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Meetinget blev sat igang med Scandinavian Open 
Yearling Sales på York Stutteri, fulgt op dagen 
efter af IKeyVet Auktionsløb, Danmarks mest  pre-
stigefulde 2-års løb. Dansk  Kriterium  blev afgjort
8. oktober. Og endelig fandt årets sidste klassiker,
Dansk St. Leger, sin afgørelse 15. oktober, på Mee-
tingets sidste dag 15. oktober.

Screwbox Carlras (Oliver Wilson) vinder
IKeyVet Auktionsløb før The Danish Girl
(Martin Rodrigues)

Racetime



“Yearling-Meetingets”første dag blev en af Stald
Ras’ bedste nogensinde. Noget tyder på, at denne
sæson vil blive den hårdtsatsende stalds hidtil stør-
ste.

Det var dagen efter endnu en vellykket Åringsauktion på
York Stutteri. ”Selv med en mindre tilbagegang i salget
fra i fjor kan vi kun være tilfredse” udtalte Dansk Galops
direktør, Peter Knudsen og tilføjede: York Stutteris op-
sætning af rammerne omkring auktionen var igen per-
fekte og mødte kun ros fra alle sider.”

Sådan fejrer man en maidensejr
Der har ikke været meget at grine af for Jonna Andersen
og Carsten Nørgaard i meget lang tid, men endelig skulle
man igen modtage en vinder. Det var Mingun-datteren,
Intensity, der efter en forrygende opløbskamp med Sun
Of A Gun (også Mingun) og Holy Star skulle en tur i Vin-
dercirklen. Det ser måske endelig ud til, at Mingun nu får
nogen succes i Skandinavien. Men altså efter at han er
solgt til udlandet. Glæden var stor hos ejere og Søren
Jensen efter triumfen og champagnepropperne sprang
lystigt.

Bettina Andersen fortsætter sejrsstimen
Man kunne måske svagt fornemme, at det igen ville blive
en stor dag for Bettina Andersen-stalden, da dagens ind-
ledende løb, ” Din forsikringsmægler Handicap” blev til
en dobbelt-triumf med Fali San (Jacob Johansen) med
blinkers! og Bintang Lad. Og så! to løb senere vandt Bet-

tina Andersen-trænede Screwbox Carlras (Oliver Wilson)
IKeyVet Auktionsløb efter en forrygende opløbskamp
med The Danish Girl. Sent - men skarpt - angribende
Sømkongen Carlras, der er eget opdræt, blev tredie og
Spicy Mix (Jacob Johansen), der absolut ikke kunne lide
den hårde bane var fjerde - Freestyler (Shane Karlsson)
var femte. 

Løbet blev således en stor triumf for Stald Ras, der sikkert
kan se frem til næste års klassikere med optimisme med
de to og Stald Ras andre evnerige væddeløbere i staldene
hos Hanne Bechmann og Søren Jensen. Vinderen, der er
opdrættet hos Stutteri Hjortebo er efter Air Chief Mars-
halog Marigold. Det betyder, at han  er halvbror til Nu-
detnok, der selv var anden i Auktionsløb i 2013 bag Miss
Tiffany. Nudetnok blev også tredie i Breeders’ Trophy
Classic på Täby bag Beentheredonethat og Talk My Talk. 

Var banen fair eller unfair?
Der blev diskuteret en del om banens beskaffenhed var
fair eller unfair. Det er et spørgsmål, der ofte dukker op
og noget entydigt svar findes der ikke. Klampenborg er
en naturbane, beliggende i Ordrup Mose, hvilket betyder,
at banen kan skifte fra blød til god eller hård i løbet af
meget kort tid. Nogle heste foretrækker en blød bane
andre ville hellere galopere på Klampenborgvej. Da der
altså er yderpunkter ville det mest acceptable vel være et
sted midt imellem. Det havde så krævet nogen vanding
på denne løbsdag. Men rygtet ville vide, at der ikke
havde været vandet siden mandag/tirsdag. Det kan jeg

hverken be-eller afkræfte.

Baby ingen hindring
Kort før dagens amatør/lærlingeløb fik jeg lejlighed til at
ønske Lea Olsen tillykke med ”Lille Olsen”. Mindre end
20 minutter efter havde Lea vundet sin første sejr efter
fødslen. Det var på Smartinblack i en forrygende opløs-
kamp med Validus (Rikke Bay Torp). Kampen var så tæt,
at der skulle målfoto til for at finde vinderen.

Overraskende vinder til lavt odds
Catch A Grenade var endnu et bevis på, at man skal
holde øje med heste, der næsten aldrig har startet på
græs og som så oplever Klampenborgs græstæppe under
hovene. Et sådant eksempel så vi nu med Catch A Gre-
nade. Han har løbet på Klampenborg, men det var altså
tilbage i juli måned 2012 - så det har han nok glemt alt
om! Odds var alligevel beskedne 63:10.

Er der endnu mere i Kingsbridge? 
Løbsdagen havde også et godt klasse-3-handicap over
1800 meter på programmet. Af uopklarede årsager hed
løbet ”New Handicap”! Det blev til årets tredie sejr i otte
starter til Flemming Velin-trænede Kingsbridge. Kan
Kingsbridge endnu mere? Tumblin’ Dice sluttede af, da
hun passerede mållinien først med Sara Slot i sadlen.
Løbsdagen, der blev besøgt af 1266 personer fik en total-
omsætning på 1.087,227 kroner. Tilfredsstillende? vel
både og! Mere om dagens Sceptre Stakes på næste side.

Intensity (Nicolaj Stott) slår Sun Of A Gun (Carlos
Lopez) efter en flot opløbskamp

Fali San (Jacob Johansen) bliver 
en let vinder af dagens første løb

Catch A Grenade (Fanny
Olsson) var glad for græsset

Kingsbridge (Oliver Wilson) slår Exquest (Car-
los Lopes) i en tæt opløbskamp

STALD RAS PÅ VEJ MOD HIDTIL BEDSTE SÆSON?



ELEKTRA ART TOG ET KÆMPESKRIDT MOD TOPPEN!
Elektra Art vandt Dansk Oaks sikkert, men
det var jo blandt jævnaldrende. Nu gjaldt
det mødet med ældre hopper af højeste ka-
liber. Og ikke nok med det, hun skulle give
vægt til modstandere som Inaya, Caitling
og Zarzuela. Var det muligt?

Næstfavorit
I det otte-hestes store felt var Elektra Art spil-
let som næstfavorit sammen med danskejede,
men norsk-trænede Zarzuela. Favoritrollen lå
hos Klampenborg-eksperten, Benny Anders-
sons Inaya. Derefter var der et spring ned til
Manacor og Caitling.

Suveræn sejr
Oliver Wilson placerede Elektra Art bagerst i
feltet fra start over de 2200 meter, men parret
forbedrede sig så fra midten af bagsiden. Ind
på lige bane udviklede løbet sig til en kamp
mellem Inaya og Zarzuela og mange troede
da, at løbet stort set var afgjort. 

Ekstra gear i Elektra Art
Men det var det ikke. Oliver Wilson fandt et
ekstra gear på Elektra Art og hun gled ube-
sværet fordi til en 2,5 længders sejr før Inaya
og Zarzuela. En præstation, der af Handicap-
peren blev bedømt til 87, et tal hun forsvarede
med sejren i Norsk Oaks. Så den skandinavi-
ske top får snart et nyt medlem.

Elektra Art løber i Familien Haugaards farver.
Hun trænes af Bent Olsen og er opdrættet af
Old Long Hill Ballinteskin Stud Ltd i Irland.
Karrieren til dato er 12 starter 5-1-4, hvilket er
et triotal på imponerende 83. Beløb:  524.214
Efter Sceptre Stakes sagde en glad Bent
Olsen:

“Norsk Oaks bliver hendes sidste opgave i år,
men det er en hoppe, vi kommer til at se
meget mere til i store sammenhænge næste
år.” 

Indtil videre har han fået ret!

Elektra Art (Oliver Wilson)
vinder Sceptre Stakes før
Inaya i midten og Zarzuela
til venstre

Vi beklager, at denne side ikke var kommet med i den udgave, der blev bragt på GALOPsport i går



STALD RAS-SUCCESSEN FORTSATTE I KRITERIET!
Der var 14 dage mellem ”Yearlig-Meetingets” før-
ste og andendag. Og var der megen opmærksom-
hed omkring Stald Ras på førstedagen, så fortsatte
det med uformindsket styrke på andendagen, hvor
de yngstes mest prestigefyldte løb, HC Container
Dansk Kriterium, var hovedbegivenheden på det
syv løbs store program.

Blandt de syv var to fra Stald Ras: Vinderen af IKeyVet Auk-
tionsløb Screwbox Carlras og treeren fra samme løb Sømkon-
gen Carlras. De to og Bent Olsens Mont Rose var spillet mest
med Screwbox Carlras (Oliver Wilson) som favorit. Men  det
blev Sømkongen Carlras (Nicolaj Stott), der denne gang var
den bedste. Mont Rose (Jacob Johansen) på tredieplads  og på
fjerdeplads Søren Jensens anden deltager, Intensity, der havde
vist feltet vejen en stor del af løbet. De to Carlras-heste havde
200.000 kroner med hjem til stalden. Kriterievinderen er op-
drættet af ejeren selv og har trådt sine barnesko på York Stut-
teri.

Jensen&Kompagni tilbage på sporet
Enghavelyst, hvor søskendeparret Hanne Bechmann og Søren
Jensen har deres stalde, har været hårdt ramt af sygdom

meget af sæsonen. Men heldigvis er det nu historie. Det fik
man at se på denne løbsdag. Allerede i det indledende Glaes-
ner Company 2YO Series var Søren Jensen på pletten med
Daurehøj Carlras (Nicolaj Stott), der sikkert slog Ginmann og
Stald Ras’ Hanne Bechmann-trænede Go Win Casino (Carlos
Lopez). Med skal det, at debuterende Ginmann (Oliver Wilson)
kom som skudt ud af en kanon på de sidste 150 meter. Han
bliver spændende at følge.

Men Søren Jensen havde mere i ”godteposen” i Wolmergrup-
pens 2-års løb. Her så vi igen  Stald Seasides Seatown, der
imponerede meget, da han debuterede i begyndelsen af maj
måned. Og han havde sandelig ikke glemt, hvad det drejer sig
om, men vandt uhyre let før Storm Wind og Freedom Path. Det
var Nicolaj Stotts tredie dagssejr.

40. udgave af Hofjuvelerer Hertz Vandrepræmie
Når en sponsor har støttet Klampenborg Galopbane gennem
40 år, kunne man vel nok forvente, at der blev gjort nogen fe-
stivitas ud af det. Men nej, en sådan gestus blev repræsentan-
terne fra Hofjuveler Hertz ikke vidne til på dagen. Husk at få
det rettet op til næste år! Sponsorer vokser ikke på træerne.
Løbet var godt nok med en knivskarp opløbsduel mellem

Bayonet (Jacob Johansen) og Panama Jack (Manuel Santos).
Førstnævnte blev vinder. Favoritten Miss Phone Girl (Carlos
Lopez) løb dødt løb om trediepladsen med Potala. Det var
anden gang i træk det skete for Miss Phone Girl.

Årets første sejr til Call Of Duty 
På programmet var også det traditionsrige Tortue Efterårs-
handicap. Squires Racings 6-årige Call Of Duty havde længe
ligget på lur efter årets første sejr. Og nu kom den. Flot støt-
tet af Elione Chaves blev det til en sikker sejr - den anden i
løbet - før Captain Morgan og The Kicker. Call Of Duty har nu
et triotal på 35 st. og 4-12-2 eller 52%. Der er indløbet
801.656 kr. af den Bent Olsen-trænede brune vallak. Dagens
øvrige vindere var Sunday Pearl (Carlos Lopez) og Clauses An-
gola, der med Rikke Bay Torp vandt det nyindstiftede DM for
Amatørryttere.

Information udbedes om eventuelle V-gevinster
V-spillene på Klampenborg Galopbane er populære sammen-
lignet med mange andre baner. Fra tid til anden får man på
monitorerne oplyst eventuelle V-gevinster før sidste afdeling.
Men det sker lige så ofte, at oplysningerne ikke bliver sendt
over de mange monitorer. Det er mange ikke tilfredse med. Så
derfor et ønske om, at det bliver et fast indslag. På forhånd
tak!

Sømkongen Carl Ras (Nicolaj
Stott) vinder Dansk Kriterium
før Screwbox Carlras og Mont
Rose .



SUSPICIOUS MIND IGEN OG IGEN... 
360 North Horse Racing ABs Appel Au Maitre-
søn Susoicious Mind synes ustoppelig. Niels
Petersen, der står for træningen af den brune
hingst, kunne 15. oktober modtage sin
champion og hans sædvanlige jockey, Per-
Anders Gråberg efter sejren i Dansk St. Leger.
Sejren var 100.000 d.kr. værd, hvilket bragte
den samlede indtjening op på 1.772,594 d.kr.
Med 13 starter pr. dato er det et gennemsnit
på 136.353 pr. start - fantastisk flot!

VENTER DE STORE PENGE?
Der er næppe tvivl om, at Suspicious Mind i
næste sæson rykker op i den skandinaviske
elite og her venter de store penge. ”Nyt blod”
i eliten er også nødvendigt for der er som be-
kendt nu afgang i denne gruppe, hvor Bank
Of Burden, Let’sgoforit og Amie Noire trækker
sig tilbage. 

Bassiano (Elione Chaves), der er en halvbror til
derbyvinder Davicii, førte an det meste af
vejen fulgt af Suspicious Mind som en skygge.
Ind på lige bane måtte han dog snart give sig
for Suspicious Mind, der havde syv længder
ned til Bassiano og Efesos gennem mål.

STEINWAY IMPONEREDE
”Yearling-Meeting” blev indledt med en afde-
ling af Glasener Company 2YO Series, og igen
slog Søren Jensen til. Denne gang med Appel
Au Maitre-sønnen Steinway (Elione Chaves),
der imponnerede stort. Efter en plads i køen
over de 1500 meter angreb Steinway et
stykke ind på opløbet - og så var sagen af-
gjort. Steinway vandt sikkert med to længder
uden at have fået sved på panden.

DAGENS CARL RAS VINDER
Jensen&Kompagni sluttede også dagen af
med en sejr, da Saw Box Carlras (David Par-
kes) vandt Nine Furlong Handicap før Frost og
Skyfall. Det var hans anden sejr i tre starter i
denne sæson. Saw Box Carlras var en ny vin-
der efter Mingun, der nu oplever den bedste
sæson for sine afkom i Danmark. 

FAMILIEN TROCKS ÆRESPRÆMIE
Er en tilbagevendende begivenhed på Klam-
penborg Galopbane. Familiens engagement
indenfor galopsporten går adskillige genera-
tioner tilbage. Jens W. Trock var således For-
mand for såvel Klampenborg Galopselskab
som Dansk Galop. 

Årets udgave af løbet vandtes af Bettina An-
dersen-trænede Hijo De Reina (Jacob Johan-
sen), der tog sæsonens anden sejr før Ocho
Rios og Exquest.

70.000 KRONER I ET KLASSE 3 HANDICAP!
Det gik forholdsvis ubemærket hen, at præ-
miesummen i Big Prize Handicap klasse 3
(hvilket navn) var på hele 70.000 kroner. Helt
usædvanligt, men glædeligt, i et klasse 3 løb.
Det var derimod ikke noget trænerne havde
overset og de kvitterede da også med at fylde
startboksene op med 14 heste. Omsætningen
i løbet blev på fine 88.350 kroner. Med et
mere fængende navn og mere publicity om-
kring løbet vil jeg mene, at der ville have
været større opmærksomhed omkring løbet. 
Fillip Stark (David Parks) vandt løbet før en
forbedret Davicii.

TAK TIL SOFIE SCHNOOR
Der skal lyde en stor tak til Sofie Schnoor, der
afholdt lagersalg i Paddock-bygningen både
lørdag og søndag. Det blev noget af et til-
løbsstykke og uden at kende resultatet af sal-
get vil jeg formode, at det var stort. Der var
ihvert fald kø op ad trappen på Paddock-re-

stauranten. Man må så håbe, at mange blev
hængende for at overvære dagens løb. Forhå-
bentlig blev der udleveret trykt materiale om
Klampenborg Galopbane, når de købelystne
publikummer forlod Banen. Dagens løb, der
bar hendes navn, havde Magic Intenzo (Elione
Chaves) som vinder.

PAS PÅ NICOLE MARSING
Nicole Marsing er Monterytter, men har nu
også kastet sin interesse på galopsporten.
Og med succes. Nicole vandt det kombine-
rede amatør/lærlingeløb med Vejovis. Inter-
essen stammer ikke fra fremmede. Hendes
mor er den tidligere jockey og nuværende
ejer, Beatrice Marsing. Og faderen er afdøde
træner Benny Jensen.

”HUBERTUS-MEETING”
... har jeg valgt at kalde årets sidste to løbs-
dage, hvor der igen fokuseres på yngste år-
gang med Vinterfavoritten, Produce Stakes og
Basnælsløb. Men man kan også glæde sig til
Skandinavisk Grand Prix. Og på  Finaledagen
6. november er der så også Hubertusjagt i
Dyrehaven.

SUSPICIOUS MIND:13 STARTER, 7 SEJRE, 1.772,594 KR!
Suspicious Mind (Per-Anders Gråberg)

Steinway (Elione
Chaves) vinder       

før Rosa  
(Carlos Lopez)

Hijo De Reina (th) vinder før Ocho Rios

Saw Box Carlras
(David Parkes)


