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Hvilke heste præsterede bedst på Klampenborg Galopbane i sæsonen 2016? Det blev som
tidligere beskrevet i GalopSport afgjort ved Klampenborgs Championats- og Partner-event
fredag aften i sidste uge. Historierne bag Klampenborgs nye græsstjerner er allerede godt
kendte, men her følger alligevel en lidt mere fyldig og samlet omtale fra Racetime af de fire
fuldblodsheste, der nu kan smykke sig med championtitler for 2016:

Suspicious Mind, Årets Hest og Årets 3-årige Hest
Daurehøj Carlras, Årets 2-årige Hest
Quarterback, Årets Ældre Hest

• Monte Carlo, Årets Handicapper



DAUREHØJ CARLRAS

Daurehøj Carlras på Enghavelyst i apil 2016

ÅRETS 2-ÅRIGE HEST 2016

PRÆSENTERET AF: GLAESNER COMPANY

Tom Larsen fra Glaesner Company og Søren Jensen

Undervurderet fra start
Hvis man ved sommerferiens afslutning kunne have
spillet på Daurehøj Carlras som Årets 2-årige Hest,
havde odds været høje. Han debuterede med en
fjerdeplads den 7. august slået med en halv længde
af Queen Of Dreams. En pæn debut, men ikke impo-
nerende. I bakspejlet skal det dog med, at han i sin
debut løb lige op med Go Win Casino og Storm
Wind. Begge havde startet før og skulle senere på
året vise sig som meget kapable toåringer. Go Win
Casino med andenpladsen i Produce Stakes bag
Mont Rose og Storm Wind med sejren i Basnæsløb.
I Daurehøj Carlras´ anden start blev det til en pligt-
sejr, men han måtte slås for sejren før debuterende
Ginmann. Acceptabelt, men ikke imponerende. På
det tidspunkt kunne man ikke vide, at Ginmann i sin
næste start ville feje al modstand til side.

Han skal ud og have en gallop
Daurehøj Carlras mødte derfor op som mindst spillet
i Vinterfavoritternes Ærespræmie. Kun fire heste
kom til start, men Seatown og Screwbox Carlras
havde allerede vist, at de hørte til årgangens abso-
lutte topheste. Af Søren Jensens to startende heste,
valgte Nicolaj Stott da også at ride Seatown. Såvel
ejer som træner forventede vel derfor, at Daurehøj
Carlras blot skulle ud og have sig en god gallop

inden næste sæson, hvor forventningerne til ham til
gengæld altid har været høje. Daurehøj Carlras ville
det anderledes og gjorde alt og alle til skamme. Car-
los Lopez tog ham straks til front, og der blev han
uden det store besvær. De 1600 meter og den bløde
bane passede ham fortrinligt. Modsat Seatown, hvis
familie aldrig rigtigt har fundet sig tilrette på et blødt
underlag.

Stald Ras sidder på toårs toppen.
Det er bemærkelsesværdigt, at Årets 2-årige Hest
skulle findes mellem tre af Stald Ras´ toåringer.
Sømkongen Carlras, Screwbox Carlras og Daurehøj
Carlras. De har næsten sat sig på alle de store to-
årsløb i 2016, og de vil forventeligt være med helt
fremme i de klassiske løb i derbysæsonen. Kun et er
sikkert. ”Vinterfavoritten Daurehøj Carlras” vinder
ikke Dansk Derby 2017, for han er som import ikke
startberettiget. Til gengæld kan han vinde Svenskt
Derby, hvor han er meldt, og Norsk Derby, hvor det
overvejes at efteranmelde ham.

Daurehøj Carlras trænes af toårsspecialisten Søren
Jensen på Enghavelyst. Med et handicap på 81 er
han den højest handicappede toåring i dansk træ-
ning.

Mørkebrun vallak født: 27. april  2014. Arcano - Terri’s Charmer. Ejer: Stald Ras. Opdrætter: Irland. 
Træner: Søren Jensen

Smartinblack er halvbror til Daurehøj Carlras.
Daurehøj Carlras er opdrættet i Irland og efter Ar-
cano og ud af Terri’s Charmer v/ Silver Charm. Han
er halvsøster til Jyllandsløbsvinderen 2013, Smartin-
black efter Footstepinthesand. York Stutteri  har
netop for 14.000 euro på Goffs November Foal Sale

i Irland købt en halvbror til Daurehøj Carlras. En fuks
hingst efter Casamento (Shamardal). Casamento var
en fremragende toåring og vandt bl.a. Racing Post
Trophy (Gr1) på Doncaster. Som treårig i 2011 vandt
han Prix du Prince d’Orange (Gr3) på Longchamp.



SUSPICIOUS MIND

Brun hingst født: 16. marts 2013. Appel Au Maitre - Fleur En Fleur (Her-
nando) Ejer: 360 North Horse Racing. Opdrætter: Stutteri Hjortebo. 
Træner: Niels Petersen, Norge.

Fortsættes på næste side

Suspicious Mind (Per-Anders Gråberg) vinder Dansk St. Leger

ÅRETS 3-ÅRIGE HEST 2016 OG ÅRETS HEST 2016

PRÆSENTERET AF: POLYGON & KLAMPENBORG HESTEEJERFORENING

Andrew Kidney og Sabina Karlsson får overrakt 3-årsprisen af Peter Leth Keller

Peter Haugaard overrækker prisen for Årets Hest 2016 til Sabina Karlsson
og Andrew Kidney

Tæt på at blive Triple Crown vinder.
At Suspicious Mind blev Årets 3-årige Hest og samtidig Årets Hest er særdeles
velfortjent. Han var så tæt, som man kan være, på at blive Triple Crown vinder.
Han brillerede på Klampenborg i år med sine to overlegne sejre i Dansk Derby og
Dansk St. Leger, men i sin tredje start, i Dansk 2000 Guineas, måtte han ”nøjes
med” andenpladsen slået med ½ længde af All Or Nothing. Han blev den første
vinterfavorit siden 2008 (Inchiline), der også vandt Dansk Derby året efter, og i
sine fem starter på Klampenborg indtil videre er det blevet til fire sejre.



SUSPICIOUS MIND

Suspicious Mind i morgengaloppen op til Dansk Derby 2016

Klampenborg er yndlingsbanen, men…
Suspicious Mind kan lide Klampenborgs
græs. Det er indlysende. Men han kan
også vinde på andre baner og på et andet
underlag. Allerede sidste år vandt han på
dirt på Jägersro Svenskt Kriterium i opvis-
ningsstil, og i år var han femte i Svenskt
Derby efter et ikke alt for heldigt løb, kun
slået med 1 ½ længde af Duke Of Burden.
Ovenpå den danske derbysejr blev det i
august måned til en nem sejr i Bro Park
Classic over 2400 meter på græs.

Ved udgangen af sin 3-årssæson er status
for Suspicious Mind syv sejre i sine 13 star-
ter og næsten 1,8 millioner kroner i præ-
miesum. Han har et generalhandicap på
88, og det skal blive spændende at følge
ham i de skandinaviske storløb for ældre
heste. Sine tre sejre i år toghan på 2400
meter eller mere.

Appel Au Maitres første derbyvinder
Suspicious Mind ejes af 360 North Horse
Racing AB og er i alle sine løb blevet redet
af Per Anders Gråberg. Han trænes af
Niels Petersen, og er opstaldet på dennes
træneretablissement på Jägersro. Han er
efter Appel Au Maitre og ud af Fleur En
Fleur v/ Hernando og opdrættet på Stutteri
Hjortebo. Han blev Appel Au Maitres første
derbyvinder, men han bliver næppe den 

sidste. Appel Au Maitres første årgang im-
ponerede som toåringer, og de har fortsat
succesen som treåringer. Det er sigende,
at den eneste hest, der to gange besejrede
Suspicious Mind sidste år, er ”Breeders-
dronningen”, Appelina, der også er faldet
efter Appel Au Maitre og ud af Wings Of A
Dove v/Hernando. Appelina er som Suspi-
cious Mind opdrættet af Stutteri Hjortebo.

Fortsætter succesen for Fleur En Fleur?
Suspicious Minds mor, Fleur En Fleur, har 
haft en enestående succes som avlshoppe.

Hendes tre afkom efter Academy Award:
Call Of Duty, Mon Fleur og Sådan, kan alle
fremvise flotte resultater. Det gælder ikke
mindst St. Leger vinderen Call Of Duty, der
er ”still going strong”, og som vandt på im-
ponerende vis på afslutningsdagen i år på
Klampenborg. Mon Fleur sejrede bl.a. i
Skånska Fältrittklubbens Stolöpning på Jä-
gersro, og Sådan var anden i Dansk St.
Leger.  Suspicious Minds helsøster, nu to-
årige Robina Face, viser lovende takter, og
senest var hun femte i Svenskt Kriterium
på Jägersro kun slået med tre længder af
vinderen Delacroix. 

Sidste skud på stammen kom til verden i
foråret på Stutteri Hjortebo. En fuks hingst
efter Center Divider. 

ÅRETS 3-ÅRIGE HEST 2016 OG ÅRETS HEST 2016

PRÆSENTERET AF: POLYGON & KLAMPENBORG HESTEEJERFORENING



QUARTERBACK

Mørkebrun hingst født: 13. april 2012. American Post - Quebra Surumu)
Ejer: Team MK Opdrætter: Tyskland. Træner: Rune Haugen, Norge

Quarterack (Jan-Erik Neuroth) modtages af Rune Haugen og ejere efter sejren i SOC (Gr.3)

ÅRETS ÆLDRE HEST 2016

PRÆSENTERET AF: CHARLOTTENLUND HESTEHOSPITAL

Dyrlæge Poul Hjorth fra Charlottenlund Hestehospital stod for overrækkel-
sen af ærespræmien. 

Kosmopolitten
Quarterback er ubesejret på Klampenborg. Han har også kun løbet væddeløb i Dan-
mark én gang. Han kom så og sejrede i Scandinavian Open Championship (Gr3). I et
medrivende opløb kom han med Jan Erik Neuroth i sadlen stormende yderst ude -
næsten ubemærket - og besejrede med kortest mulige margin Inaya, Bank Of Bur-
den, Giuseppe Piazzi og Hurricane Red. Han var kun femtefavorit. Kun Racetime
havde i sin optaktsartikel til Scandinavian Open forudset hans sejr. Den norske derby-
vinder Quarterback er vidt berejst. Han har løbet væddeløb i seks lande, Norge, Sve-
rige, Dubai, England, Qatar og Danmark. Han har vundet løb i de tre, Norge, Sverige
og Danmark, og han har været placeret i såvel Dubai som England, hvor han var
anden i Ghostshipselfie James Seymour Stakes (L) på Newmarket.

Vinder storløb hvert år
Åres ældre Hest er efter American Post ud af Quebra (Surumu) og opdrættet af Stif-
tung Gestüt Fährhof. Indtil nu er det blevet til mindst én storsejr hvert år på fire for-
skellige skandinaviske baner. Som toårig vandt han Vinterfavoriternas Pris på Täby.
Året efter Norsk Derby (L) på Øvrevoll, og i år er det ud over sejren i Scandinavian
Open (Gr3) på Klampenborg blevet til sejr i Stockholm Cup International (Gr3) på Bro
Park, hvor han uhyre overlegent slog Hurricane Red og Icecapada.
Quarterback har allerede vundet godt to millioner kroner og efter sejren i Stockholm
Cup International (Gr3) hævede handicapper Pam Cordrey ham til 94 i handicap. Han
trænes af Rune Haugen og er i sine hidtidige 20 starter blevet redet af ni forskellige
jockeys. Rune Haugen er nu flyttet til Newmarket og har bla. taget Quarterback med.



MONTE CARLO

Skimmel vallak. født: 7. april 2012.  Pistachio - Miss Moet (Richard Of York) Ejer: Bechmann Ra-
cing og P. E. Arslev. Opdrætter: Bechmann Racing - Træner: Hanne Bechmann

Monte Carlo (Nicolaj Stott) vinder Göteborg Sommar Handicap 

ÅRETS HANDICAPPER 2016

PRÆSENTERET AF: COPENHAGEN EVENT

Jockey Nicolaj Stott, familien Arslev og træner Hanne Bechmann modtager
Copenhagen Events pris for Årets Handicapper.

Fra 72 til 85 i handicap.
Monte Carlo startede året med et handicap på 72 og sluttede med 85 og blev derfor meget fortjent kåret til
Årets Handicapper. Han vandt tre af sine fire starter på Klampenborg. Årets største sejr kom i hans sidste start,
Skandinavisk Grand Prix, hvor han overraskede - efter en lidt svag præstation i Tortue Efterårshandicap - slog
Call Of Duty samt de jævnaldrende fireåringer Dark Eagle og Stinger. Hans bedste præstation til dato. Måske
oplever vi først næste år, hvor god Monte Carlo er.

Sparsomt startet på grund af rygproblemer.
Årets Handicapper indledte sin karriere med en nem sejr som toårig før Dark Eagle, og det blev til i alt fire star-
ter. Et besøg på Täbys dirt var ingen succes, men året sluttede med en tæt andenplads bag Marquis First i
Basnæsløb. I 3-årssæsonen blev det kun til en enkelt start, da Monte Carlo døjede med rygproblemer.
I år har Monte Carlo vist imponerende form og fremgang. Efter en sejr i årsdebuten fulgte en ny sejr i Breeders
Cup Consolation og hattricket blev en realitet, da Monte Carlo efterfølgende vandt Göteborg Sommar Handi-
cap. På den anden side af Sundet fulgte han senere på året op med en tredjeplads i det velbetalte Breeders
Trophy Mile på Bro Park kun slået med en længde af Shalalee og med vinderen af Dansk Breeders Cup, Kar-
mastrikesback, og sidste års derbyvinder, Manacor, i det slagne felt. I alt er det blevet til fem sejre i 12 starter
og godt 300.000 kr. i præmiesum.

Bechmann Racing er både medejer og opdrætter.
Monte Carlo er efter Pistachio ud af Miss Moet v/ Richard of York. Han er opdrættet af Bechmann Racing, der
sammen med P. E. Arslev ejer Monte Carlo. Han er helbror til Pinnochio, der vandt to løb på Klampenborg og
til Larch-vinderen, Lillebror. Monte Carlo er Miss Moets sidste afkom.
Han er i træning hos Hanne Bechmann på Enghavelyst, og Nicolaj Stott har været hans faste partner i år und-
tagen i sejren i Skandinavisk Grand Prix, hvor Nicolaj Stott red storebror, Marc Stotts Dark Eagle.


