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Fantastisk 2-års finale på Jägersro
OVERFLØDIGHEDSHORN FOR GALOPELSKERE
2-års-finale løbene på Jägersro på onsdag er et sandt
overflødighedshorn for galopelskere. En flot sæsonfinale
for mange af de allerbedste 2-åringer. I Skånelandlöpning
over 1730 meter dirt med 200.000 svenske kroner til vin-
deren og i Manoustielöpning over 1200 meter dirt med
100.000 svenske kroner, mødes adskillige af de heste, der
har domineret de store toårsopgør i Skandinavien i år. 

I Skånelandlöpning mødes vinderen af Norsk Mesterskap for
2-åringer og Svenskt Kriterium, Delacroix, med Victor Kalejs,
der er vinder af såvel The Heatherworld Cup og Norsk Krite-
rium på Øvrevoll, og med vinderen af Vinterfavoritternes
Ærespræmie på Klampenborg, Daurehøj Carlras.
Og i Manoustielöpning er der konfrontation mellem vinderen
af Breeders’ Trophy Juvenile, Dardenne, og vinderen af SM
for 2-årige hästar, Golden Dollar.

NYE 2-ÅRSSTJERNER
De fem nævnte heste er allerede storløbsvindere, men de er
langt fra sikre på at løbe med laurbærrene. Som altid dukker
der mod slutningen af 2-årssæsonen nye stjerner op. Stjerner,
der vil være med, når de klassiske løb skal afgøres næste år.
Det drejer sig om heste som Ginmann, Seaside Song og
Sandtastic. På onsdag får vi et fingerpeg om, hvor gode de er.

HVEM VINDER?
Når det gælder Skånelandlöpning har Harbour Watch-datte-
ren, Seaside Song, imponeret med to meget lette sejre i sine

to seneste starter på Bro Parks dirt, og hvis Pam Cord-
rey har sat de 2-årige rigtigt i generalhandicappet, skal 
hun vinde. Noget tyder på, at hun er i en klasse for sig, 
og Pam Cordrey kan få ret, hvis Jägersro passer til Sea-
side Song.

Delacroix har vundet i sine tre sidste starter, og han er 
den umiddelbare favorit. Han er efter Footstepinthesand 
og ud af den dobbelte Oaksvinder Distant Star. Hun 
fandt sig absolut ikke tilpas på dirt, men nu har Delacroix 
vundet to storløb på dirt, så det synes ikke at være noget 
problem for ham. Han måtte slås for sejren i Svenskt Kri-
terium, og det er uvist, hvor langt Spicy Mix var nået, 
hvis hun ikke var blevet generet af Danny K i opløbet. 
Hverken Spicy Mix eller Danny K starter i Skånelandlöp-
ning, men det gør til gengæld Stormy Ocean, der var 
fjerde i Kriteriet, kun slået med 1 ½ længde.
Victor Kalejs er 2-årschampion på Øvrevoll. Ikke mindst 
med sejren i Norsk Kriterium før Trouble Of Course. Han 
har startet en gang før på Jägersros dirt, hvor han var 
fjerde over 1000 meter, men kun kort slået. I Vinterfavo-
riternas Pris på Bro Park var han anden, men han var 
hele syv længder efter Trouble Of Course, der ser ud til 
at overvintre som den højest handicappede 2-årige hest i 
Skandinavien.

Daurehøj Carlras er efter sejren i Vinterfavoritternes 
Ærespræmie den højst handicappede danske 
toåring. Han vandt nemt Vinterfavoritten, og 

alt tyder på, at han har et stort potentiale. Spørgsmålet 
er, hvordan den store, flotte hest vil finde sig tilpas på 
Jägersros dirt. I sin maidensejr slog han efter kamp de-
buterende Ginmann, der vandt helt ubesværet i sin 
næste start. Ginmann er en meget spændende dark 
horse i Skånelandlöpning.

Manoustielöpning står på papiret til at blive afgjort mel-
lem Golden Dollar og Dardenne, der nu begge er på en 
distance, der ser ud til at passe dem. Golden Dollar var 
helt væk i Svenskt Kriterium, og det var Dardenne tilsva-
rende i Vinterfavoritarnes Pris på Bro Park. Dardenne 
har siden vist med en overlegen sejr på 6 ½ længde på 
dirt på Øvrevoll, at hun fortsat er i form, og at dirt passer 
hende.

Svigter talfavoritterne er der flere muligheder. King’s Son 
var ikke langt efter i Svenskt Kriterium. Sasha Waltz har 
konstant været med fremme med de allerbedste, og hun 
kan fortjent få en storsejr her. River Dream vandt sidst, 
og Dorcia er vinder af sit eneste løb. Det er også Sand-
tastic, der i sin debut og eneste start 
indtil nu vandt med seks længder. 
Han er måske den bedste 
af dem alle.

Delacroix (Jan-Erik Neuroth) med
Wido Neuroth efter sejren i Svenskt
Kriterium

Daurehøj Carlras
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vinder Vinter-
favoritten


