
Fransk
hoppe
kan vinde
det svenske
derby!

Af: Klaus Bustrup

Bliver det svenske derby 2016 vundet af en franskfødt hoppe? Det kan meget vel 
blive tilfældet, idet det nu rygtes, at Nils Petter Gills delejede hoppe, Silver Step, , 
der er i træning hos succesrige Pia Brandt i Deauville, vil sætte kursen mod Jä-
gersro. Silver Step rangerer pt bare et enkelt kilo under favoritten Ramstein.

Skulle Silver Step vinde, vil det ikke være første gang en fransk hest tog til Jä-
gersro for siden at vende hjem som derbyvinder. Det skete også i 2005, da Erik 
Olesens Albany Hall vandt løbet for jockey Mark Larsen og træner Flemming Poul-
sen, som på det tidspunkt havde hjemme i Chantilly.

Samme Poulsen - der nu er tilbage i Danmark - vandt også Svensk Derby i 1996 
med Palatal, redet af Fredrik Johansson. Palatal havde i Erik Olesen og Kim Elsass 
samme ejerkonstellation som Dano-Mast.

Racetime 4. juli 2016



HESTENS NAVN

2. SILVER STEP (FR)

1.  RAMSTEIN

7. CALA BOCA (GB)

4. OUR LAST SUMMER (IRE)

3. GUNVALD (USA)

7. SUSPICIOUS MIND (DEN)

7. PAS DE SECRET (IRE)

5. DUKE OF BURDEN (IRE)

KØN HANDICAP

Hoppe 89 Pia Brandt

Hingst 90 Fred. Reuterskiöld

Vallak Hans Adielsson

Hingst

Hingst 87

Vallak 84

Vallak

Vallak 85

Hingst7. BUSY EARNING (FR)

Niels Petersen

Niels Petersen

TRÆNER  HESTENS NAVN

11. BUSYBEINGFABOLOUS (FR

11. CABANAC (GB)

19. MARLBOROUGH  (DEN)

13. BOSTAR

20. LADY MARMA (IRE)

13. LIFEOFBRYAN

16. AMARILLO STARLIGHT

16. ALL OR NOTHING (DEN)

20. FIL ROUGE (GER)

13. SPECTRA (IRE)

KØN HANDICAP

Hingst

Hingst 83

Hingst 80

Vallak 82

Hoppe 80

Hingst

Vallak 81

Hingst 81

Hoppe 80

Hingst 82

Hingst 8116. ROCKY IRE)

AFSTAMNING

87

Fred. Reuterskiöld

L. Reuterskiöld Jr

Niels Petersen

Wido Neuroth84

84

84

Bent Olsen

Nils Petersen83

82 Hallvard Soma

Wido Neuroth

Francisco Castro

Hans Adielsson

Bent Olsen

Jessica Long

Nils Petersen

Rune Haugen

Wido Neuroth

20. ANGEL LOVE (GER) Hoppe 80 Wido Neuroth

5. BLACK SILENCE (IRE) Vallak 85 L. Reuterskiöld Jr

Suspicious Mind og Duke of Burden

Silver Step

Gunvald



Som nævnt starter Our Last Summer ikke i
Svenskt Derby, og Hallvard Soma har tidligere
meddelt, at Lifeofbryan springer Svenskt
Derby over og satser på Dansk Derby den 7.
august. Det samme forventes Marlborough at
gøre. Niels Petersen har også muligheden for,
at springe Svenskt Derby over med Suspicious
Mind for at gå direkte mod den danske ud-
gave – eller han kan vælge en på papiret let-
tere opgave i Sofiero-löpning.

Fransk succes
Mest interessant er her og nu, om Stall Bonne Nuit,
der er medejer af Our Last Summer, vælger at
sende staldens hoppe Silver Step, der er i træning i
Frankrig hos Pia Brandt, til start på Jägersro i der-
byet.
Silver Step (FR) efter Silver Frost og ud af Negra del
Oro v/ Danehill Dancer er halvsøster til den dob-
belte Breeders’-vinder Beentheredonethat (High
Chaparral) og sidste års overlegne danske Oaks-vin-
der Mai Pen Rai (Whipper). Silver Steps mor, Negra
del Oro, er norsk derbyvinder, og faderen Silver
Frost vandt 7 af sine 16 løb, bl.a. Poule d’Essai des
Poulains (Gr.1) – Fransk 2000 Guineas - på Long-
champ med Christophe Soumillon i sadlen før den
senere franske derbyvinder Le Havre. Silver Step har
løbet 4 gange, to som 2-årig og to gange i år. Hun
vandt i sin debut i fjor i Chantilly og var senere på
året kort slået til andenplads i Deauville. I år er det
blevet til en tredjeplads, og senest den 24. april var
Silver Step 5. i Prix Finlande (L), hvor hun sluttede
stærkt af og kun var slået med 2 ½ længde af vin-
deren Magnanine. Svenske Pia Brandt har betydelig
succes i Frankrig, hvor hun har været træner i 12 år
og i dag har over 70 heste i træning. 
Om Silver Step starter, og hvordan hun i givet fald
vil finde sig tilpas på Jägersros dirt over 2400 meter,
må tiden vise. Hverken Beentheredonethat eller
Mai Pen Rai har vundet på Jägersros dirt. Mai Pen
Rai har vist, at hun er distancestærk, og her i for-
året vandt Beentheredonethat Vårstayer Guld over
2200 meter i Göteborg.

Fredrik Reuterskiölds stærke duo
Ramstein, der både er ejet og opdrættet af Bengt
Thomassons Mec-Com Klippan AB, er efter Summer
Bird ud af Day To Shine og halvsøster til Wonderful
Top Fuel (Stevie Wonderboy), der i fjor vandt

Skånska Fältrittklubbens Stolöpning over 2200
meter dirt på Jägersro og senere på året var 3. i
Svenskt Oaks, der også løbes på Jägersro. Faderen,
nu afdøde Summer Bird, vandt – ligesom sin far,
Birdstone - Belmont Stakes. Ramstein løb kun en
enkelt gang som 2-årig. I år har han fejet al mod-
stand til side i sine fire starter, og med Our Last
Summer ude, er det svært at se, hvem der skal
kunne byde ham alvorlig modstand. Han kender
banen. Han har vist, at han står derbydistancen, og
han har løbet mod de allerbedste. Det vil dog være
en undtagelse, hvis det er en skandinaviskopdræt-
tet hest, der vinder Svenskt Derby.
Fredrik Reuterskiölds anden potentielle derbykandi-
dat, Gunvald (USA), er efter Proud Citizen og ud af
Perfeck Connect. Netop afdøde Proud Citizen er far
til to Kentucky Oaks (Gr.1)-vindere. Gunvald var
blandt de allerbedste 2-årige og sluttede forrige
sæson med et handicap på 78. I år har han været
først over stregen i alle sine fire løb på Jägersro,
men i Vårtesten, hvor han var i mål før Pas De Se-
cret, Duke Of Burden og Suspicious Mind blev han
deklasseret til fjerdepladsen for trængning. Senest
vandt han det veldoterede Voterlöpning før Black
Silence og Pas De Secrets. Gunvald har endnu ikke
løbet over længere distancer, og der er usikkerhed
om hans distanceformåen.

Lennart Reuterskiöld jr. og Niels Petersen har
flere muligheder
Duke Of Burden (IRE) efter Footstepsinthesand og
ud af Wewantitall er halvbroder til en af de senere
års mest succesrige skandinavisktrænede heste,
Bank Of Burden, der har vundet næsten alt - men
han vandt dog aldrig Derby. Han var fjerde i Norsk
Derby, men viste først senere sin høje klasse. Duke
Of Burden har allerede vist, at han hører til blandt
de allerbedste i årgangen, selvom han kun har vun-
det et enkelt løb, nemlig sin debut, hvor han løb
dødt løb med Suspicious Mind. I sine fem starter har
han dog aldrig været dårligere end tredje, og den
statistik tror jeg, han holder også efter den svenske
derbydag. I sine to seneste starter, senest Svenskt
Derby Trial, har han dog været klart slået af Ram-
stein. Lennart Reuterskiöld jr. træner også Black Si-
lence, der løb godt som anden bag Gunvald i
Voterlöpning, men han var meget langt efter Ram-
stein og Duke Of Burden i Derbytesten på Jägersro.
Niels Petersen har hele fem heste på listen, men fire

Ramstein topper
handicappet og
er derbyfavorit!

Ramstein og Elione Chaves
Foto: Stefan Olsen



af dem - Our Last Summer, Suspicious Mind, Marl-
borough og Busybeingfabolous – har sandsynlighed
for at springe Svenskt Derby over. Busy Earning (FR)
efter Canford Cliffs ud af Diamond Star vandt to af
sine fire starter som 2-årig. Han løb en enkelt gang
i Dubai i vinter, men han var uden chance. I Emira-
tes 3-Årsløp på Øvrevoll var han anden bag Our
Last Summer. Han var slået med to længder, men
han gav Our Last Summer to kilo. Busy Earning
måtte udgå af Norsk 2000 Guineas. Busy Earning
har ikke løbet på Jägersro, men han har vundet på
dirt på Øvrevoll. Faderen, den irske 2000 Guineas
vinder, Canford Cliffs, blev i 2011 efter sejr i bl.a.
Oueen Anne Stakes på Royal Ascot (Gr1) vurderet
som den næstbedste miler i verden efter Frankel,
som han forgæves forsøgte at slå. Busy Earning
hører til de heste, der kan overraske i Svensk Derby
2016.

Bent Olsen har fortsat to anmeldt til Svenskt
Derby
Lone Kaj-Nielsen og træner Bent Olsen kan være re-
præsenteret med 2 heste i Svenskt Derby 2016,
nemlig All Or Nothing og Cabanac. Den danske
2000 Guineas-vinder All Or Nothing v/ Eishin Dun-
kirk - Sweet Fox Fever har allerede haft en flot
sæson, og senest var han fjerde på Bro Park bag
Beaufort Twelve, Suspicious Mind og Amarillo Star-
light. Han har startet to gange på dirt uden større
succes, og han har endnu ikke startet på de læng-
ere distancer. Cabanac (GB) efter Falco og ud af Ibi-
zane viste sin distanceformåen, da han som 2-årig
vandt Basnæsløb på Klampenborg med ni længder.
Efter en andenplads i sin årsdebut i Göteborg bag
Ruler Of Course var han tredje i Norsk 2000 Guineas
bag Our Last Summer og Busybeingfabolous slået
med knap to længder af vinderen. Senest vandt
han i opvisningsstil Jyllandsløb på Jysk Væddeløbs-
bane. Cabanac har ikke tidligere startet på dirt,
men hvis det passer ham, kan han være helt med
fremme, når afgørelsen falder i Svenskt Derby den
16. juli på Jägersro.

Wido Neuroth skal man altid passe på
Succesrige Wido Neuroth har tre muligheder i år for
svensk derbysejr. Pas De Secrets (IRE) efter High
Chaparral – Quiet Waters startede året med to
gode præstationer i Köln inden han vandt Vårte-
sten på Jägersro over 1600 meter i sin skandinavi-

ensdebut. Siden er det blevet til en fjerdeplads i
Norsk 2000 Guineas, kun slået med to længder af
Our Last Summer, og en tredjeplads i Voterlöpning
2 ½ længde bag Gunvald. Det er god og stabil
form, og det skal blive spændende at se ham over
længere distancer. Lady Marma (IRE) v/ Duke Of
Marmalade indledte også sæsonen i Tyskland. Sin
første start i Skandinavien kom på Øvrevoll, hvor
hun vandt med hele 12 ½ længde. Senest var hun
fjerde i Dianalöpning på Bro Park slået med tre
længder af Pocahontas Face. Hun skal næppe helt
afskrives. Angel Love (GER) v/ Pivotal – Angel Dra-
gon startede ikke som 2-årig og debuterede med
en andenplads på Øvrevoll bag staldkammeraten
Gideon. Siden har hun vundet to gange på Øvre-
voll, endda ganske nemt i sin sidste start. Hun er
endnu ikke prøvet mod de bedste, men hun er et
interessant kort.

Kan andre blande sig i afgørelsen?
I væddeløb kan alt ske, men meget taler for, at det
er blandt de allerede nævnte, at vinderen af
Svenskt Derby skal findes. Sidste års norske krite-
riumsvinder, Bostar, har ikke nogen form i år. Sea
The Stars-sønnen Sea Commander imponerede se-
nest på derbydistancen på Klampenborgs græs,
men han har hidtil ikke vist større resultater på Jä-
gersros dirt. Last Interviewer v/ Helsinki – Intervie-
wer vandt let i sin sidste start over derbydistancen
på Jägersro, men der var kun tre deltagere i løbet.

Hvem vinder?
I skrivende stund er det for mig mest oplagt, at
Ramstein vinder Svenskt Derby 2016 før Duke Of
Burden og Cabanac med Silver Step som den
oplagte outsider, hvis den kommer til start. Dark
horse er Niels Petersens Busy Earning. Long shots er
Wido Neuroths trio, Pas De Secrets, Lady Marma og
Angel Love.

Cabanac kan
være derbyets
store joker

Cabanac og Marcos Robaldo
modtages af Bent Olsen og
Lone Kaj-Nielsen efter sejr på
Klampenborg. Foto: Burt Seeger


