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I snart mange år har Bank Of
Burden og Let’sgoforit været
konger på de skandinaviske ga-
lopbaner. Nu har de begge ind-
stillet karrieren, og straks
melder spørgsmålet sig: Hvem er
de nye konger? Der er heldigvis
mange om buddet. Nye stjerner
har meldt sig på turfen. Stjerner,
der er parate til at afløse sprin-
terkongerne Let’sgoforit og sta-
dig aktive Ragazzo samt den hær
af Tordenskjolds soldater, der har
været dominerende på de læng-
ere distancer de senere år. Det
drejer sig især om Bank Of Bur-
den og den norske Triple Crown
vinder Without Fear, der døde i
maj i år. 

Sæson 2016 er langt fra ovre
endnu, men den har allerede
været kendetegnet ved nye,
spændende navne som vindere
af de skandinaviske (Gr.3) og (L)
opgør.  Blandt de, der har meldt
sig på banen er Giftorm, Brow-
nie, Guerre, Duke Derby og Quar-
terback. De er sammen med
allerede eksisterende trofæer
som Easy Road og Hurricane Red
de heste, der står som de mest
sandsynlige arvtagere efter
Let’sgoforit og Bank Of Burden.
Endvidere vil en meget lovende
årgang af treåringer med sikker-
hed næste år blande sig i dysten
om, hvem der skal være i zenith i
de skandinaviske topvæddeløb
for ældre heste.
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Giftorm
Let’sgoforit vandt alle sine løb på dirt, og
siden 2013 har han ikke løbet på distancer
over 1200 meter. Tronskiftet kom muligvis på
Jägersro den 16. juli i år hvor Giftorm på Jä-
gersro vandt Zawawi Cup (Gr3) over 1200
meter dirt tre længder foran Let’sgoforit, der
her fik sin sidste start.
Giftorm kan lidt af hvert og er med 92 i gene-
ralhandicap konstant blandt de bedste i Skan-
dinavien. Både på dirt og græs og ikke kun
som sprinter men også som miler. I år er det
blevet til over en million svenske kroner i ind-
løbne penge. Efter et succesrigt Dubai ophold
med bl.a. en andenplads, har han været pla-
ceret i Pramms Memorial (L) på Jägersro over
1730 meter dirt, i Polar Cup (Gr.3) over 1370
meter græs på Øvrevoll og senest var han
tredje i Tattersalls Nickes Minneslöpning (L)
over 1600 meter dirt på Bro Park. At Giftorm
er en god hest er der ingen tvivl om. Udfor-
dringen for ejeren Mr. Ascot og træner Frede-
rik Reuterskiöld er måske at finde ud af, hvor
han er bedst.

2010 Br. v. WAR PASS (USA) - HIGH CHOLESTEROL (USA) V. UNTIL SUNDAWN (USA)

Ejer: Mr. Ascot Træner: Fredrik Reuterskiöld

2016 9st    2-1-2  1 103 069 skr 93
2015 8st    0-3-2 641 034 skr 93
2014 8st    1-3-2 328 430 kr 90
2013 6st    1-2-2 421 734 skr 86
2012 6st    2-1-0 116 000 skr 77

Karrieren

92

Giftorm (Kevin Stott)
vinder på Jägesro

Giftorm kan lidt af hvert.



EasyRoad
Easy Road er Skandinaviens nye sprinterkonge

Skandinaviens ubestridte sprinterkonge her
og nu er dog uden tvivl Easy Road. Den nu
seksårige hingst bliver bare bedre og bedre
med årene. Allerede inden sejren i Rous Sta-
kes over 1000 meter på Ascot havde handi-
capper Pam Cordrey hævet ham til 93 i
generalhandicap. Easy Road har ikke løbet
på dirt siden sit sidste løb i 2014, hvor han i
øvrigt. vandt. I år har han vundet Norsk joc-
keyklubs Sprintløb (L) på Øvrevoll før den
mangeårige sprinterkonge, Ragazzo. Og på
Bro Park har han vundet såvel Zawavi Vår-
sprint (L) som Taittinger Sprint Championship
(L). I Polar Cup (Gr.3) på Øvrevoll over 1370
meter var han som anden klart slået af Brow-
nie, som han gav 2 kilo, men han var foran
Giftorm, der løb med samme vægt som Easy
Road.

2010 Br. v. COMPTON PLACE (GB) - BROUGHTONS REVIVAL (GB) V. INDIAN RIDGE (IRE)

Ejer: Stall Easy Road Træner: Cathrine Erichsen

2016 8st 4-1-1 1 050 819 skr 93
2015 7st 4-3-0 1 114 180 skr 93
2014 9st 3-0-1 168 545  skr 90
2013   8st      2-3-1      397.72   skr 87
2012   2st 1-1-0 63 360  skr          77

Karrieren

93

Easy Road (Nelson de Souza)
vinder på Bro Park



Brownie
Én af de heste, der har overrasket særdeles
positivt i 2016 er netop Brownie, der med 95
p.t. topper det skandinaviske generalhandi-
cap. Det helt store gennembrud kom i det vel-
betalte Marit Sveaas Minneløp (Gr3) over
1800 meter på Øvrevoll, hvor Brownie slog
Hurricane Red, Bank Of Burden og Coprah.
Brownie blander sig dermed stærkt i kampen
om den skandinaviske milertrone i kamp med
heste som blandt andet Hurricane Red og
Guerre. Inden da havde Lone Kaj-Nielsens
superhingst på Øvrevoll, der synes at være
hans favoritbane, vundet såvel Polar Mile Cup
(L) over 1600 meter som Polar Cup (Gr3)
over 1370 meter som tidligere nævnt før Easy
Road. Tidligere på året var Brownie vinder på
Klampenborg af Copenhagen Mile. I hans fo-
reløbig sidste start i år på Bro Park i Sprint
Championship (L) over 1200 meter var han
kun femte, men efter vor mening er Brownie
også en bedre miler end sprinter.

2012 Br. H. SUNDAY BREAK (JPN) - TROPICAL MARK (GB) V. MARK OF ESTEEM (IRE)

Ejer: Lone Kaj-Nielsen Træner: Bent Olsen

2016 8st 4-1-0 1 061 938 kr.  95  
2015 8st 2-1-4 206 870 kr.  84 
2014 Ustartet 

Karrieren

95

Brownie (Jacob Johansen)
vinder på Klampenborg

Brownie topper det skandinaviske 
generalhandicap.



Falconet
Det er ikke hverdagskost, at en dansktrænet hest
topper det skandinaviske generalhandicap. Det
har været svært at finde dansktrænede heste med
et handicap over 90 med undtagelse af Flemming
Velins importer. I 2016 er der flere. Bent Olsen har
ikke kun Brownie på listen men også Falconet,
der med sejren i Pokalløb på Klampenborg før
Hurricane Red - hans bedste præstation indtil vi-
dere - er kommet op på 93 i handicap. 
Falconet har i år kun løbet på Klampenborg, og
de senere år har han ikke haft større succes på
andre skandinaviske baner. Han er dog nu bedre
end nogensinde før. Han vandt som treårig Skan-
dinavisk Mesterskap for 3 åringer på Øvrevoll
med syv længder, så spørgsmålet er, om han ikke
igen skal prøves med de bedste skandinaviske
heste i et af de større løb for milere i Sverige eller
Norge. Stall Cambres superhoppe Hoku har i år
vundet fire løb, bl.a. Lanwades Stud Stakes (L) på
Øvrevoll over 1600 meter, hvor hun slog Miss Re-
bell og Icecapada. Hoku har netop nu et general-
handicap på 89.

2010 MKBR, H. v. FALCO-SEATTLE’S WOOD v.

WOODMAN Ejer: Lone Kaj-Nielsen Træner: Bent Olsen

2016 5st 2-1-0 200 000 kr.  93  
2015 8st 1-2-2 212 500 kr.  91  
2014 7st 3-1-1 236 430 kr.  90  
2013 6st 3-0-1 446 650 kr.  86  
2012 3st 2-1-0 220 000 kr.  82 

Karrieren Falconet

93

Falconet (Jacob Jo-
hansen) vinder på
Klampenborg 

Bent Olsen har 3 heste med 90 eller
mere i handicap.

Hoku 89

Karrieren Hoku

2016 7st 4-0-1 370 454 kr.  91  
2015 8st 1-3-1 233 486 kr.  89  
2014 8st 3-0-0 200 339 kr.  89  
2013 10st 1-3-1 233 991 kr.  -

2011 BR., Hp. v. HOLY ROMAN EMPEROR (IRE) -

 SCYLLA CADEAUX (IRE) v. CADEAUX GENEREUX 
Ejer: Stall Cambre Træner: Bent Olsen

Hoku og Oliver
Wilson



Flemming 
Flemming Velin, der selv har sine heste i træ-
ning, har p.t. fem heste på listen, der har star-
tet i år, med 90 i handicap eller mere.
Giuseppe Piazzi (90), Giovanni Boldini (91)
Omar Bradley (92) Fields Of Athenry (94) og
Guerre (94). Giovanni Boldini viste med sej-
ren i Tattersalls Nickes Minneslöpning forrige
år sin høje klasse, men i år er det kun blevet
til to starter, hvor han var uplaceret, og han
har ikke startet siden i foråret. Omar Bradley
kan måske vise sit handicap. Han vandt sidst
foran Elektra Art, der siden har vundet Dansk
Oaks og Sceptre Stakes. 
Fields Of Athenry, der var tredje i det engel-
ske St. Leger (Gr.1) og den formodede bedste
af dem alle, løb godkendt i Scandinavian
Open efter en lang løbspause, men han skuf-
fede i Stockholm Cup International (Gr3), og
indtil videre har han ikke gjort sig fortjent til sit
høje handicap på 94 i Skandinavien.
Det har så til gengæld såvel Giuseppe Piazzi,
der vandt Klampenborg Classic efter en løbs-
pause på næsten to år. Samt naturligvis Gu-
erre. Guerre har således imponeret i år, hvor
han er kommet ud på milerdistancerne. Det er
blevet til sejr i Dansk Jockey Club Cup (L)
over 1800 meter og i Tattersalls Nickes Min-
neslöpning (L) på Bro Park over 1600 meter
dirt, hvor han vandt let før Silver Ocean og
Giftorm. I Polar Mile Cup (L) på Øvrevoll over
1600 meter var han tredje bag Brownie, som
han gav et kilo, slået med 2 ½ længde. Det
skal blive spændende at se Guerre igen på
dirt.

Flemming Velins gryende succes

Velins hold
90
GUISEPPE
PIAZZI

91
GIOVANNI
BOLDINI

92
OMAR
BRADLEY
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Fields
2016 2st 0-0-0 0 kr.  97  
2015 6st 3-1-1 1 478 147 kr.  
2014 1st 0-0-0 0 kr.  

Karrieren Fields Of Athenry

94

FIELDS OF ATHENRY CANTRER TIL START PÅ DONCASTER

Guerre94

Karrieren Guerre

ofAthenry
GUERRE 2012 BR. H. v. GALILIO (IRE) - LAST LOVE (IRE) v.

DANEHILL (USA) Ejer: Maiken og Flemming Velin

2016 6st 2-0-2 405 924 kr.  94  
2015 2st 0-0-0 0 kr.  95  
2014 4st 1-0-0 193 703 kr.  95  
2013 2st 1-1-0 145 516 kr.  

2011 MKBR. H. v. WAR FRONT (USA) - GOLDEN

TOAST( USA) v. HENNESSY (USA)

Ejer: ScanVet Stallions Træner: Flemming Velin

2016 3st 1-0-0 60 000 kr.  91  
2015 0st 0-0-0 0 kr.  
2014 2st 2-0-0 167 625 kr.  

2012 BR.. H. v. GALILEO (IRE) v. BELESTA (GB v.
XAAR (USA)) Ejer: Maiken og Flemming Velin
Træner: Flemming Velin

Karrieren Guiseppe Piazzi

2011 BR.. H. v. WAR FRONT (USA) -  DANCING 

TRIESTE (USA) v: STARRY DREAMER (USA)

Ejer: ScanVet Stallions Træner: Flemming Velin

2016 2st 0-0-0 6 497 kr.  92  
2015 4st 0-0-0 40 949 kr.  95
2014 7st 2-0-2 1 037 430 kr. 95  
2013 4st 2-1-1 1 411 363 kr.  

Karrieren Giovanni Boldini

2013 BR.. H. v. WAR FRONT (USA) -  Louve Des Reves

(IRE) v. Sadler’s Wells (USA) Ejer: ScanVet Stallions

Træner: Flemming Velin

Karrieren Omar Bradley

2016 3 2-0-0 35 000 kr.  92 
2015 3 1-1-1 233 038 kr.  



Hurricane
Bank Of Burden udviklede sig over årene til en hest, der
viste stor klasse på alle distancer fra 1800 til 2400 meter,
og selvom han løb mest på græs, vandt han også storløb
på dirt. Arvefølgeren er naturligvis umiddelbart Bank Of
Burdens lillebror, den svenske derbyvinder, Duke Of Bur-
den. Af de ældre heste i dag, er Hurricane Red den, der
bedst matcher Bank of Burden. Hurricane Red er den
mest alsidige, stabile og måske også bedste hest i Skan-
dinavien de senere år. Den svenske derbyvinder fra 2013
vinder på alle distancer fra 1600 til 2400 meter. Han har
aldrig løbet uplaceret i Skandinavien. Hans eneste løb
uden for præmierækken var Grosser Preis von Berlin
(Gr.1) i 2014, hvor han var sjette slået med 3 ½ længde.
Den nu seksårige Hurricane Red vandt allerede i årene
efter sin derbysæson storløb, bl.a. Stockholms Stora Pris
(Gr.3) foran den evige rival Bank Of Burden.
I år har han foreløbig vundet Pramms Memorial (L) over
1730 meter dirt på Jägersro foran 2015 vinderen Silver
Ocean samt Oslo Cup (Gr.3) over 2400 meter på Øvrevoll
før Bokan og Quarterback. Senere på året måtte han på
Øvrevoll bøje sig for Brownie i Marit Sveaas Minneløp
(Gr.3) over 1800 meter. I Stockholm Cup International
(Gr.3) på Bro Park over 2400 meter var Quarterback ham
overlegen, og i Skånska Fältrittklubbens Jubileumslöpning
(L) på Jägersro blev han over 2400 meter dirt slået på de
sidste meter af Duke Derby. Hurricane Red har kun løbet
tre gange på Klampenborg, hvor han stadig mangler en
sejr. Hurricane Red har været oppe på 95 i handicap, og
aktuelt står han til 93.

2010 F. H. HURRICANE RUN (IRE) - BOUNCE (FR) V. TREMPOLINO (USA)

Ejer: Stall ZADA Træner: Lennart Reuterskiöl Jr.

2016 7st 2-4-0 1 433 828 kr. 94  
2015 8st 4-2-1 883 581 kr.  
2014 9st 3-3-1 765 700 kr.  95  
2013 7st 6-0-1 1 704 445 kr.
2012 2st 0-1-0 87 980  kr.  

Karrieren

93

Hurricane Red og
Jacob Johansen
- blød bane ingen hindring!

Hurricane Red er den, der matcher Bank
Of Burden bedst.

Red



Quarterback
Én af årets flotteste opvisninger kom i
Stockholm Cup International (Gr3) over 2400
meter på Bro Park, hvor Quarterback ind i
opløbet helt uanfægtet bare spadserede fra
de andre og i overlegen stil slog Hurricane
Red og Icecapada og med Bank Of Burden i
det slagne felt i hans sidste start.  Det bragte
Quarterback op på 94 i generalhandicap. I
Scandinavian Open Championship (Gr.3) tid-
ligere på året måtte Quarterback slås meget
mere for sejren og først efter et meget tæt
opløb han slog Inaya, Bank Of Burden, Giu-
seppe Piazzi og Hurricane Red. Der er ingen
tvivl om, at Quarterback på distance, når han
er bedst, er af international klasse. Det har
han også allerede bevist gennem topplace-
ringer på såvel Ascot som Meydan. Hvor god
han er, får vi et fingerpeg om, hvis han brin-
ges til start den 22. oktober i Worthington’s
Victoria Stakes (Gr.3) alias St. Simon Sta-
kes.

2012 Mrbr. H. AMERICAN POST (GB) - QUEBRA (GER) V. SURUMU (GER)

Ejer: Team MK Træner: Rune Haugen

2016 8 st 2-0-2 1 095 700 kr.  94  
2015 8st 1-2-0 728 894 kr.  
2014 3st 1-1-1 273 324 kr.  

Karrieren

94

Quarterback på Meydan
Han spadserede bare fra de andre.



Efter sæsonen 2014, hvor Duke Derby vandt
Svenskt Derby før Eye In The Sky, og Eye In
The Sky vandt Norsk Derby før Duke Derby,
var jeg ikke i tvivl om, art de to ville præge,
måske dominere de store løb for ældre heste i
Skandinavien de kommende år. Sådan er det
ikke gået. Duke Derby fik et dårligt år som fi-
reårig, hvor han var ramt af sygdom dele af
sæsonen. Han blev sat til salg på Tattersalls i
efteråret men ikke solgt, og det kan ejeren, fa-
milien Nagell-Erichsen, glæde sig over. Her i
sensommeren 2016 har Duke Derby med fire
sejre i træk over de længere distancer vist for-
dums styrke, og han er nu oppe på et gene-
ralhandicap på 94. Den 8. oktober vandt han
Skånska Fältrittklubbens Jubileumslöpning (L)
over 2400 meter dirt på Jägersro foran to
andre svenske derbyvindere, Hurricane Red
og Bokan, samt den svenske Jägersro og dirt
specialist over distance, Be My Academy.
Kun fire heste med et gennemsnitshandicap
tæt på 93. Det må være skandinavisk rekord.  

2011 Mrbr. Br. vallak - DUKE OF MARMALADE (IRE) - TOCOPILLA (FR) v. MEDDAALY (GB)

Ejer: Familien E. Nagell-Erichsen Træner: Niels Petersen

2016 8st    4-1-0 626 268 kr 94
2015 6st    0-1-1 126 610 kr 91
2014 8st    2-3-1 1 672 404 kr 91
2013 4st    0-2-0 283 031 kr 81

Karrieren

Skandinavisk rekord på Jägersro 
den 6. oktober.

Duke� 94Derby
Duke Derby og 
Per-Anders 
Gråberg modtages
af Einar Nagell-
Erichsen efter
endnu en storløbs-
sejr



Eye in the Sky havde en fremragende sæson i fjor, hvor han i otte
starter indløb ca. 760.000 s. kr. ved to sejre og to trediepladser.
Blandt andet vandt han Langer Hamburg over 3200 meter på
Hamburger Horn og Oslo Cup (Gr.3) på hjemmebanen i Oslo. Han
var også tredie i Mr Ascot Stockholm International (Gr.3) på Täby
slået af Bank Of Burden og Hurricane Red

De gode takter er ikke fuldt op i år, hvor den den bedste placering
er en tredjeplads på Øvrevoll. Eye in the Sky har således  ikke ind-
friet de store forventninger til ham. Men det skal naturligvis med, at
han er blevet opereret i halsen. Eye in the Sky tager hul på næste
års opgaver med et generalhandicap på 91.

2011 Sk. V. SINNDAR (IRE)- SAUDADE (IRE) v. LINAMIX (FR)

Ejer: Scandinavian Racing Stable AB Træner: Niels Petersen 

2016 4st 0-0-1 37 750 kr 93
2015 8st 2-0-2 760 173 kr 93
2014 10st 3-1-0 1 597 313 kr 93
2013 2st 2-0-0 342 924 kr 83

Karrieren

Eye in the Sky har ikke fulgt de gode takter op.

E ye 91

Flotte Eye in 
the Sky under 
et morgen-
arbejde

in theS ky



Hvor  
Årets derbyårgang tegner spændende, og
det skal blive interessant at se, hvordan de
klarer sig næste år. Den mest funklende
stjerne indtil videre har været den norske
derbyvinder Our Last Summer. Niels Peter-
sen bekendtgjorde tidligt på året, at her
var en hest ud over det sædvanlige, og det
har han haft ret i. 

Our Last Summer blev prøvet i Tysk Derby,
hvor han løb godkendt, men dog var uplace-
ret. Sit eneste nederlag i Skandinavien i år
kom i Norsk St. Leger, hvor han måtte over-
give sig til Lord Divine. De to var langt -
meget langt- foran de andre, og handicapper
Pam Cordrey har da også Lord Divine og Our
Last Summer som de højest handicappede
treåringer med henholdsvis 92 og 91. Dermed
antyder hun klart, at hun ser dem helt fremme
mellem de allerbedste næste år.

Bank Of Burdens lillebror og halvbror, Duke
Derby, har modsat sin storebror opnået at
blive derbyvinder, og han har nu et handicap
på 87, et kg mindre end Suspicious Mind, der
er på 88. Der er næppe tvivl om, at vi vil se
dem begge med fremme i de velbetalte Bree-
ders løb næste år, og at de vil blande sig over
distance med den skandinaviske elite i 2017.

OUR LAST
SUMMER

89

u

god  er derbyargangen  
88/87

SUSPICOIUS MIND (88) DUKE OF BURDEN (87)

APPELINA

92

91

LORD DIVINE
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I år har de begge fået stryg af ”Breeders-
dronningen”, Appelina, der først slog Su-
spicious Mind i Breeders Trophy Classic
over 1800 meter på Bro Park og senere
Duke Of Burden i Breeders Prize Classic
over 1980 meter på Øvrevoll.

Appelina er med et handicap på 89, da
også sat højere end de to derbyvindere.
Jeg glæder mig allerede til mødet mellem
Appelina og de andre skandinaviske su-
perhopper, Icecapada, Inaya, Amie Noire
og Hoku. I den kreds vil vi forhåbentlig
også finde en anden Breeders vinder,
Beaufort Twelve. Ifølge Søren Jensen står
hun ikke distance. Om Appelina gør, det
må vise sig.

Gunvald er en af de treåringer, der allerede har prøvet kræfter med den ældre elite. I Manesco
Guld over 1600 meter dirt på Bro Park mødte han og slog Pramms vinderen fra 2015, Silver
Ocean. Han fik 7 ½ kilo af Silver Ocean, men man kan jo ikke andet end vinde. Og det har Gun-
vald gjort næsten hver gang i år. Fem gange indtil nu. Han var anden i Svensk Derby kort slået af
Duke Of Burden, og i Vårtesten i maj måned var han først i mål, men han blev diskvalificeret for
trængning. Gunvald har indtil videre kun løbet på dirt. Er det den nye dirtkonge på milerdistan-
cerne? Foreløbig har han 90 i handicap.

84
BEAUFORT
TWELVE

Er det den dirtkongenye

GUNVALD
Kevin Stott

90


