
TILBAGEBLIK PÅ
“BREEDERS’-MEETING”
Breeders-Meetinget om-
fattede fire løbsdage,
hvor førstedagen i Mee-
tinget 26. juni havde pe-
riodens største begi-
venhed, Dansk Bree-
ders’ Cup 2016 på pro-
grammet.  

Og perioden var natur-
ligvis også præget af de
3-årige med ejeres og
træneres stræben efter
at blive kvalificeret til
start i Hellerup Finans
Dansk Derby 7. august.

Billedet: Karmastrikes-
back (Per-Anders Grå-
berg) vinder Breeders’
Cup 2016 før Shalalee
(Jan-Erik Neuroth

Af: Per Aagaard Bustrup
Billeder: Burt Seeger



FIN SPORT PÅ BREEDERS-DAGEN, MEN OMSÆTNINGEN FLOVEDE GEVALDIGT!
Breeders-dagen hører normalt til blandt sæsonens tre
største dage. Derbydag slår naturligvis alt og herefter
“kæmper” Breeders-dagen , SOC-dagen og Damernes Dag
med Oaks på programmet, om titlen som næstbedste dag
i løbet af sæsonen.

I år flovede Breeders-dagen gevaldigt, hvis vi sammenligner med
samme dag i fjor. Med det samme skal siges, at dagen i fjor bød
på en perlerække af løb som 2000 Guineas, Copenhagen Golden
Mile, Klampenborg Sprint Cup, HM Dronningens Ærespræmie og
så Dansk Breeders’ Cup. Omsætningen blev på 3.595,271 i da-
gens 10 løb.

Galoppens propagandadag
I år blev omsætningen på 1.531,426, hvor programmet inde-
holdt otte løb, der foruden Breeders’ Cup også havde H. M.
Dronningens Ærespræmie og Copenhagen Mile til afgørelse.
Så det var måske en markedsføringmæssig god idé til næste
år at promote en tilsvarende dag eksempelvis som “Galoppens
Propagandadag” eller tilsvarende, som Bro Park gør det i år!

God idé løb ud i sandet
På Breeders-dagen blev man modtaget inden for “Røde låge”
af en virkelig god idé. Man kunne veksle til kontanter før
turen gik ned til banen. Men ak! Det eneste - og ret væsent-
lige var der ikke - kontanter! Men prøv igen og igen!
Der var pænt besøgt og man kunne atter glæde sig over den

store succes det har været med udvidelsen af Owners’ and
Trainers’ Lounge. Den er næsten allerede ved at være for lille.

Karmastrikesback sikker Breeders´Cup vinder
Manacor var spillet til favorit i Dansk Breeders’ Cup før Stinger
og Karmastrikesback, som altså vandt med Per-Anders Grå-
berg i sadlen for 360 North Horse Racing AB. Kredsen om-
kring Stinger var meget skuffede over hans præstation, der
endte med en femteplads. Stinger synes da heller ikke at være
i top-trim. Senere undersøgelser har vist, at han lider af et
svært mavesår. Det er mere almindeligt end ualmindeligt, at
galopheste har mavesår, men i Stingers tilfælde af en sådan
grad, at det betød betydelig ringere præstationsevne.

Fra skuffelse til glæde
Var Hanne Bechmann skuffet efter Breeders’ Cup var hun et
stort smil efter Consolation-udgaven af løbet, der blev vundet
af skimle Monte Carlo før Marquis First.

Lone-Kaj Nielsen og Bent Olsen kunne modtage Brownie som
vinder af Copenhagen Golden Mile før 10-årige Maltho og HM
Dronningens Ærespræmie havde italienskfødte Io E Te (gad
vide hvad det betyder?) med William Segovia i sadlen, så nu
går turen snart til Amalienborg i selskab med Dansk Galops
Formand, Nick Elsass, som altid i kjole og hvidt. 

Et ægte staldskrig
Der var også 2-års løb på programmet og her viste det sig, at
“staldskriget” fra Søren Jensen, Appel Au Maitre-datteren,
Godtnok, levede fuldt ud op til rygtet og blev en let vinder
med Elione Chaves med Mont Rose og Sir Oliver på de nær-
meste pladser. Opdrætter: Stutteri Hjortebo!

Godtnok startede i øvrigt tirsdag på Bro Park i Amacitalöp-
ning,men det blev desværre ikke til mere end en fjerdeplads.

En meget stille løbsdag
Andendagen i “Breeders-Meetinget” blev en meget stille dag,
hvor det styrtregnede under samtlige syv løb. Begivenheden,
Derbytesten, var af uransagelige årsager lagt som første løb.
Storfavorit var Marlborough og han indfriede også favoritvær-
digheden i et løb, hvor det ottehestes store felt bumlede af-
sted indtil opløbet, hvor vi fik et seværdigt opløb mellem
Marlborough (Per-Anders Gråberg) og Fighter Carlras med
Oliver Wilson. Kun et kort hoved skilte dem gennem mål over
de 2200 meter. Begge vil givet blive omtalt meget, når chan-
cerne skal diskuteres i Hellerup Finans Dansk Derby 7. au-
gust.
Jeg så løbene via Danske Spil og nød meget Carsten Bund-
gaards saglige og professionelle medkommentar-bemærknin-
ger. Det var hele udsendelsen værd, som ellers skammeligt
mest består af totalt uinteressante billeder af publikumster-
rænet. Utroligt at tiden mellem løbene ikke udnyttes bedre.

Succesparret fra Stutteri Hjortebo
sammen med Karmastrikesback,
Per-Anders Gråberg og
Sabina Karlsson

Lone-Kaj Nielsen modta-
ger Brownie og Jacob Jo-
hansen efter sejren i
Copenhagen Golden Mile

Godtnok og
Elione Chaves
vinder overbe-
visende



DET VAR INGE METTE DEJGAARDS AFTEN
2. dagen i “Breeders’-Meetinget” blev
præget af træner Inge Mette Dejgaard,
der kunne se alle sine fem startende
komme hjem med penge på lommen.

Det begyndte med hendes egen Pour Toi,
som hun har købt for nylig, der nu nåede
en tredieplads efter mange skuffelser.
Så fulgte en anden- og tredieplads ved
Reel Quest og Smartinblack.

Still going strong
Dagens vinder kom i Celebration Handi-
cap, hvor nu 10-årige Finn Ind Again med
Dina Danekilde i sadlen vandt før Kings-
bridge og Lucanin. Det var Finn Ind Agains
74. start, hvilket foreløbig er endt med
triotallene: 74 st: 10-11-6 eller 36 pct. In-
dredet beløb: 734,051 kr. Endelig var
Bayonet anden i Goodnight Handicap var
Bayonet anden.

En flot dag for Inge Mette Dejgaard og Gert
Hansen, der sammen står for træningen af
Staldens heste. De to og hestene hører til i
den meget vigtige gruppe, der er med til,
at Klampenborg har et forankret funda-
ment. En gruppe enhver galopbane ikke
kunne være foruden.

Succes for løb fredag eftermiddag
fJeg skal indrømme, at jeg var noget ner-
vøs for at afholde løb fredag eftermiddag -
noget ganske nyt for Banen. Havde publi-
kun nu husket det?

Men min tvivl blev gjort noget til skamme
med 830 betalende tilskuere og en om-
sætning på kr. 968,965 kr. var det ganske
flot og kunne med nogen markedsføring
godt have været endnu bedre.

Dagen blev indledt med 1. afdeling af Ole
Larsen Young Riders, hvor Inge Mette Dej-
gaard fortsatte succesen fra løbsdagen før
ved af sadle såvel første- som trediehesten
gennem mål hhv. Reel Quest og Smartin-
black. Senere på dagen var Black Angel
anden i 2. afdeling af den populære serie,

Inge Mette Dejgaard havde en flot dag

Bravo Bundgaard / Foto: Travfotos.dk

Marlborough (Per-Anders Gråberg) besejrer Fighter Carl Ras i Derbytesten

der fik Shane Karlsson som vinder, idet
har red begge de to Inge MetteDejgaard-
trænede heste til hhv. vinder- og anden-
plads.

Ny stjerne fra Flemming Velin
Dagens sportslige højdepunkt var Klam-
penborg Classic og her samlede interes-
sen sig om Majken og Flemming Velins
Giuseppe Piazzi, der i sit livs to starter
havde gjort rent bord. Han løb ikke som
3-årig, hvor han blev købt til Danmark.

Flemming Veling oplyste efter den lette
triumf før Call Of Duty og Captain Mor-
gan at Giuseppe Piazzi faktisk kun havde
fået nogle få hurtige arbejder inden star-
ten. Hans næste start i Scandinavian
Open Championship (Gr.3) bliver meget
spændende at følge.

Ny handicap-tal
Giuseppe Piazzi fik 89 i handicap. Call Of
Duty steg et kg til 84, Captain Morgan et
kg tilbage til 87 og Inaya 2 kg tilbage til
86. Alle er meldt til SOC 6. august 2016.

En tur til
Flemming Velin måtte en tur mere i vin-
dercirklen, da Kingsbridge med staldens
nye jockey, spanske Jorge Horcajada
Gomez, vandt Friday Handicap før Io E
Te. Det var Kingsbridges fjerde start i år,
der nu har resulteret i to sejre og en an-
denplads. Handicappet er nu oppe på 78.
Sæsonen begyndte på 70.

Derbybillet uddelt
Med sin sikre sejr i Derby Trial Stakes
sikrede den skimlede Efesos med Oliver
Wilson i sadlen sig granatsikkert adgang
til derbyet, mens Justin Case nok havde
ønsket, at det blev redet i 1915, hvor
også andenhesten løste derby-billet. Se-
nere er det meddelt, at Oliver Wilson
også er partner med Efesos i selve Der-
byet. Valget stod mellem den og Fighter
Carl Ras,
Beauty Award sluttede på en tæt tredi-
eplads og bevarede sit handicap på 77,
mens Halvard Soma-trænede Justin Case
røg seks kili op til 79. Efesos er nu oppe
på 82. Spændingen stiger!



MED DERBY-MEETINGET LIGE OM HJØRNET
Efesos (Oliver Wilson) sætter en tyk streg under sit derbykandidatur og vinder Hellerup Finans Derby Trial Sta-
kes før overraskelsen fra Norge Justin Case (Carlos Lopez. Begge var dermed direkte kvalificeret til Derby

Majken  og Flemming Velins Giuseppe Piazzi (Per-Anders
Gråberg) vinder Klampenborg Classic. Næste start: SOC

Konkurrencen til “Breeders-Meetingets”
sidste dag var hård  med pragtfuldt som-
mervejr, der naturligvis lokkede til skov og
strand.

Pænt besøg - god sport
Alligevel var mange søgt til Klampenborg,
hvor programmet var noget skrabet med bare
seks løb på programmet. Men der blev leveret
god sport og med en samlet omsætning på
765.914 kroner må anses som absolut til-
fredsstillende med det beskedne antal løb.

Nærmest flov TV-dækning
Jeg hører til dem, der var blevet i sommerlan-
det og så løbene på TV - det var ikke nogen
oplevelse, bortset fra at man igen kunne nyde
Carsten Bundgaards professionelle kommen-
tarer. Hvis man nogensinde får etableret et
TV-studie på Banen, har man allerede man-
den, der kan styre det.

I dag sidder man ofte mellem løbene og ser
på et still-billede af publikumsterrænet uden
nogen speak overhovedet - meget interes-

sant. Tænk hvor godt den tid  kunne bruges
til promotion af galopsporten. I lørdags blev
noget af tiden også brugt til noget, der mest
mindede om, at kameraet måske blev båret i
hånden uden at være slukket. En helt igennem
uprofessional indsats.  

Mere ScanVet Stallions succes
Dagens absolutte begivenhed lå som dagens
sjette løb. Et løb for de bedre 3-årige med
bl.a ScanVet Stallions Omar Bradley og Jens
Haugaards Elektra Art. Og det blev de to, der
fik leveret et skønt opløb, hvor Elektra Art
(Mauel Santos) på en tidspunkt faktisk så ud
til at ville vinde, men Oliver Wilson fik allige-
vel “båret” Omar Bradley først over målstrgen
med 1/2 længde i behold. Begge heste ser
absolut ud til at få en fortsat god sæson.

Dagen iøvrigt
Marc Stott-trænede King’s Son med Oliver
Wilson som partner vandt som ventet 2-års
løbet før Desert Eagle og Marc Stotts anden
deltager, Queen Of Dreams. Så overraskede
Marianne Laurenborg noget med Gilbertians

sejr i Sprint Handicap, hvorefter Lise Vest
kunne vinde sin første sejr i Amatørløbet på
Kong Valdemar, der tog sin anden sejr i rap.
Boss og White Leandro fulge i kølvandet.

Francisco Castro havde flere startende, bl.a.
Negroamaro med Jan Erik Neuroth, der vandt
over 1400 meter. Jan-Erik Neuroth ser ud til
at få en virkelig stor sæson.

Det var også ventet, at den tidligere klassiske
vinder fra Castro-stalden, Land’s End ville
være hurtigst i Saturday Night Handicap for
klasse-2 hestene, men det mente Eliot Ness
ikke og vandt med Elione Chaves i sadlen i
årets bare anden start. Land’s End sluttede på
en skuffende sjetteplads.

UTROLIGT AT DENNE REKLAMEPLADS IKKE BENYTTES

Og endelig her bare 14 dage før den med spænding imødesete Derbyweekend med løb
både lørdag og søndag. Hvor ville det pynte, hvis der kom en reklame på startvognen
eller at Banen i det mindste selv fik anvendt pladsen til at promote sig selv. Hvad med
TV2-Lorry? Lad dem få pladsen uden beregning mod at de så omtalte Derbyet?


