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HVOR BLEV DELACROIX AF?
RaceTime Magazine bragte i sit seneste nummer en
artikel om den skandinaviske treårstop. Hvor blev
Delacroix af? har flere spurgt. Han har et general-
handicap på 82 efter sin toårssæson. Han blev
glemt. Det var en fejl. En ærgerlig fejl. Og det skal i
hvert fald ikke gå ud over Delacroix, for han fortje-
ner i den grad omtale. Så nu får han sin helt egen ar-
tikel.

Stall EOS’ Delacroix efter Footstepsinthesand og ud af
Distant Star (Highest Honor) vandt fire af sine syv star-
ter som 2-årig. I sin debut på hjemmebanen Øvrevoll
slog han stald EOS’ anden store toårsstjerne, Dar-
denne. Det blev til to sejre mere på Øvrevoll. I Norsk
Rikstotos Opdrettsløp og i Norsk Mesterskap for 2-Årin-
ger, hvor han slog Aconcagua. Hans største sejr i fjor
kom i Svensk Kriterium over 1730 meter dirt på Jä-
gersro, hvor han vandt foran den danske derbyfavorit
Spicy Mix og Danny K. Delacroix er - desværre - ikke
meldt til Dansk Derby 2017.

Hans sidste start i 2016 var i Skånelandlöpning, hvor
han var næstfavorit. Han skuffede og var uplaceret. Det
var ikke hans dag.
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FORNEM AFSTAMNING
Delacroix er ud af den dobbelte Oaksvinder Di-
stant Star, der som Delacroix var ejet og opdræt-
tet af Stall EOS’ og i træning hos Wido Neuroth.
Han er efter Coolmores ubesejrede 2000 Gui-
neas-vinder Footstepsinthesand, der bl.a. er far til
sidste års svenske Derbyvinder Duke Of Burden.
Staldkammeraten Dardenne, der også er efter
Footstepsinthesand, er ud af Distant Beat, der er
halvsøster til Distant Star.

HAR UDVIKLET SIG FLOT 
”Delacroix har udviklet sig flot i løbet af
vinteren”,siger Tom Erik Kjeseth, der er personen
bag Stall EOS. ”Vi tror på, at han står distance, og
at han er en seriøs kandidat til at vinde Svenskt
Derby 2017.”
Familien bag Stall EOS har haft heste i træning
hos Wido Neuroth i mere end 40 år. Stalden
havde en fremragende sæson i fjor, og det kan
nemt gentage sig i år. I stalden hos Wido Neuroth,
hvor Stall EOS i alt har opstaldet 11 heste, findes
således 2-årige halvsøstre til både 
Delacroix og Dardenne. 

Delacour efter Appel Au Maitre er halvsøster til
Delacroix, og Daring Thea efter Crocker Road er
halvsøster til Dardenne. Stald EOS har også
endnu et treårigt Footstepsinthesand-afkom, nem-
lig den meget veltrukne Séraphine ud af Solvana
(Selkirk). Séraphine vandt som 2-årig over 1600
meter på Øvrevoll.

DE ÆLDRE STJERNER
Stalden har flere ældre stjerner i træning hos
Wido Neuroth. Det gælder bl.a. Hurricanelöpning-
vinderen, nu 5-årige, Khyber. 6-årige Staring At
The Sea, der er vinder af såvel Norsk Kriterium og
Norsk 2000 Guineas. Staring At The Sea marke-
rede sig stærkt på sprinterdistancerne i slutningen
af 2016 og er nu oppe på 90 i handicap. Endelig
Kilroy, der i fjor bl.a. vandt Tattersalls Malmø Höst-
handicap og indløb næsten
½ million svenske kroner.
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