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22. SEPTEMBER 2016 - AF: PER AAGAARD BUSTRUP

BILLEDER: BURT SEEGER

Oaks-Meetinget omfattede løbsdagene
med Fabellaløb, Dansk Oaks og Benny
Jensen Memorial.

Det fantastiske billede er taget af 
Susanne Springer og viser en tidlig
morgenstemning på Klampenborg 
Galopbane i august måned 2016.



“Oaks-Meetingets” absolutte højdepunkt var naturligvis
Dansk Oaks 2016, der blev afviklet på Meetingets 2. dag,
søndag 4. september. Læs mere om dagen på næste side.

BEAUTY AWARD ANBEFALEDE SIG TIL OAKS
Hopperne var også i fokus på Meetingets 1. dag, hvor der bla.
var Ford Fabellaløb, det traditionelle trial-løb til Dansk Oaks.
Desværre var der denne gang kun fem heste i feltet, da der
var afbud fra Miss Vordingborg og Caramba. Men løbet blev
absolut seværdigt med de fem heste næsten på linie et godt
stykke ind på opløbet. Den første der faldt fra var favoritten
Miss Chocolate (Shane Karlsson), der havde ført hele vejen fra
start. Sejren gik nu til Beauty Award (Dayverson De Barros),
der vandt med en sikker længde før Swan Black og Hongkong
Paradigm.

MERE SUCCES FOR BETTINA ANDERSEN
Bettina Andersen og Stald Ras har fortjent succes i øjeblikket.
Som bekendt leverede Fighter Carl Ras en flot fjerdeplads i
Derbyet, hvor Steelgirl Carlras samme dag vandt Larch Æres-
præmie med “en halv bane”. Og her på løbsdagen efter Der-
bydagen vandt 2-årige Screwbox Carlras (Oliver Wilson) så i
sit debutløb med lette to længder før mere rutinerede Desert
Eagle og den godt afsluttende debutant Spicy Mix fra Lennart
Reuterskiöld Jr.

Bettina Andersen kunne lige så godt være blevet i Vindecirk-
len for ca. 25 minutter efter gik turen derned igen for at sige
tillykke til Zolitall og Line Kümmel efter sejren i Suzuki løb før
Lomax og Gilbertian. Træneren er iøvrigt medejer af Zolitall.

ALLE GOE GANGE TRE
Vi skal så til dagens sidste løb for at finde Bettina Andersens
tredie vinder på dagen. Her vandt Claus Gregersens 3-årige
Fali San karrierens første sejr i den kun anden start. Den
brune vallak var tredie i debuten, hvor han blev slået af Steel-
girl Carlras  - den senere overlegne Larch Ærespræmie vinder
- og Doc Martin med 12 længder! Så helt overraskende var
sejren absolut ikke. 

DAGEN IØVRIGT
Træner Vanja Sandrup fra Sverige fik klarhed over, at Mr West
løber bedre på græs end dirt, da Mr West (Elione Chaves)
vandt Nissan Løb før Spread My Wings og Street Fizz. Spread
My Wings blev dog diskvalificeret for trængning, hvilket bla.
generede Verona og Jackson Five. Endelig vandt Tefka (Day-
verson De Barros)  Dinitrol Løb før Art Law og Doc Martin.

FLOT SPONSORARRAGEMENT
Dagen var sponsoreret af Andersen Biler og det blev et arran-
gement, som vi bare kan håbe på gentages i 2017. Udover at
samtlige løb bar forskellige bilmærke-navne, stod Andersen

Biler også bag dagens populære Pony-galop. Som altid var det
en fornølejse at se ”fremtidens jockeys” i spændende opløbs-
kampe. Var det en idé at arrangere skandinaviske mesterska-
ber?

ACCEPTABEL OMSÆTNING OG PUBLIKUMSBESØG
Omsætningen på 634.729 kr. på seks løb - uden V4-spil - og
1291 besøgende er absolut acceptabel. Til sammenligning var
de samme tal på Scandinavian Open dagen 1.136,192 kr og
1597 besøgende. Der var da syv løb på programmet.

DET MÅ KUNNE GØRES BEDRE
Desværre må det igen nævnes. Udsendelsen på RacingLive
er alt for ringe set i betragtning af, at der her ligger en enorm
mulighed for at promote galopsporten. 
Var det ikke for Carsten Bundgaards gode og informative ind-
læg omkring løbene ville udsendelsen tendere det pinlige.
Hvem i alverden gider sidde og se på still-billeder fra Galop-
banen i den periode, der ikke er travløb, der skal kommenta-
res. Indslagene fra travets side er absolut af højere kvalitet.

Hvorfor har man ikke færdigindspillede indlæg liggende klar?
Der er da bunker af emner at tage fat på. Og sandelig om man
ikke har en virkelig velegnet mand til disse optagelse i Martin
Svaneborg lige ved hånden. Surt opstød..nej. Men ment som
stof til eftertanke..ja!

Mere Carl Ras/Bettina Andersen
succes.Denne gang med Screwbox Carlras

Beauty Award (Dayverson De
Barros) vinder Fabellaløb

De populære Ponygalop
løb var på programmet

”Biler på Banen blev præ-
senteret af Andersen Biler

DER VAR BILER PÅ BANEN PÅ MEETINGETS FØRSTE DAG



ELEKTRA ART VANDT FOPE / BOUTIQUE
BOLOU DANSK OAKS
Dansk Oaks - som sædvanlig på Damernes Dag - havde et felt på 10 hopper til start. 
Man manglede nok den overlegne Larch-vinder Steelgirl Carlras og Beaufort Twelve.
Om sidstnævnte udtalte Søren Jensen, at Oaks’ krævende 2400 
meter nok var i overkanten, så man foretrak Breeders’ Trophy 
Classic over 1600 meter. Desværre kom Twelve desværre ikke til 
start. For Steelgirl Carlras satsede man uden tvivl på de mange 
penge i Breeder’s Trophy Classic.

Nu betød det ikke, at udfaldet af årets Oaks blev mindre spændende.

For det var et glimrende felt, der fyldte startboksene. Publikum spillede

Bent Olsen-trænede Elektra Art til favorit til 33:10 fulgt af Queen B til 

43:10, Miss Vordingborg til 55:10 og Beauty Award til 58:10. Elektra

Art Fik fik, efter en lidt uheldig start, et godt løb undervejs tilbagetruk-

et i feltet, hvor Quen B og Beauty Award førte an. Rundt opløbssvinget kom de tre

kom mange næsten ind på linie, men Elektra Art, der havde Elione 

Chaves i sadlen fremfor Kevin Stott, der skulle have redet, men som 

måtte blive i England pga. arrangementer, trak hurtigt fra.

Elektra Art er født i Irland (Excellent Art - Daruliyya). Trænes af Bent 

Olsen og ejes af Familien Haugaard. Hendes triotal er: 10 st. 3-1-4

og en præmiesum på 352.076. Trioprocent: 80!

FALCONET FORTSÆTTER BARE MED AT IMPONERE
Samarbejdet mellem Lone Kaj-Nielsen og Bent Olsen synes

at skulle nå nye højder i år. Og det er ikke kun på Klam-
penborg de bourgogne/gule farver hærger. I KHEF
Racing Bowl på Damernes Dag slog parret til med Fal-
conet (Jacob Johansen), der med 13 kg mere på ryggen
slog brave Maltho (Dayverson De Barros). På tredieplads
fulgte Footstepsofspring, der som Maltho trænes af Bettina 
Andersen.

55.000 KR. TIL DESERT EAGLE
Et klasse 5 handicap indledte dagen, hvor Lone Kaj-Nielsens Bayonet (Francis Waweru), der trænes af Inge 
Mette Dejgaard slog Gilbertian og Boss. Derefter lykkedes det ikke uventet Bent Olsen-trænede 2-årige De-
Desert Eagle at vinde efter seks forsøg. Debuterende Snowy var anden før Lima. Foruden præmiesummen på 
25.000 kroner fik Desert Eagles ejer, Marc Elsborg, også udbetalt IkeyVet bonusen på 30.000 kroner - 
se så kan det virkelig betale sig at vinde 2-års maidenløb på Klampenborg.

DAMERNES DAG VAR FLOT SAT OP, MEN REGNEN VAR EN SVÆR KONKURRENT



FRANKTHETANK OVERRASKEDE
Skandinaviens nok bedste amatørrytter, Lea
Olsen, var tilbage efter fødsel og barselsorlov
i rekordfart og tiltroen til et flot comeback i
Tattinger Ladies Cups var stor med Leas ridt
på Smartinblack for parret blev spillet til favo-
rit til 39:10. Og det var nær lykkedes, men
fynske Frankthetank satte en kæp i hjulet
glimrende støttet af Dorthe Borup Andersen.
Der var 1/2 længde ned til Smartinblack med
Zolitall på tredieplads. Frankthetank, der træ-
nes af Jette Mose Hansen vandt til 10 gange
pengene.

CHAMPAGNEBAD TIL VINDEREN
Taittinger Ladies Cup er pr. tradition også
champagnevejning. Og i år måtte Taittinger af
med 43 flasker af de sprudlende dråber til
Dorte Borup Andersen, der også fik et cham-
pagnebad af sine kolleger for øjnene af de
mange tilskuere til begivenheden i Den Kon-
gelige Loge. En ny tradition?

CARL RAS CUP - GODT BETALT KLASSE 3
HANDICAP TIL WARP CORE
Det hører desværre til sjældenhederne, at
klasse 3-hestene løber om en præmiesum på
70.000 kr.Der var da også samlet 13 heste i
årets udgave af løbet over 1400 meter. Der
var da også gang i den ved totalisatorbo-
derne, hvor der på vinder, plads, triospil og
kombspil blev omsat for 112.988 kr. Til sam-
menligning blev der spillet for 103.136 kro-
ner i Dansk Oaks!
Nogen egentlig favorit var der ikke. Exquest
var mest spillet, men det blev Warp Core til
110:10 der med Marcos Robaldo passerede
målet først. Indenfor fire længder fulgte så 10
heste ned til nr.10. Sir Winston. Nærmest
Warp Core kom Dream’Run og Dawn Raid.

MÅSKE LIGE TIDLIGT NOK
Der var bare fire startende i Glaesner Com-
pany 2YO Series som blev en meget sikker
sejr for Spicy Mix (Jacob Johansen), der henvi-
ste Queen Of Dreams, Delicia og Amabai til
pladserne i behørig afstand. Lennart Reuter-

skiöld så meget tilfreds ud efter løbet. Mange
gik så vidt til at udråbe Spicy Mix til favorit til
næste års Derby. Det er måske lige tidligt
nok, selvom talentet er umiddelbart indly-
sende. Spicy Mix er således halvsøster til
heste som Valley’s Pride, Miss Cooper og
Summertime.

DER VAR KNALD PÅ
Der var også et af de ret populære Super-
sprint-løb på programmet. Hvorfor udskriver
man ikke en serie med indledende afdelinger
og en finale for disse populære løb. Det ligger
da lige for? Nå tilbage til det aktuelle løb,
hvor Cavorting var storfavorit fulgt af Hell’s
Angel. Men de to endte kun på sekundære
placeringer for det blev en kamp mellem Flo-
wer Spring (Per-Anders Gråberg) og Miss
Phone Girl (Marcos Robaldo). Førstnævnte
skar målstregen først 1/2 længde før Miss
Phone Girl, der absolut ikke havde noget godt
løb, men var flyvende i opløbet til andenplad-
sen. 

DE 5 STJERNER ÆRESPRÆMIE 
Banens nye samarbejdspartner, ”De 5 Stjer-
ner” stod som sponsor af Damernes Dags
sidste løb, et klasse 4 handicap over 2400
meter. Der var omsat gode 82.345 kroner, da
de syv heste sprang ud af 2400 meter starten.
Da målet blev passeret var det med Bettina
Andersen-trænede Bintang Lad (Oliver Wils-
son)som vinder før Spread My Wings og Fali
San.

SKIDT OMSÆTNING OG ”MANDEFALD” I
TILSKUERANTALLET
Som nævnt var det dårlige vejr en skrap kon-
kurrent. Det kunne tydeligt mærkes på såvel
spil som antal tilskuere. På dagens ni løb
nåede omsætningen 1.195,453 kroner og lø-
bene blev overværet af 1298 personer. De til-
svarende tal for 2015 var otte løb med 2235
besøgende gæster og en omsætning på
1.391,012 kroner. Det regnede ikke i fjor på
Damernes Dag, men vejret var skyet. 

DORTHE BORUP ANDERSEN VEJEDE 43 FLASKER TAITTINGER
Champagnevejningen Spicy Mix  (Jacob Johansen) Warp Core (Oliver Wilson) Flower Spring (Per-Anders Gråberg)



Havde vejret vist sig fra sin dårligste side
på Damernes Dag blev der taget revanche
på ”Oaks-meetingets”sidste dag 10. sep-
tember med  strålende vejr til en dag på
Galopbanen. Begivenheden var Benny Jen-
sen Memorial. Et løb for at mindes en af
dansk galopsports største trænere. Navne
som Algarve og Long John kalder minder
frem hos det lidt ældre publikum.

Løbet blev sikkert vundet af Bent Olsen-træ-
nede Exquest (Carlos Lopez) før Hijo De
Reina, Sir Winston, Prince Hamlet og Finn Ind
Again. 

50.000 kroner ...
har Exquest haft med hjem efter to starter på
Klampenborg. Første gang var i Dansk Bree-
ders’ Cup 2014, hvor Whistler og Call Of Duty
var foran ham. Næste gang nu 6-årige Exq-
uest havde samme beløb med hjem var i fjor

med sejren i KHEFs Racing Bowl. Den brune
vallak er efter Fanaan  ud af Il-X. Ejes af Elo
Ervolder og Susanne Springer og er som
nævnt i stald hos Bent Olsen. Il-X har tidligere
bragt afkom som Mamazita, Da Vinci og Cla-
sic Line. Med 601.983 kroner er Exquest den
mest vindende af de nævnte til dato.

Flot løb på Täby
Flest penge vandt Exquest i 2013 på Täby
med trediepladsen i Breeders Trophy’ Mile,
hvor Paid og Harmonia var foran. 

Exquest har til dato startet 53 gange. Det er
blevet til triotallene: 7-3-10 eller et triotal på:
38. Der hersker næppe tvivl om, at Exquest
har gode sæsoner foran sig.

Glædelig øget sponsoraktivitet
Det er glædeligt at se den øgede sponsorakti-
vitet på Klampenborg Galopbane. Antallet af

”rullereklamer” ser ud til at være mærkbart
øget. På løbsdagen holdt et stort firma inden-
for høre-apparat-branchen en større sam-
menkomst og så er jeg meget glad for Bro-
gaardens reklame på startboksen, men bare
man ville male de to hvide felter blå. Så er den
helt hjemme.

Maltho kan stadig
Fra dagen skal med, at Bettina Andersen fort-
satte sin sejrsstime med 11-årige Malthos
sejr i sin start nr. 89! Oliver Wilson var partner
på Maltho, der i år har startet ni gange med
én sejr, én tredieplads og ikke færre end fem
andenpladser. Indtil videre er der indløbet
184.668 kroner. I Stald Jupiters Maiden Mile-
var Søren Jensen-trænede Saw Box Carlras
(Nicolaj Stott) nærmest flyvende ned gennem
opløbet til sejr før Doc Martin. Flyvende var
Miss Else (Fanny Olsson) også i det følgende
løb, hvor hun vandt uhyre let. Odds blev lidt

overraskende kun på 59:10. I Glaesner Com-
pany 2YO Serien var Bent Olsen-trænede De
Fem Stjerner noget overraskende bedst. Sej-
ren kom i hus før debuterende Sømkongen
Carlras og Sun Of A Gun. Det var den nye
stald De Fem Stjerner A/S første vinder no-
gensinde. Næppe den sidste! I vindercirklen
så vi også White Leandro (Sara Slot) og Dustin
(Jan-Erik Neuroth).

”Yearling-Meeting” står for døren
Jeg har valgt at kalde de næste tre løbsdage
på Klampenborg for ”Yearling-Meeting”, da
der på to af dagene fokuseres på yngste år-
gang med IkeyVet Auktionsløb og Dansk Kri-
terium. Samtidig er der jo Scandinavian Open
Yearling Sale på York Stutteri, fredag 23. sep-
tember kl. 15:00. ”Yearling-Meeting” byder
også på hoppernes Sceptre Stakes og årets
sidste klassiske løb Dansk St. Leger. Så der er
nok at glæde sig til.

EXQUEST RUNDEDE SEJR NR. 7 I BENNY JENSEN MEMORIAL

Exquest (Marcos Robaldo)
vinder Carl Ras Cup.
Saw Box Carlras (Nicolaj
Stott).
Maltho (Oliver Wilson) slår
Lord Dublin.
De Fem Stjerner (Oliver Wil-
son) modtages af ejerne
efter debutsejren.


