
”HUBERTUS-MEETING 2016”
vRacetime

Den første søndag i november måned afholdes Hubertusjagten i Dyrehaven.
Jagten har været redet siden Sportsrideklubbens stiftelse i 1900. Begivenhe-
den er således 10 år ældre end naboen, Klampenborg Galopbane.
De senere år har man forsøgt med et nærmere samarbejde på forskellige 
områder. Man kan kun håbe, at det samarbejde fortsætter og bliver forstær-
ket i årene fremover.
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SÅ FIK MONTE CARLO ENDELIG SIN STORLØBSSEJR!
Endelig kom storsejren for Monte Carlo. Den skimle vallak
havde længe ”ligget på lur”, men slog til i Mr. Tattoff Skandina-
visk Grand Prix med en førstepræmie på 100.000 kroner.

Pistachio-sønnen ejes af Arslev, Wikke og Bechmann. Sidstnævnte
har selv opdrættet Monte Carlo og står også for træningen. Det var
første gang han dannede par med Jan-Erik Neuroth, der red Monte
Carlo forbilledligt til sejren før Call Of Duty, Dark Eagle og staldkam-
meraten Stinger. Dommerrapporten lød på 1/2 - 1,5 og 1,75 læng-
der.

HØJT ODDS
Monte Carlo vandt til så godt et odds som 13,56. Det odds skyldtes
antagelig, at han i starten forinden, Tortue Efterårshandicap, var fa-
vorit, men måtte nøjes med en beskeden femteplads, slået med 3,5
længder af Call Of Duty. Beskedent, men altså nok til at blive ”glemt”
af spillerne. Banen var den dag god, hvilket også skulle være tilfæl-
det iflg. den officielle vurdering. Mon dog ikke den var meget tæt på
blød? - se ovenstående billede.

Monte Carlo har pr. dato indløbet 309.468 kroner og kan fremvise et
så flot trio-tal som 12 st. 5-2-1 eller 67 pct. Foruden Skandinavisk
Grand Prix er han også vinder af Breeders’ Cup Consolation før
Marquis First. På begge sider af den sejr ligger to andre på hhv.
Klampenborg og i Gøteborg.

GINMANN IMPONEREDE
Dagens udgave af Glaesner Company 2YO Series havde otte til
start efter afbud fra Eko La Perla. Da den Marc Stott-trænede irsk-
fødte Fast Company-hingst debuterede 8. oktober var forventnin-
gerne store. Og de blev da også til en tæt andenplads bag Daurehøj
Carlras, der senere blev Vinterfavorit. Gimann viste første gang i
væddeløb en imponerende spurt på de sidste hundrede meter.

Og det blev sandelig gentaget  
22. oktober, hvor Ginmann og Oli-
ver Wilson havde løbet under kon-
trol fra start til mål. Parret kom   
gangske vist sidst fra start, men 
det betød mindre. Et stykke ind på
opløbet forbedrede Ginmann sig     
meter for meter for derefter at si-
ge farvel til konkurrenterne.

Niels Petersens  franskfødte
Smooth Escape (Elione Chaves)       
og Bettina Andersen-trænede My
Legend (Jacob Johansen) slutte-
de nærmest Ginmann gennem      
mål.

MADS DUEHOLM CHRISTENSEN PÅ VEJ TIL KØLN?
Inden vi går videre med ”Hubertus-Meetinget”, så skal vi lige be-
skæftige os med Klampenborg Galopbanes Mads Dueholm Chri-
stensen, der tidligere var en uundværlig hjælp ved startboksene.
Han har forladt sin stilling, angiveligt fordi han ikke er tilfreds med sin
løn.

”Han er hårdt savnet” fortæller Brian Wilson i et interview til Galop-
Sport og fortsætter: ”Heste bliver nu bortvist fra start, når Mads ikke
er til stede. Naturligvis er det trænernes ansvar, at hestene skal gå i
startboks, men nogle heste kræver altså noget hjælp, og det har de
fået i mange år af Mads.” slutter Brian Wilson.

Efter min opfattelse har Brian Wilson naturligvis fuldstændig ret.
Bortviste heste koster penge for Klampenborg Galopbane, så det er
vanskeligt at forstå, hvorfor man ikke kan opnå enighed med ham.
Måske skulle man ansætte ham på Galopbanen i Køln, for de har
mildest talt enorme problemer med at få hestene i startboksen. 

Det oplevede jeg fornyligt, da jeg var i Køln. Ikke alene blev heste
bortvist, men ingen behøvede at skynde sig til totalisatoren, for det
var sjældent, at der gik under et kvarter, før man havde fået bakset
hestene på plads. Ganske utilstedeligt for de heste, der ved, hvad
det drejer sig om og går ind uden problemer...men de andre, hvad
nu hvis Mads kom og hjalp til?

Monte Carlo (Jan-Erik Neuroth) vin-
der Mr. Tattoff Skandinavisk Grand
Prix før Call Of Duty (Elione Cha-
ves)

Monte Carlo (Jan-Erik Neuroth)
modtages i Vindercirklen af Arslev,
Wikke og Hanne Bechmann 

Ginmann
Oliver Wilson



Løbsdagen var præget af yngste år-
gang med hele tre af dagens syv løb.
To af disse løb var endog storløb.

Det var ventet, at en Søren Jensen-trænet
hest ville vinde - og det blev det også.
Men måske ikke umiddelbart den, de fle-
ste troede på. 

Da feltet sprang ud af startboksen var det
uden Uncle Sam, så der var bare fire
heste til at kæmpe om de 180.000 kroner.
Daurehøj Carlras (Carlos Lopez) førte
hele vejen og var ikke for alvor truet på
noget tidspunkt. Screwbox Carlras blev
anden før Seatown, der skuffede. Men det
kan have haft noget med det bløde under-
lag at gøre. Afskrive ham i nogen som
helst sammenhæng ville være meget for-
kert. Søren Jensens heste blev således et
og tre.

VAR  DET  EN  GOD IDÈ?
Det var Klampenborg Galopbanes tidli-
gere direktør, Nicholas Cordrey, der lance-
rede idéen med at løbe de to store
2-årsløb på samme dag, og dermed skabe
et virkelig flot program, hvor også Skandi-
navisk Grand Prix, et godt sprinter-løb og
Amatørrytter-Finalen var på programmet.

Nogle vil hævde, at det lille felt i VInterfa-
voritten viser, at det ikke var en god idé at
have to store 2-årsløb på samme dag.
Det er jeg ikke enig i. Det skal ikke glem-
mes, at vejret ikke var særlig velegnet til
væddeløb. Alligevel blev der omsat for 
1.022 817 kr. - ikke prangende, men ac-
ceptabelt, da det også skal med, at be-
søgstallet var nede på 645 personer.
Storløbsdage skal bevares og helst ud-
bygges. Men det kræver kommunikation.

Vinderen Daurehøj Carlras er født og op-
drættet i Irland, så selom han vandt Vin-
terfavoritten, kan han altså ikke smykke
sig med titlen Vinterfavoritten til Dansk
Derby 2017. Den vel mest naturlige pt til
den titel må være løbets nr. 2. Hanne
Bechmann- trænede Screwbox Carlras,
der i fire starter har to sejre og to anden-
pladser. Foruden maidenløb har han vun-
det IkeyVet Auktionsløb og været anden i
Dansk Kriterium og i Vinterfavoritten. 

OG REGNEN  KOM...
Tilbage i 2013 blev Brogaarden Optimal’s
Storm en overlegen fem længders vinder
af Vinterfavoritternes Ærespræmie før
Contiki. En dobbelttriumf for Søren Jen-
sen. Banen var som dengang på den ab-
solut bløde side. Men så gik det desværre
galt. Storm blev syg og tilbragte næste år i
en boks hos sin opdrætter Stald Jupiter på
Fyn.

Gennem hele 2015-sæsonen var der ikke
meget at råbe hurra for og 2016-sæsonen
var næsten et billede af året før....men så
kom regnen og sidste løbsdag - tre år
efter den overbevisende sejr i Vinterfavo-
ritten - var Storm igen på besøg i Vinder-
cirklen. Nu trænet af Flemming Poulsen,
men stadig i Brogaarden Optimals farver.
Og som i 2013 med Nicolaj Stott i sadlen. 

Et meget stort tillykke herfra til kredsen
omkring Storm, der nægtede at give op.
Det må have været som igen at opleve
storsejren for den flotte Phoenix Reach-
søn for tre år siden. Storm er opdrættet af
Stald Jupiter, Stutteri Bøgely og Hans Erik
Westerberg.

DOUBLE TIL BETTINA ANDERSEN
Bettina Andersen havde tre blandt de ni
startende i Last Maiden Race. Og to af
dem, Top Shave (Elione Chaves) og
Mamut Carl Ras (Oliver Wilson) besatte
de to bedste pladser, mens sæsondebute-
rende Fred Belloni måtte nøjes med sy-
vende-pladsen i sæsondebuten.

DOBBELT SVENSKT
De Jägersro-baserede trænere Jessica
Long og  Vanja Sandrup er heldigvis nogle
af de mange svenske trænere og amatør-
trænere, der flittigt tager turen over Broen
til Klampenborg.

Og denne gang blev det til dobbeltsejr
med Jessica Longs Secret Emotion (Jose-
fin Landgren) før Vanja Sandrups Moon
Life (Elione Chaves). 12-årige Moon Life
løb iøvrigt for 109. gang og har nu vundet
982.690 kroner. Medlemskabet af Millio-
nærklubben ligger lige rundt om hjørnet.
Pengemæssigt var hans største præsta-
tion, da han var anden i SM Classic i 2013
bag Banditos. Der var 75.000 s.kr til an-
denhesten.

DAUREHØJ CARLRAS BLEV VINTERFAVORIT

Storm og
Nikolaj Stott
vinder 
Vintefavo-
riitten 2013

Secret Emo-
tion (Josefin
Landgren)
vinder Seven
Furlong Han-
dicap

Daurehøj Carlras
(Carlos Lopez)
vinder sikkert 
Vintefavoritternes
Ærespræmie



MONT ROSE FIK REVANCHE I PRODUCE STAKES
8. oktober 2016 vandt Sømkongen Carlras HC Container Dansk
Kriterium før Screwbox Carlras og med Mont Rose på tredie-
plads. Der var kun én længde mellem de tre. 22. oktober mød-
tes to af dem igen i Produce Stakes. Her vandt Mont Rose før
en anden Stald Ras-hest, Go Win Casino, mens Sømkongen
Carl Ras måtte tage til takke med en femteplads. Samme dag
blev Screwbox Carl Ras anden i Vinterfavoritten bag Daurehøj
Carl Ras.

Jacob Johansen gav Mont Rose en perfekt rejse og blev en god vin-
der i skarp konkurrence med Go Win Casino (Carlos Lopez). Sir Oli-
ver (Martin Rodrigues) overraskede på trediepladsen med Intensity,
derefter, mens Sømkongen Carlras endte på en skuffende femte-
plads, Det skal dog med om ham, at han blev noget generet et
stykke ind på lige bane, men da han fandt aktionen igen, var Søm-
kongen Carlras godt gående, men de andre var for langt væk.

Mont Rose er efter Appel Au Maitre og Totally Invincible og er op-
drættet på Stutteri Hjortebo, der har gående en helsøster til Mont
Rose på stutteriet. Produce Stakes er et løb for 2-årige danskop-
drættede heste ud af hopper, som er bedækket i Danmark i 2013.
Mont Rose ejes af Lone Kaj-Nielsen og var endnu en vinder fra
Bent Olsens stald.

WILLIAM SEGOVIA VANDT DAC LØBSSERIEN
Gennem sæsonen har amatørrytterne, der er medlem af Dansk
Amatørrytter Forening - eller tilsvarende forening i et andet land -
kæmpet om sejren i løbsserien. Den førende rytter i løbsserien, Wil-

liam Segovia, havde ikke noget ridt i sidste afdeling, så den eneste,
der kunne true ham var Lise Vest på Verona. Men det lykkedes ikke,
da vinderen blev stortalentet, Nicole Marsing, der igen sejrede med
Brian Wilson trænede Vejovis. Fleurie (Sofia Presits) var anden i
løbet.

GOVINDA VAR  DEN HURTIGSTE
Dagens løb for de hurtigste klasse 1-heste havde kun fem til start,
da den svenske gæst River Plate var blevet hjemme. Det blev et se-
værdigt løb med Land’s End som favorit før Tertian. Men de blev
overhalet indenom af Govinda (Shane Karlsson), der var feltets
mindst spillede. Mærkeligt, at der ikke var mere opmærksomhed
omkring Govinda, en absolut topsprinter med et handicap på 87 som
endog var på 95 i 2012 og 2013. Hans samlede indtjening er på små
2 mio.s.kr. Det var den nu 9-årige vallaks første start på Klampen-
borg. Tidligere har Govinda været fjerde i Hamburger Flieger Preis
(Gr.3) og han har også løbet i  Dubai. 

Mont Rose (Jacob Johansen) vinder
Produce Stakes før Go Win Casino
(Carlos Lppez) og Sir Oliver (Martin
Rodrigues)

William Segovia Vejovis vinder med Nicole Marsing
Govinda 
(Shane Karlsson)



SÆSONFINALEN 2016 ”STOD UNDER VAND!”
Det regnede om torsdagen og om lørdagen
væltede det ned med sådan ca. 30 mm. Men
om søndagen holdt det heldigvis tørt det meste
af dagen. Fredag eftermiddag udtalte Bent
Olsen til GalopSport: ”Banen er forfærdelig,
men der kan rides væddeløb på den”.

Og det blev der så med Bent Olsen-trænede Valde
(Marcos Robaldo) som vinder af det indledende
Glaesner Company 2YO Series før Mylegend og
den absolutte favorit Go Win Casino. Derefter Yes
Sir, der fik en god debut og endelig Queens som
femte.

NIELS PETERSEN VAR IKKE SLÅET ENDNU
Kampen mellem Bent Olsen og Niels Petersen
blev fulgt intenst af tilskuerne. Nok havde Bent
Olsen bragt sig noget foran Niels Petersen med
Valdes sejr i maidenløbet, men i andet løb - Holte
Frugt Sprint Finale - slog Petersen tilbage med en
sejr af Wild Citizen (Eilone Chaves) før Bent Ol-
sens Exquest. Men på tredieolads kom en anden
hest fra Niels Petersen-stalden i form af Tertian.

Bent Olsen-trænede Miss Phone Girl, der var favo-
ritspillet sammen med Panama Jack trådte forkert i
den bløde bane og endte derfor sidst.

... OG  SÅ BEGYNDTE FORSINKELSERNE!
Den dybe bane begyndte så for alvor at spille ind
på løbsdagen. Der gik således omkring tre kvarter
inden 3. løb kunne ”sættes i vandet”. Årsag: Efter
forhandlinger med de ansvarlige, besluttede nogle
få jockeys at blive på jorden resten af dagen,
mens de andre svang sig i sadlen.

Nicolaj Stott meddelte således, at han ikke ville
ride resten af dagen.  Mohammed Aslam ogSara
Slot kom heller ikke i sadlen på Finaledagen, men
det skyldtes sygdom.

Nicolaj Stotts afbud betød bl.a., at Søren Jensen
besluttede at beholde dagens største favorit,
Steinway i Basnæsløb, hjemme i stalden.

WHITE LEANDRO KAN IKKE LIDE JÄGERSRO
Blandt de startende i Galopshops Handicap var
White Leandro (Martin Rodrigues), der var feltets
mindst spillede. Mærkeligt, for for den 4-årige Aca-
demy Award-søn havde vist flot form på Klampen-
borg. Men i programmet fremgik det, at den sidste
start var på Jägersro, hvor han var stort slået. Dir-
ten er ikke ham. Nu vandt han med 1,5 længder
før Pull In Carlras, der havde Per-Anders Gråberg
i sadlen i stedet for sygdomsramte Sara Slot.

ORIENTERING  MANGLER
Restauratøren må have haft en stor dag, og det er
ham vel undt. Men det var så bl.a. på bekostning
af totalt manglende information fra Banens ledelse
om, hvad der fik forsinkelserne til at accelerere
gennem hele dagen.

I Theis Vine Handicap fortsatte overraskelserne,
da Skyfall (Anna Pilroth) passerede målet ni læng-
der før Clauses Ivory og Sir Walter. Det var Sky-
falls første sejr nogensinde.

STORM WIND VANDT BASNÆSLØB
Efter afbud fra såvel Hongkong Honcho som
Steinway lignede løbet en noget åben affære med
mest tiltro til Niels Petersen-trænede Brocco. Stal-
den var også repræsenteret af Final Experiment,
mens Bent Olsen havde De Fem Stjerner til start.
Men Brian Wilson ville det anderledes med Storm
Wind, der vandt før De Fem Stjerner, Brocco og
Final Experiment. Spændingen fortsatte om træ-
ner-championatet.

Det skal med, at præmiesummen i et estimeret løb
som Basnæsløb havde samme niveau som da-
gens maidenløb og en lavere dotering end årets
sidste løb på Banen. Det bør naturligvis ændres! 

GOD DAG FOR BRIAN  WILSON
På forhånd havde Brian Wilson lagt op til en god
Finaledag og det fik han. Storm Wind vandt Bas-
næsløb og nu vandt Saint Gerorge (Jan-Erik Neu-
roth) Rent Finale Handicap før Fali San. Her valgte
Bettina Wison ikke at starte Hijo De Reina.

CALL OF  DUTY SIKREDE BENT OLSEN CHAM-
PIONATET
Sten Bergström Finalen afgjorde årets træner-
championat, da velgaloperende Call Of Duty
(Elione Chaves) indhentede længe føren Niels Pe-
tersen-trænede Queen B kort før mål. Såvel Call
Of Duty som trediehestern, Jubilance, er trænet af
Bent Olsen. St. Leger-vinder Call Of Duty har haft
en flot sæson med to sejre og tre andenpladser.

BETAL FOR AT FÅ DINE PENGE
På Klampenborg Galopselskabs udsendte faktu-
raer står følgende at læse: 
”Fra og med udbetalingen i oktober måned, op-
kræver KG 100 DKK i håndteringsgebyr pr. over-
førsel foretaget. De 100 DKK fratrækkes
udbetalingen.” 

Og det i en tid, hvor præmiesummerne er helt ude
af trit med verden omkring os!

I næsten totalt mørke modtages
Call Of Duty (Elione Chaves) af
ejerne bag Squires Racing og årets
championtræner Bent Olsen...igen!

Storm Wind (Jan-Erik Neuroth) yderst vinder Bas-
næsløb før De Fem Stjerner (Jacob Johansen)


