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PRIX DE L’ARC DE TRIOMPHE
Baggrund og præsentation af de formodede
startende heste i efterårets største begivenhed

LAGHAT-DEN BLINDE HEST
Den dejlige historie om den blinde hest, der
trods sit handicap vandt 100.000 Euro

VIDSTE DU DET?
Jockeyen, der blev 105 år og fik 32 børn!
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TILLykkE TIL BRo PARk
Det var flot. Galopløbene på Bro Park
den 21. og 23. september samlede
hele den skandinaviske elite. og til-
med var der gæstebesøg af topheste
fra England,Tyskland og Frankrig.
Især søndagen overgik alt, vi har set på
skandinaviske baner i flere år.
Stockholm Cup International var en sand
perle. Billedskønne Our Last Summer i
elegant galop langt foran de øvrige. Og
han holdt næsten hjem - og i betydelig af-
stand fra den øvrige skandinaviske elite.
Da RaceTime MAGAZINE interviewede
Niels Petersen i forsommeren 2017 for-
talte han os, at Our Last Summer er
noget helt særligt. Han har ret.
Fran Berrys meget veldisponerede ridt på
Thundering Blue, der var treer i
Juddmonte International Stakes (Gr.1).
Sidst fra start. Indvendigt hele vejen indtil
opløbet, hvor Fran Berry straks fandt et
hul til Thundering Blue. En lille påmin-
delse, og så var det bare at styre Thun-
dering Blue hjem til en klar sejr.
Og ejeren Clive Washbourns glæde og
entusiasme over sejren. Han gentog
ustandselig, hvor godt, han var blevet
modtaget på Bro Park, og at han vil
komme igen hvert år fra nu af.
Det håber vi. Det er berigende i hvert fald
en gang årligt at se den skandinaviske
elite på hjemmebane tage kampen op
med gode, europæiske heste. Selvom
det sætter niveauet i skandinavisk galop-
sport lidt i relief.
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mussen, Klaus Bustrup, Elina Björk-lund, Stefan
Olsson Galoppbilder Norge
Udgivelsesdato: 01. oktober 2018
Tekst: Klaus Bustrup

Design: GPMarketing 24279171
Mail: per.bustrup@gmail.com

GALOP
SPORT

LAGHAT - DEN BLINDE VÆDDELØBER
Det lyder som noget fra et eventyr. Men det
er skam rigtigt.Italienske Laghat blev født
med en sygdom i begge øjne. Alligevel har
han overrasket fans over hele verden. Hans
indtjening er over 100.000 euro.
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Vidste du det? 
Om Galileo, der nu matcher sin far - Om ”kugle-
skøre” Ribot - Om snederbyet - Om ”Won By A
Nipple” - og om Jockeyen, der blev 105 år!

Efterårets største
europæiske galop-

begivenhed:
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Longchamps nye imponerende
Hovedtribune - et arkitektonist
mesterværk 

WOW!
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Thundering
Blue og Fran
Berry føres til
vindercirklen



Laghat - den
blinde italiener,
der vandt
100.000 Euro!
For nogle år tilbage henrykkede italienskfødte Laghat væd-
deløbsfans i Italien. Ikke kun i ”Støvlelandet”, men  i hele Eu-
ropa. Helt til Amerika og Asien nåede hans ry. Men hvorfor?
Vandt han alt, han startede i eller hvad?

Nej, Laphat blev verdensberømt, fordi han var blind! Trods dette
betydelige handicap som væddeløbshest vandt han 100.000
euro. Og det gør man ikke, hvis man ikke er en rigtig god vædde-
løber - og det var Laghat!

LAGHAT kAN SkIMTE SkyGGER - MEN DET ER ALT!
Hans faste jockey og ejer Federico De Paola udtaler om Laghat.
”Han var født til at blive en stjerne. Laghat blev født med en
svampevirus på begge øjne. Han var efter Diktat og Laura’s Sho,
en trekvartsøster til Sunstrach, der var anden til Execute i Gr.2
løbet Prix d’Harcourt. Han blev redet af Frankie Dettorii . På den
baggrund var Federico De Paola naturligvis meget skuffet, da
man opdagede Laghats handicap .
Laghat ville det helt anderledes!

HAN SkULLE BARE I FoRM
Det var ikke meningen, at Laphat på noget
tidspunkt skulle deltage i løb. Men De Paola
meldte ham alligevel i et løb. Udelukkende
for at Laphat skulle få noget motion. Natur-
ligvis vandt han. Og han blev ved med at
vinde!

VANDT SIN FØRSTE START
Laghat var da tre år. Sejren kom på banen i
Pisa, hvor Federico de Paola havde base og
det hjalp ham nok, at han løb på den bane,
han kendte så godt fra mange træningsar-
bejder. Løbet var over 1400 meter.
Kun tre uger efter var Laghat igen i vinder-
cirklen. I alt blev det til 19 sejre gennem kar-
rieren. Af dem var nogle endog i meget
stærkt selskab. Én gang vandt Laghat et løb
med 25.000 euro i førstepræmie.

Historien om den blinde hest spredte sig hur-
tigt over hele Italien. Federico de Paola ud-

talte til pressen efter den 2. start: ”Jeg forstår
ikke, hvordan han gør det. Han må have en
sjette sans, der fortæller ham, hvor han skal
sætte sine hove. Når han nærmer sig mål, er
det faktisk ham, der gør mig opmærksom på
det...hvorefter han sætter tempoet i vejret.
Spørg mig ikke hvordan. Men det sker!”

Det er også bemærkelseværdigt, at Laghat
aldrig har ”stødt” ind i andre heste under lø-
bene, og det selv om han også har startet i
løb med mere end 14  startende heste.

BEDST PÅ HJEMMEBANEN
Der var ingen tvivl om, at Laghat var bedst
på hjemmebanen i Pisa, som han synes at
kende ind og ud. 

Og alligevel var det ret imponerende, at han
også vandt på fem forskellige baner i Italien.

HAN VAR SIN EGEN
Da Laghat blev ni år trak han sig tilbage fra
væddeløbsbanen for at nyde sit otium på
Paolas stutteri. Her fik han tildelt en stor
boks - man kunne næsten kalde det en luk-
sus ”lejlighed”, som han delte med sin ”ven-
inde”, en nydelig blond pony.

Trods et væsentlig handicap imponerede
Laghat hele dn italienske væddeløbsverden,
men også resten af verden tog ham til sig
... han tilbragte sit otium som en sand ”su-
perstar”

BoGEN oM LAGHAT 
Mange store galophestes karriere bliver ofte
udgivet i bogform. Således også historien
om Laghat. Det er den italienske forfatter
Enrico Querci, der har skrevet bogen.

Af: Per Aagaard Bustrup

Paddocken på Banen i Pisa Federico De
Paola

Et stort smil fra
Laghat på vej til
starten

Laghat
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Vidste du det? GALILEO MATCHER SIN FAR
Da Flag of Honour efter Galileo ud af Ha-
wala (Warning) vandt Irsk St. Leger (Gr.1)
på Curragh var det afkom nr. 73 efter Gali-
leo, der har vundet et Gruppe-1-løb. Der-
med er Galileo nået op på samme antal
som faderen Sadler’s Wells. Der er stadig
et stykke vej op til Danehill, der fik 84
afkom, der vandt Gruppe-1-væddeløb. 
Men Galileo ser ud til at slå alle rekorder,
så måske slår han også denne. Flag of 
Honour er i træning hos Aidan o’Brien, og
han blev redet til sejr af Ryan Moore. Det
var Flag of Honours tredje sejr i træk. Han
har nu vundet i fem af sine otte starter.

RIBOT VAR ET YNKELIGT SYN
Verdensberømte italienskfødte Ribot, der
blandt sine 16 sejre bl.a. var Prix de l*Arc
de Triomphe, var ynkelig at se på som føl
og plag. Han havde et langt tyndt hoved
og nogle aldeles besynderlige ben. op-
drætter og ejer, Federico Tesio, nægtede
at starte ham. Først da han var død kom
Ribot til start. og så kan det nok være at
det gik stærkt.  Han var en fantastisk væd-
deløber. Men temperamentet var meget
dårligt. Han var nærmest hysterisk. Tram-
pede en staldmand ihjel. og kun jockey
Luca Camici kunne ride ham. Var den ro-
lige hingst Magistris ikke i nærheden var
Ribot stor set ikke til at styre. Men galo-
pere kunne han. Han blev solgt til Eng-
land. Fik en fantstisk avlskarriere. Var på
et tidspunkt udlejet til et stort amerikansk
stutteri. og hans sønner, døtre og deres
efterkommere har vundet svimlende
beløb.

OPFINDSOMHED STRAFFES
Jockey Paddy Merrigen deltog i et hurdle-
løb 26. august 2006. Under løbet tabte han
sin pisk. Hvad så? Det lykkedes ham at få
sin jockeydragt af og rulle den sammen til
noget, der lignede en pisk. opfindsomt?
Det synes dommerne ikke og gav Paddy
en bøde. Han var 4. gennem mål.

”SNE-DERBYET”
Det lyder mærkelig. Men det har faktisk
fundet sted. Ganske vist kun en enkelt
gang. Det skete 22. maj 1867, da Epsom
Derbyet blev redet. Nogle påstod endog, at
løbet blev afviklet under en snestorm. Men
den påstand holder nok ikke. Væddeløbs-
journalisten Alexander Scott , der overvæ-
rede derbyet skrev: ”- det sneede før og
efter løbet, men ikke under løbet!” Vinde-
ren var Henry Chaplins Hermit, der havde 
John Daley i sadlen. Feltet var på 29  he-
ste!

HVILKET NAVN
Lingeri-giganten, Triumph, har en række
vædddeløbsheste i reklameøjemed. På et
tidspunkt udskrev man en konkurrence
om et navn til en nylig indkøbt væddelø-
ber. Forslagene var mange og opfind-
somme. Længe førte ”Won By A Nipple”,
(vundet med en brystvorte), men det blev
slået på målstregen af ”Bosom Pal.”
(noget i retning af ”barmven.”. Gad vide
hvad Dansk Galopb ville synes om det?

TÅLMODIGHED
Galopsportens gentleman, jockey Chris
Cordrey” havde en stor dag, da han red
fire vindere. Bedst var sejren i St. Leger
med Silver Spoon. Sejren var lidt af et
eventyr. Silver Spoon var et af de få afkom
efter derbyvinder, Four Socks, der vandt
Derby som maiden. Det var hans sidste
løb. Efter en omflakkende tilværelse endte
han hos en berider i Ebeltoft. Silver
Spoons ejere, brødrene Niels og Jørgen
Lundberg havde købt hoppen Up The Pole
i England. En Borealis-datter i fol ved
orbit, en søn af Ribot. Resultatet blev Sil-
ver Spoon. Up The Poles eneste afkom.

JOCKEY PÅ 105 ÅR
Aldersrekorden for en jockey tilhører en-
gelske John Faulkner med 105 år. Som 74-
årig red han stadig. Han var gift to gange
og fik 32 børn. Nogen af dem må da være
født udenfor ægteskabene? Han holdt sig
fra alkohol og nikotin. Det kneb med tid!4
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Tre exceptionelle hopper, Treve, Found og Enable, har vundet Prix de l’Arc fire gange de se-
neste fem år. Sidste års vinder, Enable, er efter en skade vendt sejrrigt tilbage, og Nathaniel-
datteren kan gentage succesen. Sea The Stars-datteren, Sea of Class, er en anden hoppe, der
kan fortsætte de senere års hoppedominans i Prix de l’Arc.

Der er mere velbetalte galopvæddeløb i Verden i dag, men for mig kan intet måle sig med Prix
de l’Arc. Fulblodsportens sande championat og centrum. Her mødes man. På Longchamp,
hvor tidernes bedste galopheste, succesrige trænere og jockeys samt kendte og velhavende
hesteejere, har fejret så mange triumfer.

Tekst: Klaus Bustrup.

DET VAR DENGANG
Jeg har kun besøgt Longchamp én gang - desværre. I 1972 var jeg praktikant i EU-Kommissionen i
Bruxelles. Og da mine hestesportsinteresserede forældre lagde vejen forbi Paris, besluttede jeg mig
naturligvis for også at tage til byernes by. Der er stadig ingen over - ingen ved siden af Paris. Når det
gælder skønhed, charme, kunst og gastronomi.

Vi skulle naturligvis til væddeløb på Longchamp. Pers og mine forældre levede rigtig godt. Så der var
frokost på La Grande Cascade i Boulogneskoven. Og om aftenen var der middag i den legendariske
restaurant Maxim’s på rue Royale. Det var dengang. Jeg kendte en fransk pige, Isabelle. Og hun
blev inviteret med til hele programmet. I dag er vi gift. Mine erindringer om Longchamp er gode.

AMERIkANSk BLoD
Det år, 1972, vandt den amerikanskopdrættede hoppe San San Prix de l’Arc. Hun var efter Nearco-
sønnen, den dobbelte vinder af Washington D.C. International, Bald Eagle. Han var som San San
opdrættet af Harry Guggenheim.

I 1972 var der ellers lagt op til, at én af det tyvende århundredes bedste heste, Mill Reef, skulle blive
den første siden ubesejrede Ribot til at vinde Prix de l’Arc to år i træk. Men sådan skulle det ikke gå.
Mill Reef blev alvorligt skadet i en morgengalop inden Prix de l’Arc, og han kom aldrig ud at løbe
igen. Mill Reef var som San San af rent amerikansk blod.

HISToRISk 2000 GUINEAS
Mill Reef var ejet af den amerikanske filantropist og kunstsamler, nu afdøde Paul Mellon. Han havde
omfattende interesser i galopsport både som ejer og opdrætter.

Mill Reef, der var i træning i England vandt i 12 af sine 14 starter. De to gange, han tabte, var han
anden. Første nederlag kom som 2-årig i Prix Morny (Gr.1) i Deauville i Frankrig, hvor han var kort
slået af My Swallow med Lester Piggott i sadlen. Inden havde han haft en meget besværlig rejse til
Frankrig. Andet nederlag kom i et erindringsværdigt 2000 Guineas (Gr.1) året efter, hvor han blev be-
sejret af en anden af 70´ernes helt store stjerner, Brigader Gerard, der i sin væddeløbskarriere vandt
i 17 af sine 18 starter. Det var Mill Reefs sidste nederlag. Efterfølgende det år vandt Mill Reef inden
Prix de l’Arc Epsom Derby (Gr.1), Eclipse Stakes (Gr.1) og King George VI & Queen Elizabeth Sta-
kes (Gr.1) 

Søndag den 7. oktober løbes Prix 
de l’Arc de Triomphe (Gr.1) på det nye
Longchamp i Paris

Mill Reef6



”oPERATIoN MILL REEF”
Turen til Deauville som 2-årig havde vist, at Mill Reef var en dårlig rejsehest.

Umiddelbart ved siden af hans træningsanlæg i Newbury lå en militær lufthavn, der imidlertid var ud-
lånt til det amerikanske luftvåben. Men Paul Mellon var jo en god Yankee. Så den øverstkommande-
rende air-commander befalede fuld støtte til ”Operation Mill Reef”. Han blev fløjet til Frankrig og stod
to timer efter han forlod træningsanlægget i Newbury i stalden på Longchamp. Mill Reef vandt Prix
de l’Arc med tre længder.

Inden han kom til skade som 4-årig vandt han yderligere to sejre. Prix Ganay (Gr.1), der i år blev
vundet af en af favoritterne til Prix de l’Arc 2018, Frankel-sønnen Cracksman, samt Coronation Cup
(Gr.1) på Epsom.

Efter den uheldige morgengalop blev Mill Reef opereret i seks timer, og i de næste tre måneder tog
stalddrengen John Hallum sig kærligt af ham. Så godt, at Mill Reef kunne begynde en succesrig kar-
riere som avlshingst. Blandt hans afkom er Shirley Hights, der vandt det Engelske og Irske Derby i
1978.

Så alt var klar til Prix de l’Arc, men Ian
Balding, der trænede Mill Reef var 
bekymret. 

LoNGCHAMP
Det første galopløb på Longchamp blev redet
den 27. april 1857 i overværelse af kejser Na-
poleon III og hans ægtefælle, Eugénie. kendte
impressionister som Edouard Manet og Edgar
Degas har portrætteret Longchamp.

Det nye Longchamp ”ParisLongchamp” er desig-
net af arkitekten Dominique Perault og har plads
til 50.000 tilskuere. Den glasoverdækkede tribune
uden søjler giver publikum frit udsyn og panorami-
ske 180 graders væddeløbsoplevelser. Renove-
ringen af Longchamp har kostet 150 millioner
euro.

Under ombygningen af Longchamp i 2016 og
2017 blev Prix de l’Arc redet på Chantilly. Men nu
er man tilbage, hvor det hører hjemme. Og de nye
rammer vil givetvis skabe en ekstra stor ople-
velse. Desværre kan jeg ikke selv være til stede.
Jeg skal til Rhodos med familien. På efterårsferie.
Jeg ved endnu ikke, om der er galopsport på Rho-
dos. Men hvis der er, vil min storebror helt sikkert
på et eller andet tidspunkt skrive en farvestrå-
lende artikel om det.

Longchamp.
i 1900
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Sætningen bruges som slogan for Prix de l’Arc, men den henviser naturligvis også til
Triumfbuen (l’Arc de Triomphe), som Napoleon Bonaparte startede byggeriet af i 1806 efter
sejren ved Austerlitz.  Det imponerende monument er beliggende på Place Charles de
Gaulle (Place de l’Etoile) for enden af Champ-Elysées.

Det første Prix de l’Arc blev redet den 3. oktober 1920. Løbet blev annulleret i 1939 og 1940 på
grund af II Verdenskrig, og i 1943 og 1944 blev det løbet på Le Tremblay. I 2016 og 2017 blev det
som allerede nævnt flyttet til Chantilly som følge af ombygningen af Longchamp.

Løbet er de senere år blevet sponsoreret af Qatar Racing and Equestrian Club, og præmiesum-
men er på 5 millioner euro. I Arc-weekenden løbes syv Gruppe-1-løb og fire Gruppe-2-løb.

Prix de l’Arc de Triomphe er et gruppe-1-løb åbent for 3-årige og ældre hingste og hopprer, og di-
stancen er 2400 meter.

SyV HESTE HAR VUNDET PRIx DE L’ARC To GANGE. DEN SENESTE ER TREVE
Ksar, Motrico, Corrida, Tantieme, Ribot og Alleged vandt alle Prix de l’Arc to gange. Det gjorde
Treve også, og hele den internationale væddeløbsverden fulgte med, da hun i 2015 forsøgte at
blive den første hest, der vinder Prix de l’Arc tre gange.

Treve efter Motivator ud af Trevise (Montjeu) er opdrættet på Haras du Quesnay. Hun skulle være
solgt på auktion, men hun blev trukket tilbage efter et bud på 22.000 euro. Hun løb kun en gang
som 2-årig, hvor hun vandt på Longchamp. 

Hun gik også ubesejret gennem sin treårssæson med sejre i bla. Prix de Diane (Gr.1), Fransk
Oaks og Prix Vermeille (Gr.1), inden hun sejrede i Prix de l’Arc med fem længder før den japanske
Triple Crown-vinder Orfevre. Hun blev kåret til ”Horse of the Year” i 2013.

Som 4-årig var Treve anden, tredje og fjerde i Gruppe-1-løb, og forventningerne til hende i Prix de
l’Arc var ikke særlig store. Men hun gjorde det igen, og Thierry Jarnet var på ny i sadlen på Treve. 

Som 5-årig fortsatte sejrsrækken, og Treve var ubesejret vinder af tre løb i 2015, da hun som favo-
rit forsøgte at vinde Prix de l’Arc for tredje gang i træk. Det lykkedes ikke. Desværre. Intet er så
godt for galopsporten som stjerner. Treve endte efter et skuffende løb som fjerde. Den engelske
derbyvinder, 3-årige Golden Horn, vandt fortjent.

Det var Treves sidste start. Hun er nu gået i avlen, og i 2017 fik hun et hingstføl efter Dubawi.

I

”Prix de l’Arc er ikke et væddeløb. 
Det er et monument”

Treve8



Golden Horn var den syvende i rækken, der også havde vundet Epsom Derby før Prix de
l ´Arc. Sea Bird var den første i 1965. Så fulgte Mill Reef (1971), Lammtara (1995), Sinndar
(2000), Sea The Stars (2009) og Workforce (2010).

Både Golden Horn og Sea The Stars er efter Cape Cross, der nu har indstillet sin avlskarriere. Gol-
den Horn var opdrættet og ejet af Anthony Oppenheimer og i træning hos John Gosden. Han løb
kun som 2- og 3-årig og vandt i syv af sine 9 starter. 

Han blev aldrig slået af en hingst. Inden Prix de l’Arc vandt han ud over Epsom Derby (Gr.1), Eclipse
Stakes (Gr.1), og Irish Champion Stakes (Gr.1). Eneste nederlag var i Juddmonte International Sta-
kes (Gr.1), hvor han var kort slået af Arabian Queen.

Golden Horn var oprindelig ikke meldt i Prix de l’Arc 2015, så Anthony Oppenheimer måtte betale
120.000 euro i ekstra forfeits. De penge var givet godt ud. Golden Horn vandt med Frankie Dettorie i
sadlen. I det slagne felt var Found. Det var Dettories fjerde sejr i Prix de l’Arc. Den femte kom i 2017
med Enable. 

Senere samme år, den 31. oktober, mødtes Golden
Horn og Found igen på den anden side af Atlanten i
Keeneland i USA i Breeders´ Cup Turf (Gr.1). Gol-
den Horn skulle forsøge at blive den første hest,
der vandt såvel Prix de l’Arc som Breeders’ Cup
Turf. 

Det lykkedes ikke, og det er fortsat ikke lykkedes
for nogen hest.
Found vandt med ½ længde og hjemtog vinderpræ-
mien på 1,65 millioner dollars. Året efter i 2016
vandt Found Prix de l’Arc.

Det var Golden Horns sidste start. Han er gået i
avlen, og han er opstaldet på Dalham Hall Stud til
en bedækningspris på 60.000 pund. Frankie Detto-
rie har i et interview udtalt, at Golden Horn er den
bedste hest, han har redet.

120.000 euro i ekstra forfeit
- men de var godt givet ud!

”Golden Horn er den bedste hest, jeg har redet.” Deori og Oppenheimer 9



Galileo-datteren Found slog som beskrevet til, når der var penge på bordet. Hun vandt seks
gange i sine 21 starter, og hun indtjente over 50 millioner kroner. Godt 30 millioner kroner
kom ind på kontoen gennem sejrene i Breeders´ Cup Turf og Prix de l’Arc.

Hun er Galileos næstmest vindende afkom gennem tiderne. Kun overgået af Highland Reel med
godt 70 millioner kroner på præmiekontoen. Highland Reel er den mest vindende hest nogensinde i
europæisk træning. Da Found vandt Prix de l’Arc de Triomphe i 2016 var det netop foran Highland
Reel. Og på tredjepladsen kom endnu et Galileo-afkom, Order of St. George. De tre første i mål var
alle trænet af Aidan O’Brien. 
Galileos mor, Urban Sea, vandt i øvrigt Prix de l’Arc i 1993, og hun er samtidig mor til Sea The Stars.

SEA THE STARS-DATTER ER kLAR I kULISSEN
En anden af de p.t. mest succesrige avlshingste i Europa er Sea The Stars, der vandt Prix de l’Arc i
2009. Sea The Stars var slået i sin debut som 2-årig, men i resten af sin karriere, der afsluttedes
med sejren Prix de l’Arc som 3-årig, vandt han. Blandt de mange sejre kan nævnes Epsom Derby
(Gr.1), Eclipse Stakes (Gr.1) og Irish Champion Stakes (Gr.1).

I avlen er han bl.a. far til Cloth of Stars, der vandt Prix Ganay (Gr.1) i fjor, hvor han også var anden i
Prix de l´ Arc bag Enable. Harzand, der vandt såvel det Engelske som det Irske Derby i 2016. Stradi-
varius, der er ubesejret vinder af fire løb i år, bl.a. Ascot Gold Cup (Gr.1) og mulig deltager i Prix de
l’Arc. Endelig den tyske derbyvinder Sea The Moon, der har adskillige afkom i Skandinavien.

Sidste skud på stammen er Sea Of Class. Hun er ud af Holy Moon efter Hernando. Hun debuterede
først som 3-årig i april måned i år med en andenplads. Siden da har hun vundet fire løb, bl.a. Irsk
Oaks (Gr.1) og Yorkshire Oaks (Gr.1). Yorkshire Oaks vandt hun på imponerende vis foran et stærkt
felt, og hun omtales i dag blandt favoritterne til Prix de l’Arc.

Seks Prix de l’Arc-vindere er også fædre til vindere.

De seks er:

• Biribi (1926), der er far til Le Pacha (1941)
• Djebel (1942), der er far til Coronation (1949)
• Ribot (1955 og 1956), der er far til Molvedo (1961) og Prince Royal (1964)
• Sea Bird (1965) der er far til Allez France (1974)
• Rainbow Quest (1985) der er far til Saumarez (1990)
• Montjeu (1999) der er far til Hurricane Run (2005)

Som beskrevet kan Sea The Stars blive den næste på listen, hvis Sea of Class kan vinde Prix de
l’Arc i år

Galileo ”all over”

Sea Of Class
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Ribot udmærker sig ved at være den eneste på listen, der vandt Prix de l’Arc to gange,
samt ved at have fået to afkom, der vandt Prix de l’Arc de Triomphe. Ribot, der blev født i
1952, var ubesejret i 16 starter. Han 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 Eng-
land og som nævnt to år i træk Prix de l’Arc de Triomphe (Gr.1) på Longchamp i Frankrig. I
avlen var Ribot førende avlshingst i Storbritannien og Irland i tre år 1963, 1967 og 1968. 

MoNTJEU. FREMRAGENDE VÆDDELØBER oG AVLSHINGST MED BÅND 
TIL SkANDINAVIEN
Inden Sadlers’ Wells-sønnen Montjeu vandt Prix de l’Arc i 1999, havde han blandt andet vundet
det Franske derby, Prix du Jockey Club (Gr.1) og Irsk Derby (Gr.1). Succesen fortsatte som 4-årig
med sejr i bla. King George VI & Queen Elizabeth Stakes (Gr1), inden han gik i avlen.

Montjeu, der døde i 2012, havde enorm succes som avlshingst. Han er, ud over far til Prix de
l’Arc-vinderen Hurricane Run, far til tre engelske derbyvindere. Motivator, der vandt Epsom Derby
i 2002, og som igen er far til den dobbelte Prix de l’Arc-vinder Treve. Authorized, der vandt Epsom
Derby i 2004, og Pour Moi, der vandt Epsom Derby i 2011.

I Skandinavien kender vi bl.a. Montjeu som far til vinderen af Scandinavian Open Championship
2016 (Gr.3), Berling, samt til avlshopperne Jeunesse Lulu og Acqualina Beauty. Jeunesse Lulu er
mor til King David (Elusive City) og Acqualina Beauty til bl.a. helbrødrene Steinway og Garcon
efter Appel Au Maitre.

Ribot - outstanding!

SEA BIRD. TIMEFoRM RATING 145
Jeg husker på Sea Bird og dens datter Allez France
som noget helt specielt. Og det var de også. Sea
Bird nåede en Timeform Rating på 145, hvilket gør
ham til den næsthøjest vurderede hingst efter denne
rating. Kun overgået af Frankel (147). Og Allez
France fik en Timeform Rating på 136, hvilket gør
hende til den højest vurderede mellemdistance
hoppe nogensinde efter denne rating.

Ud over Prix de l’Arc vandt Sea Bird i 1965 bl.a.
Epsom Derby. Og da Sea Bird samme år vandt Prix
de l’Arc i stærkt selskab, var det afstoppet med fem
længder. En af de mest imponerende sejre gennem
tiderne i Prix de l’Arc. I John Randall og Tony Morris´
bog ”A century of Champions” peger de på Sea Bird
som den bedste hest i det tyvende århundrede før
Secretariat, Ribot og Brigadier Gerard. En subjektiv
vurdering, der dog under alle omstændigheder un-
derstreger Sea Birds høje klasse.

Fra venstre mod højre: Ribot, Montjeu og Sea Bird
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Datteren, Allez France, blev opdrættet i kentucky i USA og købt af kunsthandleren Daniel Wil-
denstein. og der er ingen tvivl om, at Daniel Wildensteins store investeringer i galopsporten
bl.a. var en følge af Allez Frances succes. Allez France var Daniel Wildensteins første vinder
af Prix de l’Arc.  Det blev til tre sejre mere. I 1983 vandt Daniel Wildenstein med All Along. I
1984 med Sagace og i 1997 med Peintre Celebre.

Allez France løb 21 gange, og hun vandt de 13. Frankrig var hendes hjemmebane. Hun var Frank-
rigs bedste hoppe. Ja, hun var Frankrigs bedste hest, da hun var på toppen. På den anden side af
Kanalen og Atlanten følte hun sig ikke hjemme. Allez France er kendt for hendes dyster med en
anden af datidens helt store hopper, Dahlia.

Allez France slog Dahlia hver gang, de mødtes. Men modsat Allez France opnåede Dahlia impone-
rende sejre i Irland og England og i USA. Bl.a. i Irsk Oaks (Gr.1), i King George VI & Queen Elisa-
beth Stakes (Gr.1), i Washington D. C. International (Gr.1) to gange samt i Man O’War Stakes (Gr.1).

Som 2-årig vandt Allez France Criterium des Pouliches (Gr.1) på Longchamp og som 3-årig bl.a.
Fransk 1000 Guineas (Gr.1) og Fransk Oaks (Gr.1), inden hun var anden i Prix de l’Arc i 1973 slået
af Rheingold med Lester Piggot i sadlen. Det var Lester Piggotts første sejr i Prix de l´Arc. Han vandt
igen i 1977 og 1978 med Robert Sangsters Alleged.

LESTER PIGGoT SoM RESERVE
I sin fireårssæson fortsatte Allez France de gode takter, og hun vandt bl.a. de to Gruppe-1-løb Prix
Ganay og Prix d’Ispahan på Longchamp. 

Championjockeyen Yves Saint Martin var hendes faste partner, og hun var storfavorit til at vinde Prix
de l’Arc. Men så skete der noget alvorligt. Yves Saint Martin fik en skade, og alt tydede på, at han
ikke ville kunne ride Allez France i Prix de l´ Arc.

Gode råd var dyre. Løsningen blev en aftale med Lester Piggott om ”eventuelt” at ride Allez France.
Betalingen var, at han under alle omstændigheder var sikret de samme ydelser som Yves Saint Mar-
tin, uanset om han red eller ej.

Yves Saint Martin meldte sig klar samme dag, Prix de l´Arc blev redet. Og tyve minutter før start fik
han smertestillende medicin. Allez France var tidligt i opløbet på Longchamp langt foran de øvrige,
men til sidst måtte hun kæmpe indædt med en anden hoppe, Comtesse de Loir, inden sejren var i
hus.

Allez France

Allez France. National heltinde; 
Frankrigs dronning
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Dior-ejeren Marcel Boussac, Aga Khan-dynastiet, den Saudiarabiske prins og forretningsmand, Khalid Abdullah
(Juddmonte Farms), kunsthandleren Daniel Wildenstein og Makhtoum-familien, Sheik Mohammed (Godolphin) fra Dubai er
de ejere, der har flest sejre i Prix de l’Arc.

Den franske iværksætter og indehaver af modehuset Dior, Marcel Boussac (1889-1980) var en dominerende skikkelse i
fransk galopsport fra 1930´erne op til 60´erne. Hans stald var 14 gange den mest indtjenende i Frankrig, og 17 gange var
Marcel Boussac championopdrætter. Det blev til seks sejre i Prix de l’Arc. Den sidste kom i 1949 med Coronation.

ZARkAVA GIk UBESEJRET I AVLEN
Aga Khan-dynastiet har tilsvarende vundet Prix de  l’Arc de Triomphe 6 gange. Senest i 2008 med Zarkava, der dengang
var den første hoppevinder i 15 år. Christophe Soumillon var hendes faste partner, og som 3-årig vandt hun inden Prix de
l’Arc alle de store franske hoppeløb: 1000 Guineas, Fransk Oaks og Prix Vermeille (Gr.1). I Prix Vermeille mistede hun 12
længder i starten, men hun kom igen og vandt med to længder. I rekordtid for Prix Vermeille!

Der var tvivl om, hvorvidt Zarkava ville komme til start i Prix de l’Arc på grund af en blød bane. Men det gjorde hun. Og hun
vandt. Og hun afsluttede sin karriere som ubesejret i syv starter. Zarkava er mor til Gruppe-1-vindende Zarak (Dubawi),
som nu er opstaldet som avlshingst på Haras de Bonneval i Frankrig. 

Mest vindende ejere. 
Penge på kistebunden hjælper

Marcel Boussac      Aga Khan            Khalid Abdullah      Daniel Wildenstein    Sheik Mohammed



Juddmonte Farms, der ejes af khalid Abdullah, medlem af ”Huset Saud” ejer adskillige stutte-
rier i England, Irland og USA, og khalid Abdullah og Juddmonte Farms er blandt verdens fø-
rende fuldblodsejere og -avlere. khalid Abdullah er ejer af ubesejrede Frankel, der af mange
anses for den bedste galophest i nyere tid. Frankel er far til Cracksman, der er blandt de store
favoritter til Prix de l’Arc i år.

Khalid Abdullah har allerede vundet Prix de l’Arc fem gange. I 2010 med Workforce, der inden da
bl.a. havde vundet Epsom Derby med syv længder i rekordtid. Og i fjor med superhoppen Enable.

Enable ryddede sidste år al modstand til side, og hun er vinder i otte af sine ni starter. Kun i sin før-
ste start som 3-årig var hun slået. Inden Prix de l´Arc vandt hun 4 forskellige Oaks, og som faderen,
Galileo-sønnen Nathaniel, sejrede hun i King George VI & Queen Elizabeth Stakes (Gr.1). 
Hun vandt Prix de l’Arc i fjor med 2 ½ længde før Cloth of Stars. 

I maj måned i år blev det meddelt, at Enable var skadet og tidligst ville blive bragt til start i efteråret.
Det skete den 8. september, hvor hun efter den lange løbspause sejrede i Gruppe-3-løbet Septem-
ber Stakes på Kempton over 2400 meter. Og nu er spørgsmålet, om hun er i stand til at tage sin
anden sejr i Prix de l’Arc.

DETToRI kAN VINDE IGEN, MEN HVEM SkAL HAN RIDE?
Frankie Dettori er den mest vindende jockey i Prix de l’Arc med fem sejre, og han har vundet flere
end 500 gruppeløb. Mange af dem er vundet for Godolphin, for hvem han i mange år har tjent som
staldjockey. Frankie Dettorie var på ryggen af Golden Horn, da den i 2015 vandt Prix de l’Arc de
Triomphe. Frankie Dettori har endvidere været superhoppen Enables partner i alle dens storsejre.

Frankie Dettorie er imidlertid også fast partner på Frankel-sønnen Cracksman, der som Enable er i
træning hos John Gosden. Anthony Oppenheimers succesrige hingst er fra den ubesejrede cham-
pion Frankels første årgang som avlshingst. Cracksman har vundet i otte af sine 11 starter. I Engelsk
og Irsk Derby i fjor blev han besejret og måtte nøjes med en hhv. tredje - og andenplads. 
Cracksman årsdebuterede på indvielsesdagen på det nye Longchamp.

Med Frankie Dettori i sadlen vandt han let Prix Ganay (Gr.1). Det var Cracksmans første start siden
oktober sidste år, hvor han vandt Champion Stakes (Gr.1) på Ascot med syv længder. I år er det
efter sejren i Prix Ganay blevet til sejr i Coronation Cup (Gr.1) på Epsom, inden Cracksman blev
slået i Prince of Wales Stakes (Gr.1) af Poet’s Word.

Khalid Abdullah kan vinde Prix de l’Arc
for sjette gang med Enable

Enable
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Roaring Lion er ubesejret i sine sidste
tre starter. Slog Thundering Blue i 
International Stakes

Roaring Lion Andre Fabre
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Poet´s Word vandt efterfølgende king George VI & Queen Elizabeth Stakes (Gr.1) ligeledes på
Ascot, men han måtte se sig besejret i det meget stærkt besatte Juddmonte International 
(Gr.1) af Roaring Lion. Tredje i Juddmonte International Stakes fire længder bag Roaring Lion
var skimlede Thundering Blue, der netop komfortabelt har vundet Stockholm Cup International
(Gr.3)

Thundering Blue, der har et skandinavisk handicap på 100, vandt før en anden engelsk 
Crowned Eagle og heroiske Our Last Summer, der løb sit livs løb. Our Last Summer var den
eneste der kunne følge den britiske duo. Fra Our Last Summer var der 8 længder ned til den øv-
rige skandinavisk trænede elite! Det var spændende med en deltager fra den europæiske elite i
et skandinavisk storløb. Og det understreger, hvor gode de heste er, der løber i Prix de l’Arc.

Roaring Lion var i år tredje i Epsom Derby bag Masar og Dee Ex Bee. Siden vandt han Eclipse
Stakes (Gr.1) foran Saxon Warrior. Og efter sejren i Juddmonte International Stakes har Roaring
Lion vundet Irish Champion Stakes (Gr.1) Igen var Deep Impact-sønnen Saxon Warrior nær-
mest. Toårsstjernen og årets engelske 2000 Guineas-vinder Saxon Warrior, var favorit i Epsom
derbyet i år, men her måtte han nøjes med en fjerdeplads.

STARTER RoARING LIoN I PRIx DE L’ARC.?
Roaring Lion er blandt de mere betroede til dette års Prix de l’Arc, medens Poet’s Word og
Saxon Warrior er ude resten af sæsonen i år på grund af skader. Det er dog usikkert, om Roa-
ring Lion starter i Prix de l’Arc, eller om han vælger at vente til enten den 20. oktober, hvor der
er Champion Stakes (Gr.1) på Ascot. Det kan også komme på tale at starte i Breeders’Cup
Classic (Gr.1) på Churchill Downs i Kentucky, USA.

ANDRÉ` FABRE FoR oTTENDE GANG?
Syv gange har den franske trænerchampion André Fabre vundet Prix de l’Arc. Sidste sejr kom
tilbage i 2006 med Khalid Abdullahs Rail Link med Christophe Soumillon i sadlen. Pride var
anden og den japanske Triple Crown-vinder og meget succesrige avlshingst Deep Impact var
tredje. André Fabre var fransk championtræner i alle årene fra 1987 – 2007, og i 2011 lykkedes
det ham endelig at vinde Epsom Derby med Pour Moi.

I
år forventes André Fabre at stille med et stærkt hold til Prix de l’Arc. Blandt de mest estimerede
er Galileo-sønnen Waldgeist, der har vundet i de sidste fire af sine fem starter i år. I Prix Foy
(Gr.2), hans seneste start, slog han Talismanic og Cloth of Stars, sidste års runner-up i Prix de
l’Arc. De er begge er mulige deltagere i dette års Prix de l’Arc.

Godolphins Talismanic er som Waldgeist også trænet af André Fabre. I fjor vandt han Breeders
Cup Turf (Gr.1) med 2,2 millioner dollars til vinderen, og han var anden i Hong Kong Vase (Gr.1)
bag Highland Reel. I år er han vinder to gange før andenpladsen i Prix Foy.
Dubawi-datteren Kitesurf er som Talismanic ejet af Godolphin og i træning hos André Fabre.
Hun har for nylig vundet Prix Vermeille (Gr.1) Hun var længe langt efter de andre, men en impo-
nerende finish sikrede hende sejren. Det er stadig usikkert, om André Fabre vælger at starte
hende i Prix de l ´Arc.



Bookmakernes favoritter er i skrivende stund allerede omtalte Enable, Sea
of Class, Cracksman, Worldgeist, Roaring Lion, kitesurf og Stradivarius.
Blandt de øvrige favoritter er den Aidan o’Brien-trænede Galileo-søn kew
Garden, der tidligere på året vandt Grand Prix de Paris (Gr.1) over 2400
meter på Longchamp. I sin sidste start vandt han Engelsk St. Leger (Gr.1)
med 2 ½ længde før den indtil da ubesejrede Dubawi-datter Lah Ti Dar, der
også har været et varmt emne i Prix de l’Arc sammenhæng

Vinderen af Prix du Jockey Club (Gr.1) - Fransk Derby - Deep Impact-sønnen,
Study of Man, nævnes også, men han er besejret to gange siden sejren i
Fransk Derby. Sea The Stars-sønnen Crystal Ocean vandt i sine tre første star-
ter i år. I sine to sidste starter var han anden i King George VI og Queen Eliza-
beth Stakes (Gr.1) til Poet’s Word og anden til Enable i September Stakes
(Gr.3). Han kan ikke afvises.

GALoPSPoRT ER PÅ LoNGCHAMP
GalopSports redaktør og grundlægger Filip Zwicky er naturligvis til Prix de l’Arc.
Og han vil orientere om de seneste og aktuelle begivenheder omkring dette års
Prix de l’Arc de Triomphe på ParisLongchamp.

God fornøjelse til Filip og alle andre skandinavere, der er ”on the spot” den 7.
oktober.

Hvem vinder? 

Luftfoto af det nye Longchamp

16

14




