbejde.
NYT MEDLEM AF BESTYRELSEN
Pressemeddelelsen lader også formode, at ledelsen af Klampenborg
Galopbane måske står overfor ændringer. Men formodenligt kun omfattende direktør-posten i første omgang. En vis kontinuitet må anbefales. Endelig meddeles det, at den netop afgåede direktør for
Øvrevoll Galoppbane, Hans Petter Eriksen, er indtrådt i bestyrelsen,
hvor hans interesseområde skal omhandle de sportslige funktioner.

KOMMUNIKATIONS-VANSKELIGHEDER
Nicholas Cordrey passer nok ikke ind i dette billede, men det er
DANSK JOCKEY CLUB CUP (L)
“Guineas-Meetingets” første storløb
blev en overraskende, men sikker
triumf for hård satsende ScanVet
Stallions med Guerre (Per-Anders
Gråberg) før den tidligere norske derbyvinder, Probably, Berling og Captain Morgan.
Og Scanvets anden starter på dadagen, Irish Rock (Fredrik Janetzky),
ville ikke stå tilbage for staldkammeraten og tog sig så af IkeyVet Seriens
løb med en sejr før derbyvinder Manacor og Stinger. For de to sidstnævnte var der tale om sæsondebut
og opvarmning til Dansk Breeders
Cup.
HKH Prinsesse Benediktes Ærespræmie fik en fin vinder i Magic Intenzo med Yasmine Nilsson i sadlen.
Alicia In My Dreams (Nathalie Johnsson) og Kong Valdemar (Rikke
Rohbach) slkuttede nærmest.

Miss Vordingborg og Elione Chaves modtages efter sejren af Søren Jensen og assistenttræner Louise Baagøe-Schou, der
har det daglige ansvar for Miss Vordingborg. Delejer Birte Müllertz takker Miss Vordingborg for superpræstationen.

Allerede i løbet efter Mowerinaløb deltog Birte Müllertz i endnu en præmieoverrækkelse, da hun var sponsor for
2000 Guineas, der blev vundet af All Or Nothing. På billedet Bent Olsen, Lone-Kaj Nielsen ogh Kevin Stott.

OLSEN OG JENSEN PRÆGEDE DAGEN!
Birte Müllertz har oplevet adskillig succes indenfor galopsporten. Tidligt som amatørrytter
med succes og senere som hesteejer. Man husker måske sejren med Correze i Agria Breeders´Trophy i Stockholm i 2001, hvor der var
740.000 kr. til vinderen.
Siden er det gået op og ned, men nu går det op og
op. Og det er noget af en historie. Kort fortalt. Banens restauratør hed for mange år siden Hilmer
Petersen. Han fangede også interesse for galopheste og havde en del rigtig gode heste.
I dag er han indehaver af et hotel i Vordingborg og
har samtidig heste opstaldet på sin gård. På et
tidspunkt var der ikke rigtig gang i hotellet, så Hilmer Petersen besluttede at han gerne ville sælge
en part i Miss Vordingborg. Den heldige køber var
Birte Müllertz, der betalte et pænt, men ikke pran-

gende beløb for halvdelen af hoppen, der nu i 11
starter har et triotal på 4-1-2 og en præmiekonto
på 360.326 kr. Det beløb skal nok blive væsentligt
forøget, men kunne alligevel være vokset meget
mere. Årsagen er, at Miss Vordingborg ikke er
meldt i nogle af de store løb for den klassiske årgang. Næste start formodes at blive i Norsk 1000
Guineas i midten af juli måned.
Løbet blev en enorm triumf for Søren Jensen, der
sadlede såvel vinderen som andenhesten, Beaufort Twelve og de to var så jævnbyrdige over mål
efter en forrygende opløbskamp, hvor kun målfotoet kunne afgøre rækkefølgen. Så tæt var det, at
Beaufort Twelves jockey Nicolaj Stott først var
overbevist efter at have set målfotoet. Det var syvende gang siden 1996, at Søren Jensen vandt
Mowerinaløb (Dansk 1000 Guineas).

Med både All Or Nothing og No Comment
blandt de otte startende i Dansk 2000 Guineas
synes Bent Olsen godt rustet til at hente sin og
Lone-Kaj Nielsens fjerde triumf i 2000 Guineas
indefor 10 år.
Niels Petersens Suspicious Mind var spillet ned til
18:10 fulgt af No Comment (35:10), Marlborough
(59:10) og først derefter kom All Or Nothing til
88:10. Og Jacob Johansen må formodes at have
taget fejl for en gang skyld, for han red No Comment. All Or Nothing havde Kevin Stott i sadlen og
parret kunne efter et pragtløb af Kevin Stott begge
smykke sig med titlen som klassisk vinder. De tre
efter All Or Nothing, Suspicious Mind, No Comment og Marlborough var i nævnte rækkefølge indenfor én længde gennem mål.
All Or Nothing, Suspicious Mind og No Comment
samt Beaufort Twelve mødes i øvrigt på søndag

19. juni ved Bro Parks store åbning i Jockeyklubbens 2000 Guineas 2016 om 600.000 kroner. Hvilket væddeløb!
IMPONERENDE DEBUTANT
Dagen var også premieredag for de yngstes første
løb i serien Glaesner Company 2yo Series. Her
blev man vidne til det der vel kan vise sig at være
et talent ud over det sædvanlige, da Søren Jensen-trænede Seatown (Nicolaj Stott) nærmest legede sig hjem til en meget sikker sejr.
Næste start for stortalentet er på Bro Parks indvielsesdag, hvor den skimlede vallak er favorit i Sigtuna Organic Furure Stars med en førstepræmie
på 100.000 svenske kroner.
Dagens Breeders´Cup Trial blev vundet af Karmastrikesback (Per-Anders Gråberg) kort før Stinger
og med Dark Eagle som tredie.

Til venstre det fantastiske opløb i Pokalløb (L),
der blev vundet af Falconet (Oliver Wilson) før
Hurricane Red og Einsteins Folly. Der var kun
et hoved mellem de to første gennem mål og
afstanden derefter mellem Einsteins Folly,
Avon Pearl, Coprah, Jubilance, Inaya og Guerre var bare 1/2 længde - hvilket opløb!
Til hørjre ses Bent Olsen med sin vinder af
Pokalløb, Falconet, med Kevin Stott i sadlen. Det var Kevins første klassiske triumg
nogensinde. Der skal nok komme mange
flere.

FALCONET TIL START PÅ MEYDAN?
“Falconet er en hest som både Lone og jeg holder utroligt
meget af, og det ville være en fantastisk oplevelse at få ham at
se på Meydan i 2017”.
Og at der er noget om snakken røbede Olsen, da han fortalte, at
Falconet ikke er meldt i løb som Stockholm Stora Pris (Gr.3) og
Marit Sveaas Minneløb (Gr.3). “Grunden til det er, at vi gerne vil
spare ham med et let program på Klampenborg, for så at forsøge
ham i Dubai i 2017”. Og det vil så afgjort ikke overraske, hvis altid
ambitiøse Bent Olsen får drømmen opfyldt. Såvel Lone-Kaj Nielsen
som Bent har så sandelig fortjent det.
Det var andet år i træk, at nu 7-årige Falconet vandt Pokalløb (L) og
han har nu i karrierens 27 starter opnået et triotal på 10-5-4 eller imponerende 70 pct. I indløbne penge er han oppe på 1.265,580 d. kr.
Han blev klassisk vinder ved at vinde Dansk 2000 Guineas og var
tredie i Dansk Derby bag Quite A Mission og Rock The Legend.
I Norge har han vundet Skandinavisk Mesterskap for 3-årige. Blandt
sejrene er ligeledes Skandinavisk Grand Prix i 2014.
Med en rejse til Dubai i begyndelsen af 2017 er det sidste kapitel således slet ikke skrevet endnu. Det bliver spændende læsning.

Falconet fik 125.000 kroner for sejren i Pokalløb. I det måske mest
traditionsrige løb på terminslisten sammen med Derbyet. Pokalløb
har en historie på et pænt stykke over 100 år. På den baggrund er
det svært at forstå, at 12 skandinaviske topheste deltog i løbet.
Klampenborg Galopbane må have noget magi over sig for at det kan
lykkes at samle så godt et felt, for det er ikke pengene, der lokker.
FIGHTER CARLRAS I DERBYET?
Fra trediedagen i “Guiness-Meetinget” skal fortælles, at Fighter Carlras blev en let vinder, da han kom ud over distance. Kan han mon
nå at blive kvalificeret til Hellerup Finans Dansk Derby?
Der var også Supersprint på programmet. Over bare 650 meter
vandt Cavorting (Sara Slot) før Hells Angel og Mister Manannan.
Det forekommer da oplagt, at man udskriver en løbsserie for disse
superkorte løb, hvor hestene så skal kvalificere sig i optaktsløb før
en Finale i serien. Sådanne serier er altid meget populære.
GENTOFTE KOMMUNES ÆRESPRÆMIE
Dagens begivenhed, Gentofte Kommunes Ærespræmie, fik en
overraskende vinder i Jan Olsen og VIP’s Danish Design (Shane
Karlsson), der vandt til odds 110:10 før Land’s End og Valtournance.

DAMPEN SKAL HOLDES OPPE
Trods interne skærmysler er det uhyre vigtigt for Klampenborg Galopbanes ansvarlige at dampen holdes opppe. Og ikke alene holdes
oppe, men at der skrues op for dampen.
Problemer - som naturligvis er koncentreret omkring de igangværende forhandlinger om hestesportens fremtid - må ikke sætte en
stopper for den optimisme, der pt er til stede. Det er egentlig også
mærkeligt, at blandt galopsportens tilhængere tales der på ikke
meget om sportens fremtid, hvorimod det er et dagligt samtaleemne
i travkredse.
“BREEDERS-MEETING”
De næste fire løbsdage kunne passende hedde “Breeders-Meeting”.
Søndag 26. juni afgøres Dansk Breeders Cup og Golden Mile. Der
er altså lagt op til en ny storløbsdag. Første lørdag i juli skrues der
for alvor op for Derby-forventningerne med Hellerup Finans Derby
Prøven på programmet og det får en tand mere 15. juli med Derby
Trial Stakes, Klampenborg Classic og Stratford-On-Avon. Og sidste
løbsdag inden “Derby-Meeting” er 23. juli med Saturdag Night Racing. Så der er masser af gode væddeløb at se frem til.

