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Dorcia får et ”mudderkys” af Carlos
Lopez efter den imponerende sejr i
Svenskt Derby sidste år. Hun var da
trænet af Lennart Reuterskiöld Jr.,
men fortsætter nu karrieren hos Pia
Brandt i Frankrig.RaceTime
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DET HANDLER OGSÅ OM MENNESKER
Galopløb drejer sig om galopheste. Om
hvem, der kommer først i mål. Men galopløb
handler også om mennesker. Om dem, der
skaber rammerne for galopløb. Og ikke kun
om galoptrænere- og jockeys. Men også om
engagerede amatørryttere. Om alle de unge
piger for hvem morgenridtet er altafgørende.
Om offervillige hesteejere og - opdrættere.
Om hesteagenter. Om staldfolk, dyrlægen,
smeden. Om officials. Billetkontrollører,
startpersonalet, tjenere. Og om alle de, der
skal få det til at hænge økonomisk sammen.
Om forskellige mennesker, der sætter deres
mangeartede præg på sporten, og som gør
den til andet end bare væddeløb. Ja, det
handler sågar også, om de der skriver om
galopsporten.

I RaceTimeMAGAZINE vil vi gerne skrive
om dem alle. Og vi gør det efter bedste
behov.

I sidste nummer interviewede vi Klampen-
borg Galopbanes direktør, Carsten Baagøe
Schou og dyrlæge Karten Key. I dette num-
mer er der en artikel om Stald Jupiter, Nina
Falck og Gert Larsen. Gert har været både
træner og jockey. I dag er han opdrætter, og
i mange år har han været aktiv organisa-
tionsmand indenfor galopsporten. En af de
personer, der bidrager meget til, at vi som
publikum glæder os til at gå til galop
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DORCIA

”Dorcia - stjernen
over dem alle,” er
overskriften på en
artikel i dette num-
mer. En gennem-
gang af sidste års
3-årige, der i 2018
skal ud og kæmpe
mod den etablerede
ældre elite.

VINZENZ VOGEL
”En lille dreng skal
da ikke føle sig som
en konge!” fik østrig-
sfødte Vinzenz
Vogel at vide fra sin
træner efter sin før-
ste sejr.

Siden blev det til
mange som både
jockey og træner i
Danmark.

En spøjs historie
om derbyvinderen
Felstead, der vandt
det engelske derby i
1928 som storoutsi-
der. Det havde en
mand dog forudset.
Læs om Frederik
Stewart og joc-
keyen Harry Wragg

GALILEO
VIDENSKABS-
MAND OG GALOP-
HEST

Læs om Galileo.
Europas førende
avlshingst for 9. år i
træk, der på sit felt
har opnået samme
berømmelse, som
videnskabsmanden
på sit.

HAVDE JEG DOG
BARE HØRT
EFTER

LONDON 1928

Det var den
østrigskfødte 
hesteejer og
opdrætter, Fritz
Thurnstein von
Aucktenhaler,
der fik formidlet
en kontrakt
mellem en
dansk træner
og Vinzenz
Vogel, så han
kunne flytte til
Danmark. Her
blev Vinz bo-
ende og skabte
sig en flot kar-
riere. Først
som jockey og
senere træner.

Galileo

2. Årgang/2018

HUMORIST

Historien om Derby-
vinderen Humorist.
En noget skrøbelig
hest, som det allige-
vel lykkedes at
vinde det største
løb af dem alle. 
14 dage efter sit livs
trimf var han død? 

25
PÅ BESØG HOS
NINA FALCK OG
GERT LARSEN
Nina Falck og Gert
Larsen er fantasti-
ske repræsentanter
for såvel Fyns som
dansk galopsport i
det hele taget. Det
blev en festlig dag,
da vi besøgte
stutteriet.

11



Dorcia
Stjernen over
dem alle!
EN SPæNDENDE ÅRGANG
Sidste års derbyårgang rummer mange spændende stjer-
ner. Den svenske derbyvinder og vinder af Stockholm
Cup International (Gr.3), Dorcia, stråler over dem alle.
Men der er mange blandt de øvrige højest handicappede i
årgang 2014, der har funklet sidste år. Trouble Of Course
var højest handicappet i årgangen sidste år. Han afslut-
tede sæsonen med sejr i Marit Sveaas Minneløp (Gr.3) på
Øvrevoll, hvor han slog flere af de bedste ældre heste i
Skandinavien. Også Seaside Song, Spitzbergen og
Trickbag viste flotte resultater i selskab med de bedste
ældre heste. 

Mikklus Makklus vandt - når han kom i startboksen. Og Gold
Tyranny hjemtog Hurricanelöpning med 15 længder! Han er
en af de fire skandinavisk opdrættede heste på Top-20 listen.
Ginmann var ubesejret i sine fire starter som 3-årig. Hvor
gode de er i ældre selskab, må sæsonen vise.
Ud over Dorcia blev Sir Herman og High As A Kite derbyvin-
dere. Endelig skal noteres, at Coolmores avlshingst Zoffany
leverede flere gode afkom.

”HUN SKAL HAVE CHANCEN”
Den 19. september sidste år aflagde min storebror Per og jeg
besøg hos træner Lennart Reuterskiöld jr. på Jägersro. Det
var fem dage før Stockholm Cup International. Forventnin-
gerne i stalden var høje. Allerede legendariske Hurricane Red
havde chancen for at hjemtage endnu en storsejr. Stalden
havde også en anden hest til start. Den 3-årige hoppe Dorcia,
der kom fra sejr i Svenskt Derby og Svenskt Oaks. ”Det bliver
svært i ældre selskab”, sagde Junior, ”men hun skal have
chancen”. Og Dorcia greb den.
Den 24. september vandt hun Stockholm Cup International
(Gr.3) over 2400 meter på Bro Park let med fem længder før
Bokan, Jubilance, Icecapada og Hurricane Red. En af de se-
nere års flotteste præstationer på en skandinavisk vædde-
løbsbane.  Handicapper Pam Cordrey var da også hurtig til at
belønne Dorcia med et handicap på 94. Det gør hende til
Skandinaviens højest handicappede hoppe. Tages hoppelet-
telsen i betragtning, er hun også Skandinaviens højest handi-
cappede hest. 

Giuseppe Piazzi (95) og flere af de øvrige højst handicap-
pede ældre heste i Skandinavien vil blive omtalt i næste num-
mer af RaceTime Magazine.

DORCIA94
Tekst: Klaus Bustrup



På vej til
Pia Brandt i
Frankrig
Dorcia er efter Henrythenavigator og ud af Spinola
(Spinning World). Faderen, Kingmambo-sønnen Hen-
rythenavigator, vandt fire gruppe-1-løb bl.a. Engelsk
og Irsk 2000 Guineas. Han er i avlen far til flere
Gruppe-1-vindere. Dorcia kostede 40,000 euro, da
Morten Buskop erhvervede hende som åring på vegne
af Roland Johanssons Stall QC på Arqanas oktober-
salg i 2015.

Dorcia løb to gange som 2-årig, og hun vandt i sin debut.
Hun var anden i Svenskt 1000 Guineas bag den senere
norske derbyvinder High As A Kite. Men efter en skuffende
præstation i Voterlöpning kom det som en kæmpeoverra-
skelse, da hun vandt Svenskt Derby før Stricker og Gold
Tyranny. 

Den sejr blev fulgt op af en ny, overlegen triumf i Svensk
Oaks. Efter sin sejr i Stockholm Cup International var hun
overraskende slået i Stockholm Fillies & Mares Stakes (L)
af Icecapada. Måske var tempoet undervejs ikke hårdt
nok. Måske var det lidt for kort for hende, eller måske var
hun allerede ved at være træt efter en anstrengende
sæson. Endelig er det ikke nogen skam at blive slået af
fantomhoppen Icecapada. I sin sidste start i fjor i Jockey-
klubbens Avelslöpning stod det hurtigt klart, at Dorcia ikke
var sig selv, og hun blev taget op.
Men Dorcia får flere chancer. I år flytter hun til Frankrig,
hvor hun skal i træning hos Pia Brandt. Her skal hun te-
stes i franske storløb, og så bliver det spændende at se,
om Dorcia griber chancen igen.

04 PIA BRANDT
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Brødrene
Reutersiöld i 
zenith
Top-20 listen domineres af brødrene Reuterskiöld. Junior
har fire heste på listen. Dorcia, Gold Tyranny, Stormy
Ocean og Spicy Mix. Tilsammen indløb de over seks millio-
ner svenske kroner i 2017, og de bidrog stærkt til Lennart
Reuterskiöld juniors svenske trænerchampionat.

Og Fredrik Reuterskiöld, der fra 1. januar i år er VD (Adm. di-
rektør) for Svensk Galopp, har to heste på listen. Trickbag og
Plata O Plomo. Trickbag forbedrede sig konstant gennem sin
treårssæson, og han bliver spændende at følge i de store
sprinteropgør i 2018. Han afsluttede 2017 med to fornemme
sejre. I Malmö Hösthandicap vandt han før topsprinterne Over
The Ocean, Only Bacon og Land’s End. Og i Guldlöpning -
også på Jägersros dirt – besejrede han i sin sidste start under
lige vægt Spykes Bay med fem længder. Fredrik Reuterskiölds
amerikanske import Plata O Plomo var ustartet som 2-åring.
Han indledte sin treårssæson med lyn og torden med en syv
længders sejr i sin debut og meldte sig som en af topkandida-
terne til Svenskt Derby. 
Efter en andenplads i 
Voterlöpning, kort 
slået af Stricker, 
var han blandt 
favoritterne o
favoritt
Svenskt 
Derby, men 
her skuffede 
han. Efter yderli-
gere et par skuffen-
de resultater over 
distance afsluttede han 
sæsonen med en sejr i Funktionä-
rernas Pris Guldhandicap på 
Jägersro før Cabanac og Blackstone.

TRICKBAG90

PLATA O PLOMO88
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Juniors
stjernehold
Lennart Reuterskiöld Junior trænede et imponerende
hold af treårige stjerner i fjor. Ud over Dorcia lyste
også Gold Tyranny, Stormy Ocean og Spicy Mix op på
galophimlen.

Efter en overlegen sejr med 7 ½ længde i Svenskt Derby
Trial, mødte Gold Tyranny op som favorit i Svensk Derby,
men på dagen måtte han bøje sig for Dorcia og Stricker. 

Næste start var i det velbetalte Hurricanelöpning på Jä-
gersro, hvor Gold Tyranny vandt med 15 længder. En ene-
stående præstation. Alle galopentusiaster så frem til Gold
Tyrannys næste start som treårig, men Junior var usikker
på, om Gold Tyranny var helt på toppen. Så det blev ikke
til flere starter i 2017. Nu ser vi frem til gensynet med Gold
Tyranny i 2018.

Han er opdrættet af Nina Falck og Gert Larsen på Fyn.
Gold Tyranny er efter Zoffany, der også er far til den dan-
ske Derbyvinder Sir Herman. Han er ud af Hennesy-datte-
ren Thara, der blev købt for 6000 euro på Goffs November
Breeding Stock Sale i 2013. De to Zoffany sønner kunne 
have mødtes i Dansk Derby 2017, men Lennart
Reuterskiöld Jr. valgte at starte Gold Tyranny i 
Hurricanelöpning otte dage efter 
Dansk Derby.

GOLD TYRANNY92

STORMY OZEAN86

SPICY MIX85

SPICy MIx MÅTTE NØJES MED HOPPERNES DERBy.
Spicy Mix var efter en flot toårssæson blandt sidste
vinters favoritter til at vinde Dansk Derby 2017, men
hun måtte nøjes med en fjerdeplads. Knap en
måned senere vendte hun tilbage til Klampenborg.
Og så kom den klassiske sejr i Hoppernes Derby,
Dansk Oaks. Sin høje klasse viste den veltrukne Mo-
tivater-datter ud af Female Voice (Be My Chief), da
hun var tredje - kort slået - i Stockholm Fillies &
Mares Stakes (L) på Bro Park over 2100 meter græs
af Icecapada og Dorcia.
Mingun-sønnen Stormy Ocean var uplaceret i
Svenskt Derby i fjor, men han afsluttede året flot på
de lidt kortere distancer Han var anden i Skandinavi-
ens bedst betalte galopløb, Breeders Trophy Clas-
sic, på Bro Park efter Mikklus Makklus, og han vandt
Breeders Prize Classic på Øvrevoll før The Kid.



To
dansk-
trænede
heste på
listen
Flemming Velins War Front-søn,
Courage Under Fire, var som 2-årig
anden i Gruppe-1-opgøret Phoenix
Stakes på The Curragh, og han kom
til Danmark med et handicap på 92. 

Det blev kun til to starter på Klampen-
borg som 3-årig. I sin anden start var
han kort slået over 1400 meter af Kar-
mastrikesback. I Klampenborg Heste
EjerForenings Racing Bowl  og her be-
kræftede han sit høje handicap.

UBESEJREDE GINMAN
Ginmann, der er i træning hos Marc
Stott, var ubesejret i sine fire starter
som 3-årig i fjor. 
Han vandt Jyllandsløb før den danske
derbyvinder Sir Herman, og hans stør-
ste sejr til dato kom i Norsk 2000 Gui-
neas, som han vandt før Swedish
Dream og den senere vinder af Norsk
St. Leger Silver Falcon. 

En skade stoppede desværre Ginmann
i resten af sæsonen, men han forven-
tes at være klar igen som 4-årig.

GINMAN85

COURAGE UNDER FIRE9208



Trouble Of Course var den højest handicappede 2-åring i
Skandinavien i årgang 2014. Og han viste sin klasse, da
han kort før nytår 2016/17 fik en flot delt andenplads i Al
Rayan Stakes i Qatar. 

Det blev kun til tre starter i treårssæsonen, og to gange
vendte den skimle Rajsaman-søn sejrrigt hjem. Han var
fjerde i Arqana Swedish Open Mile på Bro Park slået af Gu-
erre, Coprah og Karmastrikesback, inden han vandt Marit
Sveaas Minneløp (Gr.3) på Øvrevoll før Jubilance, 
Brownie og Hurricane Red. En flot præstation af 
fam. E Nagell Erichsens 3-årige fantomhest. 
Det er aldrig sket tidligere, at en 3-årig 
hest hari vundetr Marit Sveaas Minneløp. 

3-årig vinder
af Marit
Sveaas Minne-
løp (Gr.3)

TROUBLE OF COURSE92
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Niels Petersen træner Trouble Of Course, og i stalden fin-
des samtidig to andre af sidste års succesrige 3-åringer,
Spitzbergen og Mikklus Makklus.

I et interview med RaceTime Magazine i foråret
lagde Niels Petersen ikke skjul på, at hans
derbyforventninger til de to var meget høje.
De var da også begge forhåndsfavoritter i 
hhv. Dansk og Norsk Derby, men en
hovbyld og en startmaskine kom i vejen.

Spitzbergen ejes af Stall Bright Side 
Of Life. Bag pseudonymet står Nils 
Petter Gill og Kolbjørn Selmer, der 
købte ham som åring i Deauville for 
100,000 euro. Spitzbergen er som
Gold Tyranny og Herman efter
Coolmores Gruppe-1-vinder 
Zoffany og Sir Herman. Spitbergens løbspræstatio- ner
som 3-årig var varierende. Han skuffede i såvel 
Svenskt Derby Trial som i Norsk 2000 Guineas, men efter 
en nem sejr i Malmö Stads Pris på den svenske 
derbydag, blev han gjort til favorit i Norsk Derby. 
Han måtte dog udgå på selve dagen på grund af 
en hovbyld. Spitzbergen afsluttede sæsonen med to 
sejre. I Peas And Carrots Mile på Jägersro 
slog han Be My Academy, og i Mischa Kahns Minnes-
löpning på Bro Park over 1600 meter dirt vandt han
før Perfect For You og Delacroix og i sin anden start blev

han ramt af næseblod.

Høje forvent-
ninger til 
Spitzbergen 
og Mikklus
Makklus.

SPITZBERGEN89 MIKKLUS
MAKKLUS87
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DET KNIBER MED AT KOMME I 
STARTBOKSEN
Mikklus Makklus blev bortvist tre gange fra
start i 2017, bl.a. i Dansk Derby og i Bree-
ders Prize Classic. Begge gange var han 
favorit.

Fem gange kom han i startboksen, og han
vandt sine sidste fire løb. I Bro Park Clas-
sic over 2400 meter slog han Rosa og Mr.
Suarez, og i Breeders Trophy Classic over
1800 meter, ligeledes på Bro Park - og med
en vindersum på 1,2 millioner svenske kro-
ner - slog han Stormy Ocean og Mr. Sua-
rez. Forhåbentlig går det bedre for Mikklus
Makklus med at komme i startboksen i år.



Lars Kelp-trænede Seaside Song har løbet 11 gange. Fem
gange har hun vundet, og hun har aldrig været dårligere
end tredje. 

Hendes resultater i fjor var imponerende, og hun hører til i ka-
tegorien af skandinaviske fantomhopper.
Det blev til tre sejre på Bro Park. I maj måned slog hun Angel
Love og Hoku i Jockeyklubbens Stolöpning. Selvom hun fik
vægt, var det en flot præstation af en 3-årig hoppe så tidligt i
sæsonen mod ældre stjernehopper. Hun vandt 7 Furlongs
Challenge før Trickbag, og hun sluttede sæsonen med en Li-
sted-sejr i Lanwades Stud Stakes (L) før overraskelsen Val-
lance Road, Angel Love og Elektra Art. 
Hun var anden i Bloomers’ Vase (L) bag Icecapada og 
anden i Norsk 2000 
Guineas bag den 
senere norske 
derbyvinder
High As A 
Kite. 
Harbour
Watch-
datteren 
er ud af den 
vindende 
Sea  Chorus.

Vinderprocent
på 45 og trio
procent på
100!

TREDOBBELT KLASSISK VINDER
High As A Kite kom til Norge i for-
året med en sejr over 2300 meter i
Prix du Ralliement i Angers i Frank-
rig.

Hun lagde stærkt ud i sin skandinavi-
ske debut, hvor hun vandt Dianalöp-
ning (Svenskt 1000 Guineas) før
Dorcia. Senere på året blev det til yder-
ligere to klassiske sejre. I Norsk 1000
Guineas, hvor hun besejrede Seaside
Song, og i Norsk Derby, hvor hun slog
den senere norske St. Leger vinder Sil-
ver Falcon. En historisk sejr. En hoppe
som vinder af Norsk Derby redet af en
kvindelig jockey, Vanessa Ryal. Det er
ikke set før på Øvrevoll. Manduro-dat-
teren er i træning hos Jan Björdal på
Øvrevoll.

ST. LEGER VINDER
Mastercraftsman-sønnen,
Silver Falcon fulgte an-
denpladsen bag High As
A Kite op i Norsk St.
Leger, som han vandt før
Hongkong Honcho. Han
var storfavorit til også at
vinde Svenskt St. Leger,
men her måtte han og
træneren Cathrine Erich-
sen bøje sig for Made-
leine Smith-trænede
Muteki (83), der var ube-
sejret i sine tre sidste løb
inden St. Leger. Det er en
fornøjelse at konstatere,
at kvindelige galoptræ-
nere har succes.

HIGHAS A
KITE84

SEASIDE SONG89

SILVER FALCON85



Klassiske
vindere uden-
for Top-20
Danske Tine Hansen var tæt på at vinde Norsk Oaks med
Rosa (80), men hun måtte bøje sig for overraskelsen Spe-
ciale Di Giorno (80), der er i træning hos den kvindelige
amatørtræner Lotta Månsby. Rosa havde en fin treårssæ-
son. På Klampenborg vandt hun Derby Consolation og Fa-
bellaløb. Årets største præstation var en flot andenplads i
Bro Park Classic over 2400 meter på Bro Park, hvor hun var
kort slået af Mikklus Makklus men foran Mr. Suarez og Fre-
estyler.

Kun én af de fem klassiske vindere på Klampenborg er i Top-20.
Spicy Mix, der vandt Dansk Oaks. Mingun-datteren Intensity
(76) vandt Mowerinaløb (Dansk 1000 Guineas) i tæt kamp med
Brooklyn Carlras og My Legend. Kriteriumsvinderen Sømkon-
gen Carlras (79) debuterede som 3-årig med sejr i Dansk 2000
Guineas før Kings Son og Freestyler. Der var store forventnin-
ger til ham i Dansk Derby, men han blev slettet kort før derbyet.
Senere på sæsonen blev det til femtepladser i såvel Bree-
ders’Trophy Classic på Bro Park som i Breeders Prize Classic
på Øvrevoll.

Sir Herman (82) vandt Dansk Derby før Freestyler og Lucy Liu.
Han sluttede året med en godkendt fjerdeplads i Breeders Prize
Classic på Øvrevoll slået af Stormy Ocean, The Kid og Mr. Sua-
rez. Det skal blive spændende at se ham igen på Klampenborg,
hvor han har vundet to gange og en gang været anden. Den
danske derbytoer, Freestyler (80) føler sig godt tilpas på Klam-
penborg. Han var tredje i Dank 2000 Guineas, anden i Dansk
Derby, og han vandt overlegent Dansk St. Leger før Steinway.
Jockeyklubbens 2000 Guineas på Bro Park blev vundet af den
Wido Neuroth-trænede Dardenne (80), der slog Mr. Suarez og
The Kid i et tæt opløb. Stall EOS’Footstepinthesand-søn vandt
senere på året Norsk Mesterskap for 3-Åringer. Mr. Suarez (83)
vandt ingen storløb som 3-årig, men som det er fremgået, var
han ofte med fremme, og han tjente over en million svenske
kroner i sin treårssæson.

(billeder af Dardenne og Mr. Suarez på næste side)

INTENSITY76

SIR HERNAN82

FREESTYLER80

ROSA80



Skandinaviens
debut udsat!
360 North Horse Racings Vargar, der er importeret fra
Frankrig og er i stalden hos Andrew Kidney på Jägersro,
skulle have haft sin skandinaviensdebut den 3. december
i fjor, men løbene blev som bekendt aflyst. 

Han er vinder to gange som 2-årig i Frankrig, og han har
været placeret i sin treårssæson i Frankrig. Stop The Wages
er også en import, der aldrig kom til start i Skandinavien og nu
er eksporteret til Frankrig.

STRICKER KAN LIDT AF HVERT
Francisco Castro-trænede Stricker vandt Voterlöpning på Jä-
gersro med ½ million svenske kroner til vinderen. Han slog
over 1730 meter Plata O Plomo, og han startede som næstfa-
vorit i Svenskt Derby. På derbydistancen måtte han dog se sig
kort slået af Dorcia, men han var foran favoritten Gold Ty-
ranny. Han afsluttede sæsonen med en tæt tredjeplads i Ro-
sengårdlöpning over 1200 meter bag supersprinterne I Kirk og
Trickbag. Det skal blive spændende at se, hvilken distance der
passer ham bedst i 2018. I Kirk har ikke startet siden sin sejr i
Rosengårdlöpning.

13 STRICKER85
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Genfinder
Victor Kalejs
storformen?
Victor Kalejs var årets 2-årige hest i Sverige, bla. efter en
overlegen sejr i Skånelandlöpning før Freestyler og Seaside
Song. Forventningerne til hans treårssæson var store. Og
efter en let sejr på Jägersro i Sir Alex Ferguson Trophy før
Stricker og Jessy’s Wonder, var han storfavorit til at vinde
Norsk 2000 Guineas. Men han måtte udgå pga. en skade,
som han pådrog sig under træningen på Bro Parks dirt. Han
løb yderligere tre gange i 2017 uden at vinde. I 2018 skal det
vise sig, om Victor Kalejs vender tilbage i fuld styrke.

Jessy’s Wonder var tæt på sejr i Norsk Derby senere på sæso-
nen. Han var kun slået med ½ længde af High As A Kite og Sil-
ver Falcon, men han blev deklasseret til sjettepladsen. Silver
Falcon blev igen hans overmand i Norsk St. Leger, hvor Jessy’s
Wonder var tredje slået af Silver Falcon og Bent Olsen-trænede
Alberone, der her endelig indfriede lidt af de store forventninger,
der altid har været til ham.

Perfect For You var ustartet som 2-åring. I treårssæsonen har
han vist meget stabil form på højt niveau. Han har kun løbet på
dirt og kun på Jägersro med en enkelt undtagelse.  Han indledte
sæsonen med to sejre. Han var fjerde i Svenskt Derby og derpå
toer tre gange i træk. Bl.a. i Hurricanelöpning bag Gold Tyranny.
Han afsluttede sæsonen i Mischa Kahns Minneslöpning på Bro
Park, hvor han var anden bag Spitzbergen.

”æLDRETOPPEN” FÅR NOGET AT SE TIL
Dorcia, Trouble Of Course, Seaside Song, Spitzbergen og
Trickbag viste allerede som 3-åringer, at de kan løbe op med de
bedste ældre heste. Mikklus Makklus, Gold Tyranny og Ginmann
har alle vist meget lovende takter.  Nu har de og deres årgangs-
kolleger fået et år mere på bagen, og der er lagt op til et 2018
med fornyet spænding i de skandinaviske storløb for ældre
heste.
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Havde jeg dog
bare hørt efter!

Frederick Stewart havde det ikke godt!
Det er der vel ikke noget at sige til, når man
er dømt til døden ved hængning.
Men hvordan var Frederick havnet i den 
situation?

Lidt historie. Vi er tilbage til  7. januar 1928.
Året hvor Themsen gik over sine bredder i
det centrale London. Det var efter midnat,
hvor de fleste af londerne sov. I mange af
de historiske bygninger trængte vandet ind
og gjorde stor skade. Således blev Parla-
mentet, Tate Gallery og Tower of London
alle udsat for enorme vandskader. 

Tragisk var det også, at mange af de over-
fyldte kælderboliger, hvor de fattigste
boede, blev sat under vand. Det værste var
næsten, at der ikke eksisterede noget vars-
lingssystem af nogen slags.

Og så tilbage til Frederick Stewart. Han var
født i år 1900. Var lille af vækst og han
havde oftest en bowler på. Han var ansat
hos en bookmaker som assistent. Lønnen i
det job gav ikke mulighed for mange ud-
skejelser, så Frederick fik også dækket
sine udgifter ved at være indbrudstyv.

Langt fra i den store skala.  Men han var
kendt af politiet, der  betegnede ham som
”en harmløs, almindelig indbrudstyv.”

Den opfattelse blev dog brat ændret, da
Stewart blev anholdt og anklaget for mord i
forbindelse med et indbrud, hvor hans re-
volver gik af og dræbte en person under et
indbrud. I Old Bailey forsvarede Stewart sig
med, at pistolen var gået af ved et tilfælde
og dræbt Webb, som offeret hed.

Den forklaring troede ingen på og selv en
appel ændrede ikke på dommen. Stewart
blev dømt til døden ved hængning.  15

Af: Per Aagaard Bustrup



Frederick Stewart var kendt for at gå meget
op i væddeløb. Han spillede på både hunde
og heste. Men da hans favoritbane med hun-
devæddeløb - Southend-on-Sea - lukkede ned
koncentrerede han sig om hestene.

Og det havde han faktisk meget forstand på.
Han studerede alt, hvad han kunne få fat i af
bøger om væddeløb og i dødscellen fik han
også tilladelse til at læse væddeløbsmagasi-
ner, så han kunne følge med i optakten til
årets derby, der skulle finde sted 6. juni 1928.

OBS! - det var Derby-day den 6. juni. Derfor
bad Stewart  om udsættelse af hængningen.
så han kunne få resultatet af Derbyet med
inden han blev hængt. Det blev ham nægtet. 

På vej til hængningen fortalte han  til alle han
mødte på den tunge vej, at de skulle spille på
stor-outsideren, Felstead.

Naturligvis vandt Felstead derbyet. Den dag
var der mange fængselsfunktionærer og
andre, der var  ærgerlige. Så på fængselsgan-
gene hørte man ikke en, men mange gange
udbruddet: ”Havde jeg dog bare hørt efter.”

Sir Hugo Cunliffe-Owen

Bortset fra Frederick Stewart var der
ikke mange, der havde den store tlltro
til, at Felstead skulle blive derbyvinder
- måske bortset fra hans ejer, Sir Hugo
Cunliffe-Owen.

BRITISH-AMERICAN TOBACCO COMP.
Fra 1923 til han trak sig tilbae i 1945
var Hugo Cunliffe-Owen adm. direktør
for British-American Tobacco Com-
pany. Han blev også  bestyrelses-
formand, indtil han trak sig i 1945. De
to sidste år af sit liv var han Præsident
for koncernen.

CUNLIFFE-OWEN AIRCRAFT
Men det med tobakken var ikke nok for
Cunliffe-Owen. Han var også i chefsto-
len hos Cunliffe-Owen Aircraft indtil
sin død i 1947.

Firmaet tog sig af reparation af fly og
var dominernde på det område. Under
1. Verdenskrig  arbejdede han samti-
dig for Informations-ministeriet og for
den indsats blev han senere udnævnt
til Baron, en titel der blev introduceret
af James I af England i 1611.. 

, 
,

DERByVINDER TIL REKORD-ODDS
Sir Hugo Cunliffe var en ivrig hestee-
jer. Blandt hans heste var bl. a Fel-
stead, der var født i 1925.

Han viste absolut inte som 2-årig. Men
han var som forvandlet, da han star-
tede første gang som 3-årig og vandt
et maidenløb i Newbury. Næste start
var på Epsom og på trods af, at hans
afstamning klart indikerede, at han var
stayer, blev det til en acceptabel sjette-
plads i et felt på 17 i 2000 Guineas
over 1600 meter. 
I Felsteads sidste start inden derbyet
løb han over 1800 meter og vandt
Davis Stakes på Hurst Park.

DERByET 1928 
Lord Derbys Fairway var storfavorit til
at vinde Derbyet. Men blev allerede
”besejret” under præsentationen. Det
entusiastiske publikum slog sammen
om Fairway og hev fuldstændig idio-
tisk hår ud af Fairways hale. Man var
af den opfattelse, at det skulle bringe
lykke. Hvor dum kan man være! Fair-
way blev naturligvis helt ude af sig
selv og viste intet i løbet.

FØRST VED TATTENHAM CORNER......
Også Flamingo med Charles Elliott og
Sunny Trace med Gordon Richards
stod med gode chancher på papiret.

Nu var det således, at de sidste fire
derbyvindere, Sansovino, Manna, Co-
ronach og Call Boy alle havde stort set
ført det meste af løbet og alle havde de
været først rundt Tattenham Corner.
Derfor jagtede de alle førerpositionen
og der blev nærmest redet med livet
som indsats for at være først ved Tat-
tenham Corner - og alle blev slået!

Harry Wragg hvde læst på lektien.  
Han var tredie ved Tattenham Corner
og gennem mål var der 1,5 længder
ned til Flamingo.Harry Wragg, Felsteads jockey16
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Charlie Elliot Gordon Richards

HOLDT IKKE
Næste mål for Felstead var St. Leger i Donca-
ster. Men desværre holdt han ikke til træningen
op til den sidste klassiker. 

Karrieren i avlen  på Sir Hugo Cunliffe-Owens
stutteri, Sunningdale Stud i Berkshire, blev ikke
den bedste. Hingstene var ikke noget at skrive
om. Til gengæld bragte han nogle gode døtre
som Rockfel og Steady Aim, der begge blev
Oaks vindere. Førstnævnte var virkelig en frem-
ragende hoppe. Hun vandt også 1000 Guineas
og Oaks.

HARRy WRAGG
Han blev kaldt ”the Head Waiter.” Det gjorde
han, fordi hans speciale var at vente bag i feltet
og derefter angribe i en neglebidende finish  og
så slå den førende hest i sidste øjeblik. 

En ridemåde, der fik mange spillerne tæt på ner-
vebruddets rand. Nok også fordi, det var en helt
ny måde at ride på. Hidtil havde de fleste topjoc-
keys altid haft mere ”knald på” fra start for at
komme op blandt de første i løbet,

Harry Wragg var 27 år i fuldblodssporten. Han
begyndte karrieren som lærling hos Roberrt
Weston Colling i Newmarket i 1926. Snartvar der
så bud efter ham for ingen ringere end King
Georg V til at ride for sig. Det sagde han natur-
ligvis ja tak til. Han fortsatte dog også med at
ride for andre store ejere, bl.a. the 5th Earl of
Rosebery.
Wragg stoppede karrieren i 1946. Det år vandt
han bl.a. Oaks med Steady Aim.

KARRIEREN SOM TRæNER
Wragg begyndte allerede året efter som træner.
Det skete fra Abington Place i Newmarket. Den
første klasiske vinder kom i 1954 med Dari-
us.Og første derbyvinder var Psidium i 1961-
Odds  var ikke mindre end 66/1. Senere fulgte
mange andre klassiske triumfer.

WRAGG SØGTE NyE VEJE
Som kun få andre trænere på det tidspunkt var
Wragg parat til at følge nye veje indenfor spor-
ten.

Således blev hans heste regelmæssigt vejet.
Han tog også tid på sine heste. Det var ganske
ukendt i England før Wragg introducerede det.
Hans heste løb også udenfor England i
1950erne og 1960erne vandt han Gran Premio
del Jockey Club to gange og fire gange blev det
til truiumf i Grosser Preis von Baden.

Naturligvis startede Wragg også mange heste i
Irland. Blandt andet Fidalgo, der vandt the Irsih
Derby i 1959 og var anden i det engelske mod-
stykke. 

RELATIONEN TIL DANMARK
Felstead fik også relation til Danmark. I slutnin-
gen af trediverne løb nogle sønner og dørte ad
ham på Klampenborg Galopbane. Det var bl.a.
Fairy Green, Felshorne og Schoolgirl. De var
alle vindere og gjorde sig også fint bemærket
over forhindringer.

WRAGG SOM PENSIONIST
Han gik på pension i 1982 og overlod the Abing-
ton Place til sønnen Geoff. Helt glemt træning
havde han dog ikke. Han trænede en 2-årig, der
kun viste moderate evner. Den udviklede sig
dog så meget ned over vinteren og vandt Derby
i 1983. Navnet var Teenoso!

Men lad os slutte med begyndelsen. Med Frede-
rick Stewart. Med den viden man havde før Der-
byet var det vel naturligt ikke at tro på Felstead
som vinder. Derfor måtte Stewart havde vlæret
usædvanlig heldig eller inspireret, da han pe-
gede på Wraggs ridt som vinder. Man kunne
næsten have undt ham en dag mere, så han lige
havde fået tid til at nyde sin triumf.

Rockfel

Felstead 

Felstead og Harry Wragg er tredie, da feltet
runder Tattenham Corner



Galileo
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Da Galileo Galilei for 400 år siden vendte sin kik-
kert mod himlen, blev det begyndelsen på en helt
ny æra for videnskaben. Galileos astronomiske
opdagelser var banebrydende. Og han takkede
hjerteligt sin Gud for de undere, som han fil lov til
at observere. Men hans fund var direkte ugude-
lige, og Paven fik smidt Galileo i inkvisitonens
frygtede fængsel. Heldigvis slap han ud igen.

Galileo
I 1988 startede en ny æra. Nu indenfor fuld-
blodssporten. Et føl ejet af David Tsui og Cool-
more blev navngivet Galileo. På sit felt skulle han
opnå samme berømmelse, som videnskabsman-
den på sit. Allerede da han vandt i sin debut 
med 14 længder, spåede mange, at 
vi her stod med en hingst, 
der ville nå himmelske højder.
De fik ret.

Tekst: Klaus Bustrup



alileo. Europas førende avlshingst
for 9. gang. Coolmores Galileo
havde endnu en fantastisk sæson
som avlshingst i 2017 med afkom
som Winter, Churchill, Capri,
Highland Reel, Order of St. Ge-
orge og Ulysses. Han er allerede
legendarisk, og superhoppen,
Prix de l’Arc-vinderen, Enable
(Nathaniel), som Galileo er farfar
til, gør ham til aspirant som alle 
tiders bedste avlshingst. 
I Skandinavien er Galileo far til
sidste års SOC-vinder, Giuseppe
Piazzi.
Tekst: Klaus Bustrup

G
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73 Gruppe-1-vindere, og han
var far til 12 klassiske vindere i
England, bl.a. de to derbyvin-
dere, Galileo og High Chapar-
ral.

Sadler ´s Wells var også far til
to vindere af Prix de l’Arc de
Triomphe (Gr.1), Carnegie og
Montjeu. Bedækningsprisen for
Sadler’s Wells nåede 200.000
engelske pund i 2001. Han
døde i 2011.

KUN
OVERGÅET
AF SIN FAR
HVEM ER EUROPAS BED-
STE AVLSHINGST I NyERE
TID? GALILEO ELLER FADE
REN SADLER’S WELLS? 

Som væddeløber vandt Gali-
leo’s far Sadlers’s Wells Irsk
2000 Guineas (Gr.1) og Eclipse
Stakes (Gr.1). 
Men det er som avlshingst, han
er berømt. Han var førende
avlshingst i Storbritannien og
Irland 14 gange. Han var far til

Også i 2017-
for 9. gang -
blev Galileo
efter Sadler’s
Wells og ud af
Urban Sea
(Miswaki) 
Europas fø-
rende avls-
hingst.
Lignende 
dominans er
ikke set siden
Galileo’s far,
Sadler’s Wells
huserede i
1990´erne og
begyndelsen af
dette århund-
rede.

70 GRUPPE-1-VINDERE.
Men Galileo er på vej. Og den
nu 20-årige avlshingst har langt
fra mistet lysten til at imponere.

2017-sæsonen bød på 12 nye
Gruppe-1-afkom for Galileo’s
vedkommende. Det bringer
ham op på 70 - kun tre mindre
end faderen Sadler’s Wells. Og
tæt på den gennem tiderne fø-
rende, den afdøde Coolmore-
kollega, Danehill. 

Danehill fik 89 Gruppe-1-
afkom, og han er kendt som far
til galopstjerner som bl.a. Duke
Of Marmalade, Dylan Thomas,
Holy Roman Emperor og Rock
Of Gibraltar, der i dag alle er
meget benyttede avlshingste. 
Golden Jubilee Stakes (Gr.1)-
vinderen, Society Rock, efter
Rock Of Gibraltar, er i øvrigt
Europas førende første-år-
gangs avlshingst i 2017.

HIGHLAND REEL
MEST VINDENDE EUROPæ-
ISK TRæNEDE HEST NO-
GENSINDE.

Galileo’s afkom vandt i 2017 langt
over 100 millioner kroner. Det er
næsten lige så meget, som de tre
næste på listen tilsammen: Du-
bawi, Nathaniel og Dark Angel.
Galileo, havde 280 afkom, der løb
på europæiske galopbaner i 2017.
117 af hans afkom vandt mindst en
gang, og hans afkom vandt i alt
184 galopløb. 

Medvirkende til Galileo’s succes
de senere år har været Highland
Reel ud af Hveger (Danehill). Med
en indtjening på over 60 millioner
kroner, er Highland Reel den mest
vindende europæisk trænede hest

Sadler’s Wells

Danehill

nogensinde. Highland Reel har
løbet væddeløb i Irland, England,
Frankrig, USA, Australien, Hong-
kong og Dubai. Det er blevet til syv
Gruppe-1-sejre, bl.a. i Breeders
Cup Turf på Santa Anita, og han
var anden i Prix de l’Arc de
Triomphe i 2016 bag Found men
før Order of St. George. De er alle
tre efter Galileo. I 2017 blev det til
tre Gruppe-1-sejre. I Coronation
Cup, Prince Of Wales Stakes og i
Hongkong Vase for anden gang.
Highland Reel er nu gået i stutte-
riet hos Coolmore til en bedæk-
ningspris på 17.500 euro.

DanehillDanehill

Rock Of Gibraltar

Society Rock - en søn af Rock Of Gi-
braltar døde desværre pludselig af syg-
dom i 2016. Han var Europas førende
første-årgangs avlshingst i 2017.Highland Reel - mest vin-

dende europæisk trænede
hest nogensinde



KLASSISKE
VINDERE
2017-sæsonen startede godt
for Galileo. Datteren, Winter,
vandt 1000 Guineas (Gr.1) og
Churchill 2000 Guineas (Gr.1)

WINTER VANDT TRE
GRUPPE 1-SEJRE
Winter fulgte op med yderligere
tre Gruppe-1-sejre. I Irish 1000
Guineas, og i Coronation Sta-
kes og Nassau Stakes. 
En anden Galileo-datter, Hyd-
rangea, var tredje i både 1000
Guineas og Irsk 1000 Guineas.
Senere på året i fjor slog hun

Winter i Matron Stakes (Gr.1),
og hun blev dobbelt Gruppe-1-
Vinder, da hun også sejrede i
British Champion Fillies &
Mares Stakes på Ascot.

Churchill vandt efter sejren i
2000 guineas også Irsk 2000
Guineas (Gr.1).  Churchill var
Europas førende 2-åring med
fem sejre i seks starter, og han
er fra 2018 avlshingst - på
Coolmore - til en bedæknings-
pris på 35.000 euro.(billede på
næste side).

MISTy FOR ME, GALILEO-DAT-
TER MED SUCCES PÅ BANEN
OG I AVLEN.
Galileo-datteren, Misty for Me, blev
kåret til årets 2-årige hoppe i 2010,
da hun vandt de største Gruppe-1-
løb for 2-årige hopper i både Irland
og Frankrig (Moyglare Stud Stakes
og Prix Marcel Boussac). Året efter
vandt hun bl.a. Irsk 1000 guineas.
I 2017 fik hun succes med to 
afkom begge efter War Front. 

2-årige U.S. Navy Flag (billede
næste side) vandt såvel Middle
Park Stakes (Gr.1) som Dewhurst
Stakes (Gr.1) og hans 3-årige
helsøster Roly Poly (billede næste
side) var først over stregen i tre
Gruppe-1-løb, Falmouth Stakes,
Prix Rothschild og Sun Chariot
Stakes. Roly Poly var endvidere
anden i såvel 1000 Guineas som
Coronation Stakes begge gange
slået af Winter (Galileo).

CAPRI VANDT IRSK DERBy
Epsom-derbyvinderen, Wings Of Eagles (Pour Moi) var favorit til
at også at vinde Irsk Derby, men han måtte nøjes med en tredje-
plads. Capri efter Galileo og ud af Dialafara (Anabaa) vandt før
Frankel-sønnen Cracksman. Capri vandt senere på året St.
Leger, og han blev den først irske derbyvinder siden Nijinsky i
1970, der vandt Engelsk St. Leger.

ULySSES TJENTE 15 MILLIONER KRONER I 2017 I EUROPA
Galileo-sønnen Ulysses ud af Light Shift (Kingmambo) havde en
fantastisk og meget indbringende femårssæson. Han vandt Ec-
lipse Stakes (Gr.1) og Juddmonte International Stakes (Gr.1), og
han var anden i King George VI & Queen Elizabeth Stakes
(Gr.1) og tredje i Prix de l’Arc de Triomphe (Gr.1). Begge gange
var han slået af Enable efter Nathaniel (Galileo). Ulysses er
også gået i avlen nu, og han er opstaldet på Cheveley Park
Stud Limited til en bedækningspris på 30.000 engelske pund.

ORDER OF ST. GEORGE
En anden Galileo-søn, Order of St. George, sluttede fjerde i Prix
de l’Arc de Triomphe, hvor han var tredje året før. Order Of St.
George er en super stayer, der to gange har vundet Irsk St.
Leger (2015 og 2017). I 2016 vandt han Ascot Gold Cup (Gr. 1)
over 4000 meter og i fjor British Champion Long distance Cup
(Gr.1) Nævnes skal også, at Decorated Knight efter Galileo blev
en overraskende vinder af Irish Champion Stakes (Gr.1)

Winter Hydragena

Capri

Ulyssus

Order of St.
George

Misty For Me
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DOBBELT DERBYVINDER
Galileo blev født i 1998. Han løb otte
gange, og han vandt de seks. Han sej-
rede bl.a. i The Derby (Gr.1), Irsk Derby
(Gr.1) og i King George Vi & Queen Eli-
zabeth Stakes (Gr.1). 
Han er bl.a. far til Frankel, til de to Epsom-
derbyvindere, Australia og Ruler Of The
World, til Found, der vandt Prix de l’Arc de
Triomphe(Gr.1) i 2016, og til vinderen af
King George VI & Queen Elizabeth Stakes
(Gr.1), Nathaniel, der igen er far til vinde-
ren af Prix de l’Arc de Triomphe i fjor, Ena-
ble.

FRANKEL UBESEJRET I 14 STARTER
Frankel var ubesejret i sine 14 starter, og
han er den højest handicappede hest no-
gensinde med en Official Rating på 140
(svarende til et skandinavisk generalhan-
dicap på 110) Han vandt i sin debut før
Nathaniel. Som 3-årig blev han klassisk

vinder med en sejr i 2000 Guineas (Gr.1)
med seks længder før Canford Cliffs. Af
øvrige sejre kan nævnes Queen Elizabeth
II Stakes (Gr.1) og Champion Stakes
(Gr.1), der begge blev løbet på Ascot.

RIBOT UBESEJRET I 16 STARTER
Kun Ribot, der blev født i 1952, og var
ubesejret i 16 starter, overgår på papiret
Frankel. Ribot vandt på distancer fra 1000
til 3000 meter. Han løb i tre lande, mest i
Italien. Men han vandt King George VI &
Queen Elizabeth Stakes(Gr.1) i England
og to år i træk Prix de l’Arc de Triomphe
(Gr.1) på Longchamp i Frankrig. I avlen
var Ribot førende avlshingst i Storbritan-
nien og Irland i tre år 1963, 1967 og 1968.
Han er far til Molvedo og Prince Royal, der
som faderen begge vandt Prix de l’Arc de
Triomphe (Gr.1).

Frankel vandt ni Gruppe-1-løb i træk. Kun
USA-hoppen Zenyatta kan matche den
præstation. Det gjorde hun også. Frankel,
der er opstaldet på Banstead Manor Stud
har allerede haft succes som avlshingst. 

Han var nr. to på listen over førsteårs avls-
hingste i 2016, og hans bedækningspris er
175.000 engelske pund. Han er bl.a. far til
Soul Stirring, der allerede har vundet fem
løb og 17 millioner kroner i Japan. 

Endvidere er Frankel far til sidste års der-
byfavorit til Epsom-derbyet, Cracksman.
Han måtte nøjes med en tredjeplads. Det
blev bedre i Irsk Derby, hvor han var
anden. De øvrige fire gange, hvor Cracks-
man startede i 2017, vandt han, bl.a.
Champion Stakes (gr.1) på Ascot.

Ribot

Navy Flag

Roly Poly

Churchill

Frankel
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GALILEO I
SKANDINAVIEN
Galileo har kun haft få startende afkom i Skandinavien. Flemming Velins Giu-
seppe Piazzi var i 2017 årets hest i Danmark. Han var ubesejret i sæsonen, og
han vandt bl.a. Scandinavian Open Championship (Gr.3). Af andre afkom kan
nævnes Nobileo, det vandt Svensk St. Leger og var dobbelt derbytoer. Juniper
Tree, der er opstaldet på york Stutteri som avlshingst og Berner Olsens avls-
hingst Kahyl er begge efter Galileo. 

Guiseppe Piazzi

Coat of Arms bliver anden til Rostropovich i Irish Futury Stakes (Gr.2)
Flemming Velin importerede i efteråret
den 2-årige Galileo-søn Coat Of Arms, der
udover at have været kort slået til anden-
pladsen i Irish Futurity Stakes (Gr.2), også
er helbror til den dobbelte Gruppe-1-vin-
der Seventh Heaven. Så meget tyder på,
at vi kommer til at høre mere om Galileo i
årene, der kommer. Ikke alene i internatio-
nal galopsport, men også i Skandinavien i
hans rolle som far og farfar.

DUBAWI ATTER ANDEN
Anden på listen over Europas førende
avlshingste er for tredje år i træk vinderen
af Irsk 2000 Guineas (Gr.1), den tredob-
belt Gruppe-1-vinder, Dubawi (Dubai Mil-
lenium). Han er indtil videre i avlen far til
33 Gruppe-1-vindere. Bl.a. Postponed,
der er vinder af King George VI & Queen
Elizabeth Stakes (Gr.1), Dubai City Of
Gold og Dubai Sheema Classic (Gr.1)
m.m. Endvidere Prince Bishop, vinder af
verdens bedst betalte galopløb, Dubai
World Cup (Gr.1) i 2015. Dubawi står p.t.
til en bedækningspris på 250.000 engel-
ske pund!

FAR TIL ENABLE
Nathaniel (Galileo) var som allerede
nævnt runner-up til Frankel som 2-årig, og
året efter vandt han King George VI &
Queen Elizabeth Stakes (Gr.1). Han gik i
avlen i 2013, og han er far til sidste års
suveræne europæiske champion, super-
hoppen Enable, der afsluttede sin treårs-

sæson med en sikker sejr i Prix de l’Arc
de Triomphe. Enable indløb i 2017 over
30 millioner kroner, og hun er stærkt med-
virkende til Nathaniels høje placering som
avlshingst. Nathaniels bedækningspris er
20.000 engelske pund.

DARK ANGEL HAR STOR SUCCES
SOM AVLSHINGST
Skimlen Dark Angel (Acclamation) star-
tede kun som 2-årig, hvor han bl.a. vandt
Middle Park Stakes (Gr.1). Han har haft
stor succes i avlen, og de to sidste år har
han været blandt de fem mest succesrige
avlshingste i Europa. Han er bl.a. far til
Persuasive, den første 4-årige hoppe i
over 40 år, som i fjor vandt Queen Eliza-
beth II Stakes (Gr.1). 

Dark Angel er også far til Lethal Force, en
af verdens førende sprintere. I 2013 vandt
Lethal Force såvel Diamond Jubilee Sta-
kes (Gr.1) på Ascot som July Cup (Gr.1) i
Newmarket. Det blev til sejr igen i 2017 i
July Cup for et andet Dark Angel-afkom,
Harry Angel. Vindersummen i July Cup er
næsten 2,5 million danske kroner, og
Harry Angel fulgte op med en ny sejr i
Sprint Cup Stakes (Gr.1), hvor der dog
”kun” var godt en million kroner til vinde-
ren. Dark Angel står til en bedækningspris
på 85.000 euro.

Hvad er bedækningsprisen for Galileo?
Iflg. Global Stallions opgives den ikke.

Enable Dubawi

Persuasive

Lethal
Force

Dark Angel

Harry Angel



HUMORIST
- den tapre derbyvinder

En  eftermiddag i foråret 1921 var en
af Englands største hesteejere, Jack
Joel og hans træner Charles Morton
meget spændte.

De befandt sig i Newmarket og ventede
på afgørelsen af 2000 Guineas, hvor
deres hestt, Humorist, var blandt de
startende. Han var en velproportioneret
brun hingst efter Polymelus og Jest. 

GOD 2-ÅRS SæSON
Med en sejr og gode andenpladser
som 2-årig skulle Humorist nu vise, at
han havde kvalifikationerne til at starte i
Epsom Derby. Ejeren var ikke sikker og
træneren tvivlede.
Humorist havde nemlig skuffet i sine
hidtidige starter som 3-årig. Så meget,
at Jack Joel var parat til at forære Hu-
morist til en ung dame som ridehest.

STEVE DONOUGHUE I SADLEN
Det lykkedes dog Charles Morton at
overtale Jack Joel til at give Humorist
en chance mere. Han havde derfor en-
gageret berømte Steve Donoghue til at
ride Humorist i 2000 Guineas. Donoug-
hue havde vundet Derbyet i både 1915
og 1917. Samtidig stod han uden ridt i
Derbyet. Måske var Humorist et godt
ridt. 2000 Guines skulle be- eller af-
kræfte det.

TREDIE I 2000 GUINEAS
Humorist og Donoghue var i front et
godt stykke af vejen, men faldt så til-
bage og endte som tredie gennem mål.
Stor skuffelse hos ejer og træner, men
jockeyen var af en anden mening. Do-
noughue havde fornemmelsen af, at
Humorist indeholdte en del mere end
løbet viste.

”QUITTER”
Det spillende publikum var hurtige til at
give Humorist tilnavnet ”Quitter”, hvilket
på dansk bedst kan oversættes med
”Kryster”. Ejer og træner var enige,
men ikke Donoghue. ”Han er ikke
”Quitter”. Der er et eller andet galt med
ham, men jeg aner ikke hvad. Lad dyr-
lægen give ham et ordentligt check.”

VARM MAD OM AFTENEN
Som sagt, så gjort. Humorist var

alvorligt undervægtig. Dyrlægen anbefa-
lede forskellige ting mod det, bl.a. mere
foder 
et varmt måltid om aftenen og så skulle
man være påpasselig med, at Humorist
ikke blev forkølet.

RÅDSLAGNING
Der var på det tidspunkt kun tre uger til
Derbydag. Joel, Morton og Donoghue
mødtes en god uge før Derbyet for at
træffe en endelig beslutning om at starte
eller ej. Donoughue anbefalede at gå
mod Derbyet. De to andre tvivlede. Be-
slutningen blev, at man skulle fortsætte
efter dyrlægens råd og så gå i Derbyet,
men kun hvis Humorist viste forbedring.

ET GODT ARBEJDE
Og det gjorde han! Efter et arbejde på
træningsbanen på Newmarket Heath
udbrød en begejstret Donoghue til træ-
ner Morton: ”Så har han det, og der var 
meget mere i ham, da vi pullede op.”
Det var bare en lille uge før Derbyet
skulle afgøres!

HUMORIST I TOPFORM
Det var fremragende vejr på Derbydag
og den store tilskuerskare på Epsom var
i sommerhumør - men bedst af alt for

kredsen omkring Humorist var, at han
synes i topform. Donoughue fortalte se-
nere i sine memoaer:
”Han havde taget på i vægt og så virke-
lig godt ud på dagen. Han nappede mig
i armen, inden jeg skulle sidde op. Det
havde han aldrig gjort før. Men - over-
troisk eller ej - jeg tog det som et tegn
på at sejren ventede forude. Spillerne
havde alligevel ikke helt glemt Humorist
for han var næstfavorit spillet 6:1

STÅR HAN 2400 METER?
Et spørgsmål lurede dog stadig i bagho-
vedet på ejer, træner og jockey: ”Hvor-
dan ville Humorist tackle de 2400 kræ-
vende meter på Epsom?” Afstamningen
var ikke ligefrem stayer-orienteret Løs-
ningen på dette lå i hænderne på én
mand: Steve Donoughue!

”DET BLEV MIT LIVS RIDT”
Senere fortalte han: ”Jeg planlagde ned
til mindste detaille, hvordan han skulle
rides. I sine memoirer sagde han: ”Det
blev mit livs ridt.” En opfattelse som
mange af Englands største navne in-
denfor Sporten var enige med ham i.

Donaughue placerede Humorist midt i
feltet de første1600 meter, hvorefter
banen flader ud efter en mindre di-
stance, hvor der løbes lidt nedad. Her

begynder den endelige kamp - ”fårene
skilles fra bukkene!.”
Humorist havde her to heste foran sig,
Alan Breck og Lieghton. Leighton faldt
hurtigt tilbage og Humorist var nu bare
en længde bag Breck. Men Donaughue
turde ikke angribe på dette tidspunkt, for
han fornemmede, at Humorist var ved at
løbe tør for kræfter, skønt han stadig var
velgalopernede. Breck havde en god
speed, men Donaughue observerede
nøje Breck og så at Breck slog med
halen - et tydeligt tegn på modløshed -
og besluttede at angribe indenom - den
korteste vej mod mål  Det måtte briste
eller bære!  Humorist saverede ikke
med det samme, men kom så villigt!
og Humorist kunne angribe indenom og
passere Breck.

TæT OPLØB
Men sejren var ikke i hus endnu. Bagfra
angreb Craig an Eran. Humorist var to
længder klar af feltet, men Craig an
Eran angreb godt og passerede den ene
trætte hest efter den anden. Gennem
mål var der kun et hoved mellem de to -
med Humorist hoved forrest. En fanta-
stisk sejr!
Næste start for Humorist skulle have
været på Royal Ascot - men sådan blev
det ikke. Han blødte fra næsen, så det
blev besluttet at spare ham. Alfred Mun-

nings var begyndt at tage skitser af
ham til et maleri. Men bare 14 dage
efter derbytriumfen, blev han fundet
død i sin boks. En obduktion viste at
han havde lidt af tuberkulose. 

Noget som givet havde plaget ham
mange måneder før sin død. Faktisk
havde Humorist løbet med kun én
lunge!  

Efter Humorist død udtalte  
Steve Donoughue:

”He gave me everything
he had when it must

have been agony for him.
No horse ever showed

greater courage”
Af: Per Aagaard Bustrup

Steve
Donoughue

Steve
Donoughue
Steve
Donoughue

Steve
Donoughue

Alfred
Munning



DET SKAL
VÆRE SJOVT
DET SKAL

VÆRE EN HOBBY
Bag Stald Jupiter på Ravne-
bjerg på Fyn står opdræt-
terne Nina Falck og Gert
Larsen. Galopheste har ud-
gjort en stor del af deres liv,
og de insisterer på, at det
skal være sjovt. Det skal
være en hobby. Ikke en leve-
vej. Nina og Gert har haft et
spændende liv, der fortsæt-
ter. Ønsket er en derbyvin-
der. Det har været tæt på
flere gange. Senest med
Gold Tyranny i fjor. I 2017
havde deres afkom en vin-
derprocent på 29 og en trio-
procent på 68. På Goffs
February Sale i Irland har de
for nylig indkøbt avlshop-
pen, Dark Angel-datteren
Lucys Angel. Den forventer
de sig meget af.
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Tekst: Klaus Bustrup



Det er rart, når man er inviteret ud, hvis
værtstparret straks de hører bilen, kommer
ud af døren med et stort smil om munden
og udbryder: ”Hvor har vi glædet os til jeres
besøg”.

Det gjorde Nina og Gert. Per har besøgt dem
før. Stradivarius er opdrættet på Stutteri Jupi-
ter, og Stradivarius har flere gange overvintret
der. Det var derimod mit første besøg. Per
havde fortalt mig, vi ville blive godt modtaget.
Det skal jeg love for!

EN IMPONERENDE ANDEDAM
Jeg var overrasket fra start. Jeg forventede mig
en gård i et åbent landskab. Men vi befandt os
i et villakvarter sydvest for Odense. Og jeg
kunne ikke se nogen heste.

”Er du sikker?” spurgte jeg Per, da vi kørte ind
ad indkørslen til en dejlig villa. Det var han.
Han har jo også været der før. Det første jeg så
var - ikke heste - men en andedam. Ved nær-
mere eftersyn rummede den syv forskellige,
sjældne ænder og to forskellige slags gæs. 

Jeg, og min hustru Isabelle, elsker fugle. Og vi
elsker at fotografere dem. Så min dag var alle-
rede reddet. Men dagen kom til at byde på rig-
tig mange andre, spændende og gode
oplevelser.

VARM
VELKOMST!
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Nina og Gert Larsen tilbyder ideelle forhold for
såvel sjældne gæs som dejlige galopheste



Nina og Gert mødtes første gang på Fyns
Væddeløbsbane i 1963. Gert var bidt af
heste fra barnsben og efter et sidespring
med travheste, koncentrerede hans liv sig
om galopheste. Han var i lære som blikken-
slager, men han ejede galophesten Jupiter,
der har givet navn til stalden. Og han træ-
nede heste.  

Nina red, og hun ejede en galophest, Egles-
field, som Gert fik lov til at træne. Det blev til
seks andenpladser, og det fik Ninas far, Wil-
liam Falck, til at spørge Gert, om han ikke
kunne finde en hest, der kunne vinde. William
Falck var barnebarn af Falcks grundlægger,
Sophus Falck. I 1988 solgte 3. og 4. genera-
tion af Falck-familien livsværket til forsikrings-
selskabet Baltica.

12 BØRNEBØRN SAMMEN
Nina og Gert faldt for hinanden. De blev ung-
domskærester, og mange troede, at det skulle
være de to. Men sådan gik det ikke. I hvert fald
ikke i første omgang. Der skulle gå 38 år, inden
de blev gift i 2001.  I de mellemliggende år sås
de ofte, men de blev begge gift, og de fik hver
tre børn. I dag har de 12 børnebørn sammen
og et oldebarn. Og hvem der hører hjemme
hvor, det spiller ingen rolle. Til frokost fik vi
hjemmebagt økologisk brød og bl.a. ligeledes
hjemmelavet leverpostej. Et af børnebørnene
ønsker sig i fødselsdagsgave et års forbrug af
Bedstemors leverpostej. Det kan jeg godt for-
stå. Den smagte herligt.
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TRAF HINANDEN
SOM TEENAGERE
PÅ FYNS
GALOPBANE

Personerne bag Stald Jupiter, Nina Falck og
Gert Larsen. Lucys Angel ser på sine nye ejere.

Nina Falck overrækker Ærespræmien i
Falcks Ærespræmie. Gerts mor holder
blomsterne

Gert foran stuehuset, som han selv har bygget.
Det gælder også de velholdte stalbygninger



Om formiddagen efter vores ankomst havde
vi fået kaffe og dejligt hjemmebag i have-
stuen med udsigt ikke bare til andedam-
men, men også til de omkringliggende
marker med avlshopper og åringer. Og her
begyndte snakken. 

Om ænder og gæs. Så om Grønland, som
Nina og Gert allerede har besøgt og skal be-
søge igen til sommer. Og om Antarktis, som jeg
ikke kunne lade være med at blære mig af at
have besøgt to gange. Men ikke om heste, og
Per begyndte at frygte, at vi aldrig kom til at
tale om dagens emne. Men det gjorde vi.
Stald Jupiter.

”GØR-DET-SELV-MAND”
Gert erhvervede ejendommen i Ravnebjerg for
mange år siden. Der hører fem tønder land til
ejendommen, og der ud over er der 12 tønder
land i forpagtning. Gert er ”Gør-det-selv mand”,
og han har bygget såvel stuehuset som stald-
anlæggene. I dag er der fire avlshopper og tre
hoppeåringer på Stald Jupiter. Ingen af avls-
hopperne har folet endnu.

SENESTE INDKØB
Seneste indkøb er den 5-årige hoppe Lucys
Angel efter den meget succesrige avlshingst
Dark Angel. Han har nu i flere år hørt til den
absolutte top blandt de europæiske beskelere.
Lucys Angel blev i fjor bedækket af Power, der
bl.a. er vinder af Irish 2000 Guineas (Gr.1).
Power er tilmeldt den skandinaviske Breeders’-
serie.
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GRØNLAND 
OG ANTARKIS

Til højre: Power vinder Irsk 2000
Guineas.Nederst: Luc’y Angel
efter Dark Angel



Blandt de øvrige hopper kan nævnes
Schwarzweiss (Rock Of Gibraltar). Hun er
mor til den lovende 3-åring, Eyecatching,
der er efter den franske derbyvinder Reli-
able Man og i træning hos Niels Petersen
på Øvrevoll. I sin første sæson som avls-
hingst er Reliable Man bl.a. far til vinderen
af Preis der Winterfavoriten (Gr.3) Erasmus.
Og ude på marken løb en veludseende
hoppe ud af Schwarzweiss efter Galileo-
sønnen Juniper Tree.

FREMRAGENDE HJEMMESIDE
Man kan få en samlet oversigt over de heste,
der er opstaldet på ejendommen ved at gå ind
på Stald Jupiters hjemmeside. Her kan man
også læse om tidligere opdræt og vindere og
om meget mere.
Det er en fremragende hjemmeside, der er ud-
arbejdet af og ajourføres af en af Gerts venner
gennem mange år Hans Erik Westerberg, der
også er medopdrætter af vinterfavoritten
Storm. Hjemmesiden er let tilgængelig, over-
skuelig, indholdsrig, og sidst men ikke mindst
er den ajourført.

INGEN MEDHJæLP
Nina og Gert passer selv Stald Jupiter. De har
dog i mange år haft et tæt samarbejde med
Stutteri Bøgely og deres gode venner bag Stut-
teri Bøgely, Tina Madsen og Ole Larsen. Sam-
men har de bl.a. opdrættet succesheste som
Harmonia (vinder af Skandinavisk Opdræt-
ningsløb og Larchs Ærespræmie), Marron (Vin-
der af Kapplöpningselskabets Stora Pris og
Breeders Trophy Stayer) og Runner Runner
(vinder af Breeders Prize Classic).
Gert var ansat i 33 år i Odense Vandforsyning.
Han holdt op i 2010, og i perioden fra 2001 -
10, varetog Nina en stor del af det daglige ar-
bejde med hestene.
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FREMRAGENDE
HJEMMESIDE

De tre hoppeåringer: Fra venstre mod højre: Fuks hoppe efter Anjaal - Black Tornado. Derefter brun hoppe efter Juniper
Tree - Schwarzweiss og endelig fuks hoppe efter Century Divider - Tempi



De senere år har Nina lidt af allergi. Hun får
åndedrætsbesvær, når hun er sammen med
heste, så det bliver ikke til så meget, som
det gjorde tidligere. Til gengæld passer hun
haven, og Nina designer og syr jockeydrag-
ter. Det er hun den eneste i Danmark, der
gør. 

Hun har ikke monopol, men adspurgt svarer
Nina, at hun regner med, at ca. 2/3 af de joc-
keydragter, som vi ser på danske galopbaner,
er designet og syet af hende. Nina har en syer-
ske i reserve, hvis ordremængden skulle blive
for stor, men hun sætter pris på selv at udføre
opgaverne.

FLITTIGE GæSTER PÅ AUKTIONER I 
UDLANDET.
Nina og Gert rejser gerne sammen og gerne til
auktioner i England, Irland og Frankrig. De
køber ind, hvis der er et godt tilbud. De ser
meget på, hvad de kan få for pengene, og de
har aldrig købt dyre avlshopper. På Goffs No-
vember Sale i 2013 så de sig varme på Hen-
nesy-datteren Thara i fol ved Zoffany. De var
dog ikke i tvivl om, at den ville blive for dyr,
men konstaterede, at den var gået tilbage.

De henvendte sig, og de fik Thara for 6000
euro. Et rent røverkøb. Thara er mor til Gold
Tyranny og en halvsøster til Gold Tyranny (Cal-
lyourgirlfriend) efter Tertullian blev solgt på
Scandinavian Open Yearling Sale i fjor for
200.000 kroner til 360 North Horse Racing.
Desværre fik Thara en skade, og hun er borte
nu.
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NINA SYR
JOCKEY-
DRAGTER

GOLD TYRANNY92
BRUN VALLAK V/ ZOFFANy - THARA / HENNESSy
FØDT:17.MAJ 2017. EJER: OMAR ZAWAWI OPDRæT-
TER: STALD JUPITER TRæNER L. REUTERSKIÖLD JR
8 STARTER 2017: 3-0-4 1.145,000 S. KR
4 STARTER 2016: 1-0-2      87.000 S. KR

Nina med Mme Fernandes farver



Når vi snakker europæiske fuldblodsauktio-
ner får Filip Zwicky og Morten Buskop et
ord med på vejen. ”De er fantastiske rådgi-
vere”, siger Gert. ”Hesteejere i Skandina-
vien, der vil gøre opkøb i udlandet, er
særdeles godt hjulpet af de to på alle
måder. Det skal vi værdsætte. Det er men-
nesker, der har fingeren på pulsen.”

STALD JUPITER HAR FOSTRET MANGE
STJERNER.
I begyndelsen af 1990´erne, da Mette Kobbe-
røds avlsløbsvinder Miss Fyns Tivoli endte sin
karriere, besluttede Mette og Gert at avle sam-
men på den. Det var en god beslutning. 
Miss Fyns Tivoli blev bl.a. mor Kriteriumsvinde-
ren Airboss (Richard Of York) og til Amusement
og Athene begge efter Final Appearance (Sad-
ler’s Wells). Og begge var de anden i Dansk
Derby i henholdsvis 2000 og 2004. 

Amusement blev i avlen bl.a. mor til Galopkam-
pagniets Stradivarius (Chinese Mandarin). Han
var storfavorit i Dansk Derby i 2013, men Stra-
divarius måtte som moderen nøjes med en an-
denplads. Senere i sin karriere vandt han
Breeders Trophy Stayer på Täby.

Nu afdøde Amusement er også mor til Beatrice
Marsings Yes Sir (Binary File). ”Han er en
meget stor hingst med talent”, siger Gert, ”men
indtil nu har det mest været op ad bakke”.
Amusements sidste afkom er Gaia (Appel Au
Maitre) der ejes af Karen Margrethe Sig Ras-
mussen. Hun har eksteriøret og generne til
noget stort, mener Gert. 
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MORTEN
BUSKOP OG
FILIP ZWICKY

Airboss/Sara Slot

Amusement

Athene/
Kim Andersen 

Stradivarius

Yes Sir

Filip Zwicky

Morten Buskop



Efter tre andenpladser i derbysammenhæng
så det i fjor ud til, at Stald Jupiter med Gold
Tyranny endelig skulle få en derbyvinder
som opdrætter. 

Efter en overlegen sejr i Svenskt Derby Trial
med 7 ½ længde var Gold Tyranny favorit, men
han blev som bekendt slået af Dorcia og Stric-
ker. 

VANDT MED 15 LæNGDER
I Gold Tyrannys næste start i Hurricanelöpning
vandt han med 15 længder før en række af år-
gangens bedste treåringer. Gert ville ikke tro
sine egne øjne. En bedrift, som handicapperen
belønnede til et handicap på 92.

GOLD TyRANNy I DANSK BREEDERS CUP
Gold Tyranny løb ikke mere som 3-årig, da
hans træner Lennart Reuterskiöld jr. ikke var
sikker på, om han var helt OK. Gert har orien-
teret sig. Det er han nu. Han er frisk og klar til
nye opgaver. Gold Tyranny manageres efter de
store Breedersløb, og vi kan se frem til at se
ham på Klampenborg i Dansk Breeders Cup.
Han har indtil nu kun løbet på Jägersros dirt,
men Gert påpeger, at Zoffany-afkom ingen pro-
blemer har med at løbe på græs. Det har i øv-
rigt de færreste heste.
Gold Tyranny startede i Hurricanelöpning på
bekostning af Dansk Derby, der blev løbet 10
dage før. ”Gik I glip af en derbyvinder?” spør-
ger vi Gert. ”På vist form og ud fra handicaptal,
JA”, svarer Gert ”men det kan man jo aldrig
vide”.
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NU SKULLE
DET VÆRE

Efter den imponerende sejr i Hurricanelöpning.  Nina Falck og  ‘
Gert Larsen, Per Gellström. Gold Tyranny med Fredrik Janetsky og Reuterskiöld Jr.

Elegance!



En avlshoppe, som Gert husker tilbage på
med glæde er Miss et Toi. Hun var selv en
god væddeløber, og hun blev mor til bl.a.
Antoinette, der vandt Larch ærespræmie.
Til Tempi, der vandt Dansk Opdrætningsløb
og er mor til Hovsa og nu 3-årige Ronja, der
har vundet 2 af sine tre starter som 2-årig.
Og endelig til Klampenborgyndlingen, su-
persprinteren Flyer. 

Han løb til han var ni år gammel. Han sejrede
17 gange, og han var blandt de tre bedste 35
gange i sine 69 starter. Han var ejet af Stald
Ras, og det kneb gevaldigt med gode resulta-
ter i starten. Men Nina og Gert fortæller, at Cai
og Karen Margrethes datter, Bolette, så be-
gyndte at tage sig af ham, forkæle ham. Og så
kom resultaterne og sejrene.

ALDER INGEN HINDRING
Et andet Stald Jupiter-opdræt for hvem alder
ikke ser ud til at være nogen hindring er Finn
Ind Again. Han afsluttede sidste sæson som
11-årig med to sejre.I alt blev det til fire sejre
sidste år, og han er still going strong og parat
til nye væddeløb i år. Hans største sejr til dato
er i Skandinavisk Grand Prix i 2011, hvor han
slog Peas And Carrots.

MAN FÅR TæSK IND IMELLEM
Som opdrætter får man af og til tæsk. Men
Nina og Gert kan alligevel se tilbage på mange
gode år. De blev kåret til Årets Opdrætter i
2006 ved Hestesportens Galla. I alt blev det til
fire sejre sidste år, og han er still going strong
og parat til nye væddeløb i år. I 2011 fik de
deres første klassiske vinder, da Viktoria
Dream vandt Mowerinaløb. Og 2017 var et ju-
belår. Heste opdrættet på Stald Jupiter ind-
tjente 1,2 mio. kr. I alt løb de otte heste fra
Stald Jupiter 41 gange. Det blev til 12 sejre,
syv andenpladser, ni tredjepladser og 4 øvrige
placeringer. Imponerende!!33

ALDER INGEN
HINDRING

Miss Et Toi Antoinette

Tempi

Hovsa

Ronja

Flyer Finn Ind Again



Spørger vi. Gert svarer: ” Man skal ikke
gøre det sværere, end det er. Man skal
passe hestene godt. Fodre dem godt. Til-
passet fodring i opvækstperioden er alfa
omega. Og det er vigtigt, at de får motion.
At de kommer ud hver dag. Ligesom man
skal følge dem. Se på dem og deres udvik-
ling.”

SOM MED GRØNNE FINGRE
”Ved køb af en hest er det vigtigt, om man har
evnen til at se, om den har de egenskaber,
man søger efter. Nogen har evnen, andre har
det ikke. Det er samme, som med grønne
fingre” tilføjer Nina. ”Enten har man det, eller
også har man det ikke.” ”Og det er vigtigt, at
finde de rette avlshingste til hopperne. At se
på, hvilke kryds, der er lykkedes, og allerede
har haft succes.”, slutter Gert.

DE HAR LæRT AF HINANDEN
Nina og gert er fulde af beundring, når det gæl-
der Skandinaviens mangeårige opdrætter-
champion, Stutteri Hjortebo.

DE ER HAMRENDE DyGTIGE
”De er hamrende dygtige. Svære at hamle op
med”, siger Gert. ”Vi har alle glæde af Skandi-
naviens bedste stutteri” Søren Hjorth og Gert
har kendt hinanden gennem adskillige år, og
de har lært af hinanden.
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Per og jeg ville gerne vide, hvilke avlshingste i Skan-
dinavien, som Gert har særlig sympati for. Gert sva-
rede undvigende. Og det afhænger selvfølgelig også
af, hvilke avlshopper, det drejer sig om. Hvordan
hingst og hoppe passer sammen. Efter lidt tøven
hentede vi fem navne ud af Gert: Appel au Maitre,
Eishin Dunkirk, Giant Sandman, Juniper Tree og
Wilshire Boulevard.

Allerede som 17-årig kom Gert i bestyrelsen for Fyns
Galopklub, der er hans hjertebarn. I dag er han der sta-
dig, og han er formand. Han har overvejet at trække sig
som formand, men det er der ikke stemning for i besty-
relsen. Så vil man hellere give Gert den nødvendige
hjælp og opbakning, når det gælder forskellige opgaver.
Og det får han. Bl.a. fra Klampenborg Galopbanes tidli-
gere direktør, Tom Christensen.

SVæRT AT VæRE LILLEBROR
Gert var i en længere periode medlem af og også for-
mand for Fyns Væddeløbsforening, hvor både trav og
galop er repræsenteret. ”Det er svært at være lillebror”,
siger Gert. ”Der skal konstant kæmpes for galoppen. Og
jeg har taget mange kampe.” 

LyS FREMTID FOR PROVINSNBANERNE
Gert ser positivt på provinsbanernes fremtid, som han
beskriver som mere lys end nogensinde før. Det skyl-
des, at galopløbene fra i år bliver samlet på 13 tirsdage
på provinsbanerne. Og på disse dage bliver provinsba-
nerne del af det nordiske totalisatorspil. Det er et ønske
fra ATG, oplyser Gert.
Han påpeger, at ca. halvdelen af de danske galopheste
er i træning i Provinsen. Så jo mere aktivitet i Provinsen
jo bedre for den samlede galopsport i Danmark og for
Klampenborg Galopbane. Provinsbanerne er en forud-
sætning for Klampenborg Galopbanes eksistens. De
holder hjulene i gang, mener Gert.”

SOLIDARITET MELLEM BANERNE
”Det er vigtigt med solidaritet mellem banerne”, supple-
rer Gert, og det mener han, at provinsbanerne har levet
op til over årene. Han ser gerne et større administrativt
samarbejde, hvor det er muligt. Og han tilføjer, at antal-
let af provinsbaner ikke er til diskussion.

ENGAGERET I DANSK GALOP
Gert Larsen er stærkt engageret i Dansk Galop, hvor
han er medlem af bestyrelsen og forretningsudvalget
samt af Licensudvalget. 

TæNKETANK
Der ud over deltager han sammen med nogle andre be-
styrelsesmedlemmer og personer udefra i en tænketank,
der har til opgave at se på, hvordan hesteejernes vilkår
kan forbedres.

SCANDINAVIAN OPEN yEARLING SALES
Sidst men ikke mindst er Gert formand for Dansk

Galops Avlsudvalg, hvor han afløste Berner Olsen for tre
år siden. Det indebærer bl.a., at han er ansvarlig for
Scandinavian Open Yearling Sale, der de seneste år er
blevet afholdt på York Stutteri. 

”Elsass-familien har gjort det godt”, siger Gert. ”Det
gøres ikke bedre. Det er flot. Det er professionelt. Det er
Skandinaviens absolut førende galopauktion. Det er en
succes.” Og det er Gert lidt stolt af.
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Ham-
rende
idyllisk

Det er et scoop for sporten med det engagement,
som en række skandinaviske investorer har vist
med deres ejerskab i Klampenborg Galopselskab.
Han ser gerne et øget skandinavisk samarbejde.
”Vi skal have et skandinavisk system. Lige vilkår for

alle. Vi skal tale om skandinavisk opdrættede heste,
og opdrætterpenge skal være ens, uanset hvor man
løber i Skandinavien”, siger Gert.

VI SKAL TRO PÅ DET
Det forudsete samarbejde med Svensk Travsport har
Gert kun godt at sige om. Han føler sig overbevist om, at
man stemmer ja til fusionen på den kommende ordinære
generalforsamling i Svensk Travsport. ATG har midlerne
til at fremme hestesporten i Danmark, og Gert tror på, at
det vil ske. Men han tilføjer, at der er brug for den nød-
vendige tålmodighed. Der er roser til formanden og di-
rektøren for Dansk Hestevæddeløb, Peter Rolin og
Henrik Friis, for en enorm indsats i forbindelse med for-
handlingerne om fusionen med Svensk Travsport.

DÅRLIGE VILKÅR FOR OPDRæTTERE
Vilkårene for danske fuldblodsopdrættere er for ringe.
Der skal en væsentlig forbedring til, hvis der skal være
økonomi i at drive stutteridrift i Danmark, mener Gert.
Og især, hvis man ikke er hingsteholder, som det er til-
fældet med Stald Jupiter. 

Sammenlignet med andre skandinaviske lande, er det
dårligt at være opdrætter i Danmark. I Norge og Sverige
får opdrætterne højere procenter, og der er flere tilskud
til opdrætterne. 

BEDSTE BETINGELSER FOR OPDRæT
Omvendt er han ikke i tvivl om, at vi i Danmark har de
bedste klimatiske betingelser for opdræt. Og hvis vi en
dag får en skandinavisk stjernehest, der kan klare sig
med de allerbedste europæiske - og det afviser Gert

ikke - vil den meget sandsynligt være opdrættet i
Danmark.

ET GODT LIV
Nina og Gert er mennesker med en positiv tilgang til
livet. De siger selv, at de har været heldige at kunne
leve livet, som de har. At de har haft et fantastisk liv.
At de skal lede længe efter noget, de er kede af. De
driller hele tiden hinanden. Og de afbryder hinanden.
Flere gange under vort besøg så Gert bebrejdende
på Nina: ”Tror du lige, jeg kan få lov …”

DE HAR DET GODT SAMMEN
Det lyser ud af dem. Det tog sin tid, inden de blev gift,
men de har værdsat de sidste 17 år sammen. Og
denne gang vil de holde fast. Nina forklarer, at Gert er
hendes et og alt. Det beder Gert om at få skrevet
ned. Det er hermed gjort.

HVAD MED FREMTIDEN?
Både Nina og Gert er lige fyldt 70, så det er naturligt
at spørge om fremtiden. De er enige om, at de hører
hjemme, hvor de bor nu i Ravnebjerg. De skal ingen
steder. Og de vil fortsætte med at have fuldblodshe-
ste, så længe, de kan. De har ingen planer om at
holde op. Drømmen om at opdrætte en derbyvinder
er langt fra slukt. Bliver det for meget med galopheste
en dag, vil de købe og opdrætte Alpakaer. Det er et
sydamerikansk pattedyr, der på mange måder minder
om en Lama. Men den har en tykkere pels, der er at-
traktiv som luksuriøst garn.

Det var blevet sent. Det var mere end fem timer siden
Per og jeg ankom til Ravnebjerg. Jeg kørte, og ud af
døren fik en jeg en flaske vand med. Nina og Gerts
gæstfrihed fortsatte til det sidste. Per fik at vide, at
han skulle holde sig vågen på hjemturen. Det levede
han op til.
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En lille dreng skal
da ikke føle sig
som en konge!
Navnet Vinzenz Vogel siger nok ikke så mange nuværende galopinteresserede
meget. Men nogle vil naturligvis nikke genkendende til følgende historie:
Franz Nutz var på ferie hos Vogel. Her fik han et ridt, som han forvaltede til 
en klassisk sejr. Nutz blev i Danmark, hvor han fik en strålende karriere.

Vogel fik en stor karriere i skandinavisk galopsport som jockey og træner. Han var
født i 1932 i Østrig og døde i 1999. Som bare 14 årig blev han forældreløs. Han
kom derfor til at bo hos en søster.

FØDT MED INTERESSEN FOR VæDDELØBSSPORTEN
”Vinz,” som han altid blev kaldt havde interessen for galopheste fra barnsben. Han
var heldig at komme i lære hos en ungarnsk-født træner på Freudenaubanen i
Wien. Og det var kæft, trit og retning fra morgen til aften. Vinz sugede erfaring til
sig. Men der gik en rum tid inden han kom til at ride i løb for første gang. Hans lære-
mester ville være sikker på, at det unge talent indledte sin karriere med at ride en
vinder.
‘
FØRSTE RIDT - FØRSTE VINDER
Som 15 årig svang Vinz sig så for første gang i sadlen, nervøs og spænt, bl.a. også
fordi lærlinge dengang ikke måtte ride med pisk i deres tre første løb. Rails eksiste-
rede ikke dengang. Banen var markeret med flagstænger. Rideordren var at holde
sig så tæt på flagstængerne som overhovedet muligt. Den rideordre fulgte Vinz til
punkt og prikke - og væltede fire flagstænger undervejs over de 1600 meter.

VINZ LæREMESTER SAGDE IKKE ET ORD
Vinz var mere end lykkelig, da han vendte tilbage med vinderen. Rød i hovedet af
glæde og med smerter i tæerne efter sammenstøddene med flagstængerne. Han
forventede nok en vis anerkendelse fratræneren som:” Gute arbeit mein jung!” Nul!
Der kom ikke et ord fra træneren. Ingen lykønskninger. Væddeløb var et arbejde og
lille dreng skulle ikke føle sig som en konge, fordi han havde vundet sit første løb.
- men Vinz kunne dog godt se, at træneren var tilfreds!

SØSTRENE MÅTTE SPæDE TIL
Lønnen var ”fyrstelige” 110 shilling (ca. 30 kr) om måneden. Et beløb Vinz naturlig-
vis ikke kunne eksistere af. Derfor trådte søstrene til.
Han nåede at vinde 111 løb i Østrig for forskellige trænere inden den kendte hestee-
jer, Fritz von Auckenthaler Thurnstein formidlede et engagement for ham i Klampen-
borg. Vogel fik en flot jockey-karriere med ialt 449 sejre, før han besluttede at slå sig

ned som træner. Blandt hans vindere
som jockey kan nævnes den norske
derbyvinder Faust fra 1961. Den dan-
ske derbyvinder Matador i 1963 (første
startboksderby) og den svenske derby-
vinder fra 1963, Constantinos.

EN VARM TAK TIL VOGEL
Efter sejren med skimlede Matador
kunne man dagen efter læse følgende
læserbrev:
”En varm tak til jockey Vogel, som i ga-
lopderbyet red Matador til sejr. En stor
oplevelse for alle seere. Pisken blev
slet ikke brugt, og det var rart at se, at
Vogel nøje vidste. hvor meget hans
hest kunne yde.”

”JEG HAR BEGÅET FEJL”
Vogel var en sand gentleman, såvel i
sadlen som blandt kolleger og en god
ægtemand for Inger og en stolt far til
Michael og Tina.

En gang blev han spurgt om han no-
gensinde har begået en fejl i et løb. ”Ja”
kom svaret prompte.” I et løb var jeg så
langt foran feltet, at jeg vendte mig for
at se over skulderen, hvor langt feltet
var væk. Det skulle jeg aldrig have
gjort, for på den anden side kom en
hest strygende og slog os med en mule
på målstregen. Heldivis fik jeg revanche
nogen tid efter i Sverige, hvor det så
var mig, der vandt med mule, da den
førende jockey vendte sig til den gale
side.

”Hvordan bliver man en god jockey?”
Først og fremmest ved at lytte og rette
sig efter det officiels siger. Og så  skal
du være ærlig overfor trænere, ejere og
publikum. Og sidst - men så absolut
ikke mindst skal du forsøge at vinde så
mange sejre som muligt. Det er det træ-
nere og ejere lægger mærke til og det
du får ridt af.”

På tegningen ses: Jockey Gert Hansen,træ-
ner Vinz Vogel, ejer Helge Wademar Peter-
sen og opdrætter Lars Swane. Flying
Drummer blev senere solgt til Flemming
Velin. 

Af: Per Aagaard Bustrup



Vidste du det? 
DEADLOCK KOM TILBAGE
Mange husker uden tvivl Shergar, den engel-
ske derbyvinder, der blev bortført, og aldrig
fundet.

Hoppen Deadlock (det betyder dødvande), var
ude for den samme skæbne i slutningen af det
19. århundrede. Hun var datter af St. Leger-
vinderen, Wenlock, men som væddeløber var
hun ikke noget at skrive om.

Hun blev derfor solgt som avlshoppe. Og nu
var det her jo ikke en god historie, hvis der så
ikke skete noget positivt. Og det gjorde der for
det føl Deadlock bragte til verden, var en for-
træffelig væddeløber.

Han søgte naturligvis efter Deadlock for at
købe hende tilbage. Men forgæves. En dag
kom en bondemand trækkende med en hoppe
som han gerne ville have bedækket ved en af
opdrætterens halvblodshingste.

Det blev aftalt, men opdrætteren synes allige-
vel, at der var noget bekendt ved hoppen - og
ja, det var naturligvis Deadlock. Så hun skif-
tede hurtigt ejer. Og hvad skete der så. Jo, De-
adlock blev mor til  Isinglass, Triple-crown
vinderen i 1893. Faderen var Isonomy, en af
det århundredets bedste heste, der to år i træk
vsndt Ascot Gold Cup.

NÆRVED OG NÆSTEN
Else Maria Petersen  og hendes mand Sven
Petersen var en af de store hesteejere og op-
drættere i midten af 1900-tallet.

Opdræt skete på Nakkebølle Gods på Fyn og
hestene var i træning hos Vinzenz Vogel.
Så godt som hvert år var deres farver repræ-
senteret i det danske derby. I 1974 troede æg-
teparret, at Nakkepet var vinderen i et tæt
opløb med Fred. Og han var faktisk blevet ud-
råbt som derbyvinder, indtil målfotoet vist, at
Fred havde vundet med et ”mulehår.” Skuffel-
sen var forståeligt nok meget stor.

To år efter var ægteparrets derbyhåb Ballan-
tine. Da ægteparret ankom til Klampenborg
Galopbane blev de mødt af en hyggelig - men
allerede på det tidspunkt - lettere bedugget til-
skuer -der gemyligt råbte da han så Else Maria
Petersen:” dig kender jeg sørme godt. Du er
hende med Pettenak - undskyld Nakkepet - og
du har samme tøj på i dag. det ska’ nok gi’ dig
sejren!”.

Det var den samme dragt. Ren overtro, men
det er der meget af i Væddeløbssportens ver-
den. Ballantine med Gert Hansen i sadlen kom
stormende, men nåede ”kun” pladsen nær-
mest suveræne Long John med Ole Larsen.
Benny Jensen trænede.

HVORDAN VINDER MAN I DANMARK?
For rigtig mange år siden kom den engelske
jockey Charlie Ringsted (det hed han faktisk)
til Danmark.

I sit førsre ridt på Klampenborg Galopbane
vandt han sikkert. Menaf ikke opklarede
grunde blev hans nummer ikke heljst som vin-
der.

Ringsted red derfor tilbage til målet og
spurgte:” Sig mig, hvor man længder skal man
vinde med i Danmark for at vinde?”
Om det var denne forespørgsel der forårsa-
gede det eller en reel fejl, vides ikke. Men
Ringsteds nummer gik lidt efter til vejrs.

HVORNÅR?
Alle venter naturligvis med spænding på, hvor-
når ”de nye tider” for dansk væddeløbssport
vil slå igennem.

Vi har derfor henvendt os til bestyrelsesmed-
lem Hans Erk Westerberg, der er i bestyrelsen
af Dansk Hestevæddeløb. 
Han udtaler: ”De danske baners samarbejds-
partner Bet 25 er i gang med at udvikle en app
til netspil, som efter sigende skulle blive rigtig
god. Når den er klar vil Bet25 også kunne tage
imod totalisatorspil på nettet. I øjeblikket er
det begrænset til faste odds.

Fasttrack kanalen ”hestesportens egen”,
har været igennem nogle tekniske børnesyg-
domme, men kører nu fint. Ved løbene i Bil-
lund 10. februar introducerede man også det
nye Fasttrack baneprogram med udvidet løb-
sinformation. Det grafiske billede skal dog
strammes op.En glædelig oplysning er, at spil-
let på heste i januar måned er steget ganske
betragtelig. Mht. den nye Bet25-aktivitet er
Klampenborg Galopbane i den heldige situa-
tion, at det lanceres samtidig med Banens åb-
ning.

En større markedsføring vil først blive lance-
ret, når Bet25 er klar til at til at tilbyde direkte
netspil til puljerne.

Isinglass på vej mod derbytriumfen Svend og Else Maria Petersen
studerer målbilledet fra 1974

L.G. Nilson står øverst på ¨nummer-
galgen” - helt forkert, der skulle stå
Ringsted

Af: Per Aagaard Bustrup

Hans Erik Westerberg


