
Jeg er delejer i Stradivarius sammen med tre andre ”galop-fre-
aks”. Vi har også Steinway i stalden hos Søren Jensen på Engha-
velyst. Stradivarius har i år været gennem en del sygdom, så
indtil for ganske nyligt var det kun blevet til to starter i år med
beskedne resultater. 

Da sygdommen var overstået genvandt Stradivarius hurtigt
sin form. Det blev derfor besluttet, at starte ham på Bro
Park over 3200 meter i Bro Park Festival med 150.000 s.
kr. til vinderen. Løbet havde også fra sæsonens begyn-
delse været hans hovedopgave i 2016. Og det gik virkelig
godt i Stockholm. Stradivarius (Nicolaj Stott) var flyvende
ned gennem opløbet fra en plads bagerst i feltet og nåede
en længde forbi Funny’s Chap, da målet blev passeret.

... men va’ så?
Ovenpå den præstation skulle Stradivarius naturligvis
starte mere - men hvor? Han er ikke nogen dirt-hest og løb
på dette underlag over distance med en passende præ-
miesum var der en del af. Men vi kunne ikke finde egnede
løb på græs på nogen bane i Skandinavien. Derfor rettede
vi blikket mod Tyskland.

Silbernes Band virkede som en mulighed!
Efter higen og søgen i oplukte kalendere, fandt Søren frem
til Silbernes Band (L) i Køln over 3850 meter, hvilket bety-
der, at det er Tysklands længste løb gennem sæsonen.
Der var ca. 105.000 d.kr. til vinderen.

Det blev besluttet at melde, selvom der ikke var fuldstæn-
dig enighed i ejerkredsen. Nu er det således i Tyskland, at
der efter at være meldt, kommer der fire dage før løbet en
foreløbig startliste og derefter den endelige startliste tre
dage før løbet. Vi blev enig om, at se den foreløbige startli-
ste inden en endelig beslutning.

”Nu eller aldrig!”
Da den foreløbige startliste blev offentliggjort, var der ingen
tvivl - Stradivarius skulle til Køln. Der var en hest fra
Schweiz, der kunne være farlig, men eller så det fornuftigt
ud. Håbet var naturligvis en sejr og vi ville være tilfredse
med en tredie-plads. Og det forekom realistisk. ”Nu eller
aldrig” udtalte Søren til GalopSports Filip Zwicky om Køln-
starten.

”Stradivarius er på toppen” og vi vil gerne se om han kan
klare sig i internationalt selskab. Silbernes Band er en
oplagt mulighed med sine 3850 meter og et banelegeme,
der kan minde en del om Bro Parks. Absolut en fordel for
ham.”

Josef Bojko i sadlen
På anbefaling af den tidligere Klampenborg-jockey, Len-
nart Hammer, der nu er træner i Baden-Baden blev det be-
sluttet, at Josef Bojko skulle ride Stradivarius - et valg der
siden blev genstand for en del diskussion. Josef Bojko red
i 2011  Andreas Wöhlers Waldpark til sejr i Tysk Derby.

Alt udsolgt - beklager!
Det blev ”Jørgensen”, der skulle stå for transporten til Køln
med Danielle som ”Co-driver” og oppasser af Stradivarius,
Transporten var således i sikre hænder:

Lige så sikker var jeg på, at det ville blive en formsag at
bestille flybilletter frem og tilbage på selve dagen. Hallo!
Efterårsferie. Alle flybilletter var revet væk. Vi kunne dog
komme afsted og hjem igen på nogenlunde passende tids-
punkt. Prisen var ca. 15.000 kr. pr. billet! Det blev naturlig-
vis hurtigt droppet. De lange veje vandt! 

Det betød sådan ca.10 timer den ene vej og 10 timer den
anden vej for at overvære et galopløb på godt fire minutter.
Så er man altså ”galop-freak” så det batter!

Weekenden begyndte bedst muligt
Vi var fire, der skulle afsted til Køln: Jane og Søren Jen-
sen, Ib Müllertz og mig selv. Og mon ikke vi fik en god start
på Kølner-turen. GALOPkompagniet havde nemlig sin
anden hest, Steinway, til start for første gang om lørdagen.
Og det gik  overal forventning, da Steinway med Elione
Chaves i sadlen blev en let vinder. Appel Au Maitre-sønnen
galopperede på en måde og viste så store egenskaber, at
forventningerne til Steinway synes at være berettigede.

Og så var det ellers afgang mod Køln!

Til venstre:
Stradivarius
med Kevin
Stott i sad-
len vinder
Bro Park 
Festival.

Til højre:
Steinway
med Elione
Chaves 
vinder i sin
debut.
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SILBERNES BAND

I bil frem og tilbage til Køln på en week-end er godt nok en lang tur 



Turen gik fint. Jane havde frugt med og det blev suppleret
med indkøb af lækkerier på båden. 

Kølner Dom og Rhintur
Næste formiddag var der både tid til et besøg i den fanta-
stiske Domkirke og en slentretur langs Rhinen inden kur-
sen blev sat mod Kølns galopbane.

Publikum som på en dansk derbydag...og mere til! 
Vi ankom i god tid til Banen og blev straks forbavset over,
hvor mange mennesker, der allerede var mødt. Det fort-
satte op mod første løb, hvor der vel var kommet omkring
12.000 besøgende. Det er naturligvis ikke glædeligt i sig
selv - men de havde ikke travlt med at gå til spilleboderne.

Derimod er der et leben uden lige bag de ikke særlig vel-
holdte tribuner - for at sige det mildt!
Her er der alskens boder, hvor du kan købe alt fra mad af
snart sagt enhver slags til slips med hestemotiver eller en
cowboy-hat. Og der er en del restauranter. Bl.a. er en be-
liggende ud til stien, hvor hestene går ud til banen fra pad-
docken og igen, når løbet er overstået. Der er vel næppe
mere en en meter fra bordene til hestene. Det er altså far-
ligt.

Man følte sig langt fra velkommen!
Vores første møde med en repræsentant for Banen, var da
vi skulle ind på selve publikumsarealet fra P-pladsen.
Søren præsenterede os som hhv. træner og ejere fra Dan-

mark. Det var den sortklædte funktionær hamrende lige-
glad med. Vi havde bare at betale ved kassen.
Senere fik vi i Sekretariatet refunderet vores udlæg og
endog udleveret program og paddocktegn - det var al den
opmærksomhed vi oplevede fra Banens side. Ingen be-
mærkede os overhovedet. Jeg håber sandelig ikke at gæ-
ster på Klampenborg oplever det samme!

En hyggelig bane med en god atmosfære
Bygningerne kræver et gevaldigt løft, men publikum hyg-
ger sig og der er en god atmosfære. Og de interesserer sig
for hestene.

Der er adskillige lag publikum omkring paddocken, hvor en
kommentator underholder i en rivende talestørm om he-
stene. Måske en ide til efterfølgelse? 

Banelegemet er rigtig godt. Store sving og en lang bane
bagside og ikke mindst 600 meter opløb. En perfekt bane
for Stradivarius.

Silbernes Band (L) 2016
Stradivarius havde rejst uden de store problemer fra Klam-
penborg til Køln og var blevet indlogeret ved siden af hans
på forhånd ansete værste konkurrent Hectomare fra
Schweiz, der mødte med stærk form. På tal var Stradiva-
rius bedst inde. Men det er ofte svært at sammenligne
GAG og dansk handicap.

Taktikken var klar for Stradivarius. Han skulle lægge sig
bagerst i feltet og så udnytte sin eminente speed på det
lange opløb. Stradivarius sprang først ud og Josef Bojko
måtte kæmpe noget for at få trukket Stradivarius ned til en
plads bagerst. Den position holdt parret til ind på opløbet,
hvor kampen ned gennem opløbet blev sat ind. 

Flyvende ned gennem opløbet, men...
Stradivarius avancerede hurtig op gennem feltet, men fø-
regruppen havde også kræfter i behold, så Stradivarius
måtte kæmpe hårdt - og det gjorde han. Carpathian kunne
han ikke fange, men på de sidste hundrede meter var Stra-
divarius flyvende.
Det blev til trediepladsen bag odds-favoritten Carpathian
(FR) og næstfavoritten Hectomare (IRE), som slog Stradi-
varius under lige vægt. De to sidstnævnte  gav begge 
3-årige Carpathian (FR) 4,5 kg. Stradivarius var fjerdefavo-
rit i det otte-hestes store felt. Awordshire var fjerde og der-
fra var der 12 længder ned til de sidste fire i feltet.

Blev angrebet sat ind for sent?
Efter løbet blev det naturligvis diskuteret om Stradivarius´
angreb blev sat ind for sent, så det kostede andenplad-
sen? Det kan der vel tales for og imod. Vi var taget til Køln
for at se om han kunne matche gode internationale heste -
og det kunne han efter vores mening.

Efter en skøn week-end i Køln lokkede atter de lange veje
og vi nåede Klampenborg ca. klokken 11:30.

Tribuner er set flottere på andre baner
rundt om i Europa - men hyggeligt!

Flot
banelegeme 

Velbesøgt paddock


