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TILLYKKE FYN!
Siden udgivelsen af sidste RaceTime/MAGA-
ZINE har der været travlt på alle galopbaner i
Skandinavien. Storløb er blev afviklet på stribe
og der er vist sport af virkelig kvalitet. Og nye
stjerner er dukket op.

Hatten af for for det virkelig gode program det
var lykkedes at få stablet på benene til Fyns-
løbs-dagen. Mange har været i aktion for at
kunne præsentere det flotte program. Her skal
fremhæves Gert Larsen og Klampenborg Ga-
lopbanes tidligere direktør Tom Christensen. 

Heste fra nær og fjern var kørt til Odense for
at deltage i festlighederne og satse i totoen,
hvor mulighederne var mange med de vel-
fyldte løb. Jeg kunne desværre ikke selv være
til stede, men fulgte med interesse TV-trans-
missionen på FastTrack.

Der var mange mennesker på Banen, selvom
et regnvejr om formiddagen nok holdt en del
hjemme. Fin stemning overalt. Alligevel var
humøret hos Tom Christensen  ikke det helt
store: ”Tilspillet var deprimerende, men det
kan ikke være anderledes, når markedsførin-
gen er ikke-eksisterende.

Løbene blev hverken vist i Sverige eller i
Norge, ikke en gang på deres Web-kanaler”.

Desværre fuldførte den store forhåndsfavorit,
lokalopdrættede Scandinavian Open-vinderen
Efesos ikke.

Heldigvis har skaden vist sig at være mindre
end først antaget. Efesos er pt vinder af næ-
sten en million kroner og har været 11 gange i
vindercirklen.

Per Aagaard Bustrup
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Galopsporten trives
fint på mange af de
karibiske øer. I dette
nummer af Race-
Time/MAGAZINE for-
tælles om sporten på
Cuba, Jamaica, Pu-
erto Rico og Barba-
dos.

San Lucias første ga-
lopbane nogensinde
er under konstruktion.
Bag det imponerende
bygningsværk på den
karibiske ø står Teo
Ah Khing. Han er
manden bag bl.a. Du-
bais væddeløbsbane,
Meydan og den pla-
meformede ø,
ligeledes i Dubai.  
På billedet ses Bob
Baffert med junior og
Teo Ah Khing. 

Svenskt Derby til maiden

Overlegen Master Bloom

Square de Luynes
vandt med 7,5 lgd.

Det svenske Derby
blev vundet af Nordic
Defense, redet af Car-
los Lopez. Han havde
en fantastisk dag med
ikke mindre end seks
sejre - et impone-
rende resultat. Ligeså
stort var det måske, at
sejren var Nordic De-
fenses maidensejr.
Siden har han løbet
anden i såvel Hurrica-
nelöpning som Norsk
Derby.

Master Bloom be-
søgte Klampenborg
Galopbane for første
gang med starten i
Dansk Derby. Han
kom hertil fra to sejre
på Jägersros dirt.
Kun en gang før
havde han løbet på
græs. Efter et virkelig
godt ridt af Carlos
Lopez forsvandt han
fra resten af feltet på
de sidste hundrede
meter til en 5,5 læng-
ders triumf før storfa-
voritten King David.

DERBYVINDERNE 2018

Det blev den ventede deryvinder i Skan-
dinaviens sidste af de tre landes derbies.
I sin blot femte start blev Square de Luy-
nes en meget overlegen vinder af det
norske derby. Der var ikke mindre end
7,5 længder ned til feltet.

I sadlen var Rafael Schistl, der bare
havde redet Square de Luynes en enkelt
gang.

RaceTimeMAGAZINE har
været på besøg på Klampen-
borg Galopbane, og talt med
Carsten Baagøe Schou om
tingenes tilstand. Om økonomi
og hvorfor sæson 2018 ikke
ser ud til at blive vendeåret for
dansk galopsport.

Francisco Castro er uden diskus-
sion Skandinavisk Galopsports
mest velklædte træner.
Og han er igen blandt de førende
trænere i Skandinavien. Det sker
efter en nedgangsperiode. Hvor-
for kan du læse mere om på
side 27. 

CARSTEN BAAGØE SCHOU FRANCISCO CASTRO
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Galopsporten er udbredt over store dele af verden. Mange
steder har sporten en hundredårig historie bag sig. Andre
steder en knap så lang historie. Men fælles for de lande,
hvor galopsporten henrykker og samler mennesker er, at
den næsten overalt afvikles efter engelsk forbillede. Natur-
ligvis med tllpasninger i de enkelte lande efter årstid, tradi-
tioner og økonomi.

Ser manpå ovenstående kort, er der galopsport på rigtig
mange af de viste karibiske øer. På nogle naturligvis mere ud-
bredt end på andre, afhængig af mange faktorer. I denne arti-
kel koncentrerer vi os om nogle udvalgte karibiske øer. Det ville
være for omfattende her at skulle omtale alle de karibiske øer
og deres galopsport.

HVIS DU SKAL TIL KARIBIEN
Det må absolut tilrådes at undersøge mulighederne for at op-
leve galopsporten i Karibien, hvis man har planer om at be-
søge en af de mange fantastiske øer. Det er landene, der er
vist her til højre, vi vil koncentrere os om. Men galopsporten er
stor i Karibien fra de største til de mindre øer.

Cuba

Barbados

Puerto Rico

Jamaica

HVAD MED CUBA?
Vi lægger ud på Cuba. Her er der
naturligvis en skillelinie mellem
tiden før Fidel Castro, under Fidel
Castro og efter Fidel Castro. 

Nelson Rose, en kendt advokat
med speciale i international lov
omkring spil, mener, at der nok vil
gå omkring fem år, før spil igen når
de store højder fra før Fidel Ca-
stro.

ET SANDT SPILLERPARADIS
Før Revolutionen i 1959 - altså for
59 år siden - var Cuba et spillerpa-
radis. Det var de kendte, de velha-
vende, skuespillerne etc. fra
Amerika. De boltrede sig i overdå-
dig luksus. Fyldte spillecasinoerne
om aftenen og natten og så over-

værede galopløbene om dagen. 
Men de ”gyldne” tider varede ikke
ved. Lidt efter lidt overtog amerikan-
ske gangstere kontrollen med stort
set alle områder indenfor spil på
Cuba fra hestesport til casinoer.

ORIENTAL PARK RACECOURSE
Var Cubas eneste væddeløbsbane.
Den åbnede tilbage i 1915 i for-
stadsbyen til Havana, der hedder
Mariano. Det drønede derudaf de

næste 15 år.

Men i begyndelsen af 30’erne kunne
de idylliske omgivelser ikke længere
hamle op imod det ganstervælde,
der efterhånden styrede øen og gal-
lopbanen Oriental Park. 

Der var svindel overalt og aftalt spil,
falske odds etc. var udbredt. Det
kunne  naturligvis ikke holde i læng-
den. Når starten gik, vidste de ind-
viede allerede hvem, der vandt.

FULGENCIO BATISTA  

Vi skal så frem til 1940erne under
Præsident Fulgencio Batista. Han
tog kontakt til Meyer Lansky - født
Meier Suchowlanski - den måske
største forbryder nogensinde i ver-
den.

Galop-
sporten i 
KARIBIEN

CUBA

Plakat for ”Winter Racing”

Af: Per Aagaard Bustrup



Meyer Lansky dannede så par med Præsi-
denten og Charles ”Lucky” Luciano fra the
National Crime Syndicate i Amerika.

Der blev udviklet et spilleimperium, der
strakte sig over hele verden. Man mente, at
Lansky havde andel i kasinoer i Las Vegas,
på Bahama øerne, i London og på Cuba.
Han havde stor inflydelse på den ameri-
kansk-italienske mafia og spillede en afgø-
rende rolle i etablering af Amerikas
forbryderverden..

BLEV ALDRIG FUNDET SKYLDIG
Trods han var et fremtrædende medlem af
organiseret kriminalitet, blev han aldrig fun-
det skyldig i andet end en smule illegalt spil.
Og det trods den kendsgerning, at han
skulle have været en af de mest velhavende
ganstere i Amerika nogensinde.

FLYGTEDE TIL CUBA
Inden politiet fik taget sig sammen til at rejse
en anklage imod Lansky i Amerika, flygtede
han til Cuba. På det tidspunkt skulle han
have været god for 190 millioner dollars i
2018 kroner. Men da han døde i 1983, blev
hans familie noget chokeret over, at han kun
efterlod sig 60.000 dollars.

DE BLEV HURTIGT GODE VENNER
Præsident Batista og Lansky fandt hurtigt
hinanden. Og Lansky fik såvel spillecasino-
erne som Oriental Park til at vokse med ra-
ketfart. I  begyndelsen af 1950erne var
Oriental Park igen en blomstrende forret-

ning.
Amerikanske topjockeys besøgte banen
hele tiden for at erobre titler og løbene blev
overværet af skuespillere som Kirk Douglas,
Rita Hayworth - og Harlem Globetrotters op-
trådte ved en lejlighed. 

GRÅDIGHED, GRÅDIGHED......
Førte til Cubas revolution. Snart blev alt
kaos på Cuba. Velhavende amerikanske og
cubanske familier kæmpede til stadighed
om at overgå hinanden med større og større
luksus på alle områder. Pengene fossede
ind. Batista fik sine procenter af det hele,
men befolkningen fik ingenting - revolutio-
nen var uundgåelig.

VÆDDELØBENE FORTSATTE
Da Fidel Castro kom til, blev spil øjeblikkeligt
forbudt. Alligevel menes det, at der fandt
væddeløb sted i de første år. Men så over-
drog Castro banen til Cuba’s National Insti-
tute for Sports. 

ILLEGALT VÆDDELØB
I midten af 1960erne menes alle galopheste
af en vis værdi at have forladt Cuba. Men
der var nogle tilbage! De skulle være flyttet
til en  1320 meter oval bane beliggende i
bushen i Wajay syd for Havana. Og det for-
modes, at der sikkert fandt hemmeligt spil
sted. Oriental Park lukkede fuldstændig i
1967. Alt blev anvendt til andre formål - intet
gik tabt. Det historiske klubhus blev eksem-
pelvis omdannet til biograf. Alle andre byg-
ninger blev anvendt af et firma, der

Fulgencio Batista             Meyer Lansky Plakat fra Oriental Park
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Tribuner på Oriental Park

Der blev gået til den i Havanas natteliv under Batista, godt hjulpet
af Lansky. Herover ses d’herrer på en natklub. Det vides ikke
hvem damen i midten er - men nok ikke en af d’herrers kone!

Indgangen til Oriental Park 1930

Løbene på Oriental Park
var utroligt populære

Der var naturligvis galopheste på Cuba
før Oriental Park åbnede, men så mange
var der heller ikke. Problemet var dog til
at løse - ejerne fra Amerika havde sim-pethen deres heste med på ferien til
Cuba! Hestene var der således og det
samme gjalt trænere og jockeys. Og når
væddeløbene stoppede i Miami tog en
del jockeys til det solbeskinnede Cuba
for at ride.

KENDTE JOCKEYNAVNE
Blandt de bedst kendte var Hall Of
Fame-jockeyerne Laverne Fator, der red
på Cuba omkring 1918-20 og engelske 
Albert Robertson, der var aktiv i midten
af tyverne. Men den mest kendte af alle
var cubansk-fødte Avelina Gomez (bille-
det til højre).

RED I CANADA
Han red meget på Woodbine Racetrack i
Canada. Var mest vindende jockey syv
gange og var den første jockey i Canada
til at vinde mere end 300 sejre på en
sæson.

Han vandt bl.a. Canadas mest prestige-
fyldte løb, Queens Plate, fire gange. Han
optræder på adskillige Hall Of Fame mu-
seer verden over. Der er rejst en statue
af ham i fuld størrelse på Woodbine Ra-
cetrack i Canada. 

TRAGISK SKÆBNE
Desværre kom han tragisk af dage, da
han var involveret i et grimt styrt med
tre heste under afvikling af Canadian
Oaks i 1980.

FREMTIDEN FOR GALOPSPORTEN 
Noget kunne tyde på, at galopsporten
på sigt har en fremtid på Cuba.

På en nylig afholdt auktion i Holland over
fuldblodsheste blev der handlet 31 heste
for 435.000 dollars til lande i Karibien, her-
iblandt Cuba.
Det kan være en beskeden ny start for 
galopsporten på Cuba. Og adskillige ting
skal naturligvis falde på plads - men det
kan vise sig at være en langvarig affære.

KENDTE JOCKEYNAVNE FRA CUBA

Laverne Fator                     Albert Robertson
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Galop-
sporten i 
KARIBIEN

JAMAICA

Galopsporten har en lang 
historie på Jamaica
Historiske dokumenter beretter, at heste satte deres hove for
første gang på Jamaica i 1509. Det var på det tidspunkt, hvor
England annekterede øerne fra spanierne. Ikke mange år
efter var der heste overalt på øen.

Men først i 1777 kom de første galopheste til
øen, specielt importeret med galopløb for øje.

Et notat fra 1816 oplyser, at galopsporten på
det tidspunkt var meget populær. Samtidig op-
lyses det, at slaver udgjorde hovedparten af
jockeystaben.

STORT OPDRÆT
Opdrættet var betydende og Jamaica indtog
efterhånden en væsentlig rolle, hvad enten det
gjalt opdræt eller løb i Karibien.

I 1905 blev Jamaica Jockey Club stiftet. Men
først i 1972, så Jamaica Commision Club 
dagens lys.

CAYMANAS PARK RACECOURSE
er den eneste galopbane på Jamaica. Der var adskillige mindre baner tid-
ligere, men de lukkede ned efterhånden.

Caymanas Track blev etableret i 1958 af Alexander Hamilton. Men i 1989
overtog Regeringen banen og organiseringen af væddeløb. Løbene afvik-
ledes dengang som nu efter vestligt forbillede og har klassiske løb på
programmet, som vi kender det.

GALOPSPORTEN ER EN BETYDENDE ADSPREDELSE
Sporten beskæftiger ca. 20.000 mennesker, når alle forgreninger tages
med. Således beregnet lige fra staldpersonale til opdrættere, jockeys og
trænere. Sporten er betydende på Jamaica, selvom den ikke kan leve til
tidligere tiders nimbus. For de ”indfødte” er den stadig  et herligt supple-
ment til de mange andre forlystelser på den solbeskinnede karibiske ø.

Caymanas Park Racecourse
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José Campeche       Brother Iñigo Abbad

Galop-
sporten i 
KARIBIEN

PUERTO
RICO

Ifølge to af Puerto Ricos to store navne,
sagføreren, læreren, skribenten og den
politiske leder, Brother Iñigo Abbad, og
maleren José Campeche har hestevæd-
deløb været populært i Puerto Rico siden
det 18. århundrede.

Til at begynde med beundrede man de
smukke dyr og rytternes graciøsitet i sad-
len. Og her var der tidligt tale om både
kvinder og mænd. Men i det 19. århund-
rede ændredes det til den form for heste-
væddeløb, vi kender i dag. 5. november

1884 offentliggjorde avisen El Boletin
Mercantil, at der var dannet en jockey-
club i San Juan med det formål at bygge
en vædddeløbsbane i hovedstaden San
Juan, 
Udviklingen gik hurtigt og interessen for
galopløb var stadigt stigende. Ved slut-
ningen af det 19. århundrede havde Pu-
erto Rico fire væddeløbsbaner. Det var i
San Juan, i Ponce, i San German og
Mayagues. Banen i San Juan var dog
klart den største.

TIDEN EFTER 1898
I 1898 blev Puerto Rico besat af Amerika.
Det fik en yderst negativ indflydelse på
Galopsporten, for der var slet ikke væd-
deløb. Så begyndte de igen, men stop-
pede efter kort tid. Man måtte vente helt
til 1906. Men så kom sporten endelig i
gang igen under normale vilkår. Det skete
på den nybyggede bane i forstaden San-
turce.
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Trods den store entusiasme ved igen at
komme til væddeløb, klagede publikum
over dårlig organisering og elendige trans-
portmuligheder til banen. Det tvang mange
til at foretage turen til Santurce til fods.
Trods dette var avisen La Memocracia
fulde af lovord over den nye bane og den
tusindtallige publikumsskare til åbningen.
Man hæftede sig navnlig ved de mange
skønne damer fra high society-miljøet. 

GÆSTER FRA PONCA
Der kom også heste fra Ponza, hvilket høj-
nede niveauet på de startende heste. De
vandt da også de fleste løb.

RIVALISERING
Premieren på Santurce skabte en sand ri-
valisering mellem dem og banen i Ponce.
Derfor blev togrejsen til Ponce tilbudt til en
meget favorabel pris.

BESYNDERLIG KVITTERING
Man var enige om, at galopsporten
virkelig havde fået et boost, der smit-
tede af på interessen for at opdrætte
heste. Derimod var det ikke så godt
med spillet. Alt kunne ikke tåle at se
dagens lys. Det var også en mærk-
værdighed, at ens kvittering for et spil
blev skrevet på en tavle med kridt.
Det var vel rimelig let at viske ud eller
ændre!

DEN NYE BANE I SAN GERMAN
Der gik ikke lang tid før en ny galop-
bane i San German havde premiere.

Banen var dog langt fra en succes
fra begyndelsen. Men pressen prø-
vede gennem aviserne at få Banen til
at ofre flere penge på markedsføring.
Det hjalp dog heller ikke. For at det
hele ikke skulle ende i kaos, var The
New Puerto Rican Jockey Club ble-
vet etableret i stedet for dan gamle
jockeyclub, men det virkede heller
ikke optimalt.

POSITIV PRESSE
En del af hestesportspressen var
yderst positiv og bakkede sporten op
så godt de overhovedet kunne. Mens
en anden gren af journalister var be-
tydelig mere skeptiske og bl.a. hæv-
dede at kontrollen i mange grene af
Galopsporten var yderst tvivlsom.

GALOPSPORTEN I DAG
Som man antagelig fornemmer, har
udviklingen gennem årene af galop-
sporten på Puerto Rico været noget
kaotisk.

I dag er der betydelig mere styr på 
alting. Man kan sige, at det for en
stor dels vedkommen skyldtes en
hest alene. Navnet var Camarero.

Billedet øverst til højre
Puerto Ricos stolthed, Camarero,
hvilket betyder ”tjener” (waiter)
vandt 56 løb - i træk!

ANGEL CORDERO ER FØDT
PÅ PUERTO RICO
En af historiens største jockey-
navne, Anghel Cordero, er født
på Puerto Rico.

Her har han nærmest ”gude-sta-
tus.” Han er vinder af mere end
7000 løb, hvilket inkluderer Ken-
tucky Derby. Hans enorme suc-
ces har inspireret mange andre
til at gå i hans fodspor. En suc-
ces, for i dag er spansk ofte det
mest talte sprog i mange jockey-
rum fra Florida til Californien og
New York og ofte også i Europa. 8



Vi vender tilbage til Camarero lidt senere. Men
først skal nævnes, at store navne som Meteor
og Covandonga, virkelig fik sat galopsporten
på kortet i Puerto Rico.

De to heste var faktisk årsag til, at der kom nye
love med hensyn af import af fuldblodsheste til
øen. Store navne som Cocoliso, Galgo Jr, Bache-
lor, Bold Forbes, El Platino og Camarero blev en
del af væddeløbshistorien i Puerto Rico.

WAITER VAR UTROLIG POPULÆR
Camarero (Waiter) blev utrolig populær på Puerto
Rico. Han var Puerto Ricos første Triple-Crown-
vinder. Som 4-årig havde han stjernestatus, og
publikum strømmede til  den lille El Cammondante
Racecourse, for at se deres yndling i aktion.
Banen kunne slet ikke klare den store publikum-
stiltrækning, når Camarero skulle løbe. Og det

gjorde han ofte. I karrieren blev det til 56 sejre - 
i træk!

HIPPODROME CAMARERO
Den gamle galopbane var blevet for lille. Derfor
byggede man Hippodrome Camarero, der ligger
ca. 20 minutters kørsel fra San Juan i byen Cano-
vanas.

MEGET POPULÆR
Banen er meget besøgt.I kke alene på løbsdage,
men den er tilmed blevet en attraktion for mange
turister. Den store tribune rummer en enorm re-
staurant med et fantastik overblik over vædde-
løbsbanen. Restauranten kan rumme 1000
spisende gæster i Terrace Room.
Skal man nøjes med en drink mellem løbene ser-
veres den i Winners Sports Bar.

FIRE LØBSDAGE OM UGEN
Puerto Rico må være velforsynet med hestemate-
riale. Der er løb på Hippodrome Camarero man-
dag, onsdag, fredag og søndag.

En spektakulær TV-overvågning i Klubhuset bety-
der, at mange ejere overværer løbenene herfra.
Det er også muligt at arrangere private selskaber
udenfor løbsdagene.

Camarero er stedet, hvor King Of Sports finder
sted med de seneste og mest moderne faciliteter.
Det er en attraktion, hvor action, afslapning og
lækker, veltilberedt mad går op i en højere enhed.

Bold Forbes - en af galophistoriens største
navne var født på Puerto Rico

Hippodrome Camarero udenfor San Juan
blev bygget i 1972

Hippodrome Camarero 

EKSPORT DEN ANDEN VEJ
En stor galopnation som Amerika eksporterer
jo normalt heste til andre lande. Men i tilfæl-
det med Puerto Rico er det også gået den
anden vej.

Således med Bold Forbes med kælenavnet
”Den Puerto Ricanske Rolls Royce,” der tog
turen tilbage til Staterne og vandt såvel Ken-
tucky Derby som Belmont Stakes.
Importen af væddeløbere til Puerto Rico er
betydelig, mens Trinidad og Tobago, Barba-
dos og Jamaica primært øger bestanden af
heste fra England, suppleret med eget 
opdræt.



Galop-
sporten i 
KARIBIEN

BARBADOS
Væddeløb på Barbados er ensbetydende med
Garrison Savannah, et ekslusivt område med
en lang historie. Garrison betyder oversat gar-
nison, hvilket området også var engang.

Fra det oprindelige formål som militær garnison er
det i dag centrum for en række sportsgrene som
fodbold, rugby og den mest populære, galopsport.

The Barbados Garnison blev etableret i 1780 som
militært hovedkvarter gennem de følgende år.
I fritiden fordrev soldaterne tiden med bl.a.
at afholde væddeløb med deres heste imod
de velhavende forretnings- og plantageejere.

Gennem de følgende år voksede området til
også at omfatte Savannah og Hastings. Mange af
bygingerne fra tidligere står stadig og anvendes
nu til forskellige kommercielle formål.

GALOPSPORTEN
The Barbados Turf Club har til huse i Garrison 
Savannah, der er beliggende i nærheden af ho-
vedstaden Bridgetown. Klubben blev etableret i
1905. Den perstigefyldte klub er ansvarlig for alle
galopsportens funktioner.

Der afvikles 185 løb gennem sæsonen, der er in-
delt i tre meetings efter årstiderne.

Galopsporten er enorm populær og Garrison Sa-
vannah tilbyder faciliteter til alle. Fra de, som øn-
sker at overvære væddeløbene fra en af
tribunerne til dem, der  kommer med picnic kurven
og får en dag ud af det i græsset.

Og man bliver godt behandlet på Garrison Savan-
nah. Altid med et smil og udbuddet af forskellige
former for adspredelse mellem løbene er stort.

THE BARBADOS GOLD CUP
Er det absolut største løb i Karibien overhovedet.
Det blev i år vundet af Sir Dudley Digges, der blev
redet af J. Samuiel. (se billedet øverst tv.)

Førstepræmien var 3 mio. kroner.  Og ikke færre
end 30.000 mennesker var mødt op til den fanta-
stisk spændende dag.

En dag, der modsvarer derbydagene i den øvrige
verden fuldt ud.

The Barbados Gold Cup var oprindelig sponsore-
ret af Cockspur Rum siden dets indstiftelse i
1982. Tanken bag løbet var at promote galop-
sporten på Barbados internationalt. Bl.a. også
ved at jockeys fra det øvrige Karibien kom og
red.

SANDY LANE OVERTAGER SPONSORATET
I 1997 overtog øens verdensberømte hotel,
Sandy Lane, sponsoratet af The Barbados Gold
Cup. Det medførte med det samme større op-
mærksomhed, da begivenheden fik tilført flere
penge. Og anmeldelseslisten omfattede nu også
heste fra Amerika og Canada. Løbet er over
1800 meter og åbent for 3-årige og ældre heste.

PATRICK HUSBANDS
Er navnet på Barbados største jockey (billedet
ovenfor). Han har stribevis af storsejre i bagagen
og har ikke mindre end otte gange vundet the

Canadian Sovereign Award. En af de betydelig-
ste ejere er Sir Davis Seale, der bl.a. har vundet
The Barbados Gold Cup syv gange. Gennem de
seneste år er TV-transmissioner af løbene blevet
meget populære. Løbene transmitteres også til
andre lande i Karibien.

ØGET TURISME
Kombinationen med Sandy Lane hotellet som
sponsor af The Barbados Gold Cup på Garisson
Savannah, har vist sig at være et stort plus for tu-
rismen på øen, udtaler Ministeren for øens Tu-
risme Richard Sealy.

Han mener, at man fremover bør promote Barba-
dos bl.a. med henvisning til galopsportens store
popularitet. En popularitet der kan betyde, at Bar-
bados måske kan få en plads på det  efterhån-
den omfattende verdenskort, hvor der afvikles
galop på højt plan.

Barbados blev købt på
Keeneland Sales for
340.000 dollars.
Han er i dag en
yderst populær
hes på øen af
samme navn

Sandy Lane



BEDSTE NOGENSINDE
På Barbados og Trinidad og
Tobago omtales engelskfødte
Mentone altid med dyb beun-
dring for hans præstationer i
1959-60.
Og det til trods for, at hans kar-
riere kun varede en god sæson.
Men i den periode vandt han 15
af sine 18 starter (9 af dem i
træk). Han nåede også at blive
diskvalificeret to gange. Sejrene 
kom både på Barbados som på
Trinidad og Tobago. 

BERØMTE JOCKEYS
Men også jockeys som Challenor
”Chally” Jones og Venice ”Pappy”
Richards fra de to øer har opnået
international berømmelse.
Jones er en legende. Han red

1000 vindere i perioden 1956 -
1981, bl.a. 17 Derbyvindere. I 
1972 fik han en MBE for sin ind-
sats for galopsporten. Efter joc-
keykarrieren blev han træner og
opdrætter.
Venice Richards er bl.a. noteret
for fire sejre i The Barbados Gold
Cup og Emile Ramsammy har en
stor del af karrieren i Canada.
Da hans bedstefar sagde til ham
at han skulle blive jockey, var
svaret:”hvad er en jockey?
Nu har han redet over 2000 vin-
dere!

Barbados  suverænt største ejer
er Lord Michael Taylor, der løber
sine heste under pseydonymet
Blue Diamond Stables. Han er
også Præsident for Barbados
Jockey Club.

Mentone

Challenor Jones   Venice Richards      Emile Ramsammy
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Pearl of the
Carribean

Et par tusinde håndværkere indenfor alle
fag samt gartnere, arkitekter, finansfolk
etc. møder i denne tid - og et års tid frem
- eller måske lidt mere - på en enorm
byggeplads på den vestindiske ø, San
Lucia - hvorfor nu det?

Det skyldes den kinesiske forretningsmand,
Teo Ah  Khing, der er grundlægger og for-
mand for China Horse Club. Han er i dag et
af de største navne på den internationale
galopscene. Og hans enorme engagement
nåede for et års tid siden nye højder, da han
annoncerede etablering af den første væd-
deløbsbane nogensinde på den karibiske ø
San Lucia - et projekt der har fået navnet
the Pearl of the Caribbean.

POSITIV PREMIEREMINISTER
Men projektet omfatter mere end en galop-
bane. Der arbejdes med et budget på 2,6
milliarder dollars! Formålet er - foruden fo-
kusering på galopsporten -  at styrke San
Lucia som tursitmål. 

Det er således ikke bare en galopbane, der
bygges. Det enorme område kommer også
til at omfatte flere boutigue resorts, en ma-
rina, et spillecasino, shoppingområde og
grønne områder, ligesom der bygges flere
luksusvillaer med udsigt over oceanet.

MEYDAN ER FORBILLEDE
Åbningsceremonien fandt sted på det om-
råde, hvor Væddeløbsbanen skal etableres.
Forbilledet for den nye bane er Dubai’s
Meydan Race Course og det samme team,
der anlagde turf- og græsbanerne på Mey-
dan, vil også udføre arbejdet på San Lucia.
Væddeløbsarealet vil omfatte karantænefa-
ciliteter for heste fra tilrejsende lande, en
veterinær klinik og flere store folde.

ENGAGERET PREMIERMINISTER
Et projekt som Pearl of the Caribbean ville
aldrig have kunnet blive til noget uden op-
bakning fra den siddende regering på øen.

Her fik man en fantastisk positiv opbakning,
ikke mindst fra den forholdsvis nye Premier-
minister Chastanet. Da hans kendskab til
Sporten var yderst begrænset, rejste han
endog til Kina for at lære mere.

Teo Ah Khing
Chairman of China Horse Club

Ved åbningsceremonien udtalte Chastanet bl.a ”Galop-
sporten vil være med til at differentere os fra andre galop-
baner i Caribbean ved dets omfang, som vi mener
bringer os op på linie med galopsporten i store nationer.”
og han fortsatte:” San Lucia er meget ambisiøse i deres
forsøg på at blive en del af den internationale galopheste 
familie.” 

WINSTON TRIM
Befolkningen på San Lucia har altid været meget glade
for heste. Det var faktisk Winston Trim, en lokal ”heste-
mand”, der henledte Teo Ah Khings opmærksomhed på
San Lucia som et perfekt sted for anlæggelse af en ga-
lopbane. Trim har da også været dybt involveret i projek-
tet, indtil hans alt for tidlige død i år.

TEO AH KHING
Er født som den sidste af 10 børn. Opvæksten fandt sted
i Malaysia, men forældrene var født i Kina. Faderen var
fisker og moderen passede de mange børn. Teo Ah
Khing studerede til arkitekt på universitetet i Australien.
Efter nogle år på Harvard stiftede han TAK (Teo Ah King)
i 1993 i Singapore og i 2005 åbnede han en filial i Dubai.

Firrmaet var fra starten en enorm succes. Og satsningen
i Dubai var ligeledes et pletskud. Han var bl.a. rådgiver
for Mohammed Rashid Al Maktoum i syv år bl.a. også for
han væddeløbsinteresser. Mest kendt er han dog for idé-

De første spadestik tages af fra venstre mod højre: Teo Ah Khing,
Prins Harry og Premierminister Chastanet

en og etableringen af den palmefor-
mede ø og Meydan Racecourse i
Dubai. Hvilket virkelig har sat hans
navn på verdenskortet.

Meydan, som det tog tre år at bygge,
kan gæste 60.000 tilskuere og inde-
holder også et museum og et hotel
med 285 værelser

GALOPHESTENE
Nu 57-årige  Teo Ah Khing har ”bun-
ker” af væddeløbsheste spredt over
hele verden. Og han går rigtig meget
op i sine heste. Som han udtaler:”
Kan du tale til heste, kan du tale til
mennesker.” ”Jeg har studeret heste
og deres vaner gennem de sidste
mange år og har derved opnået en
bedre forståelse af mennesker.”

En af største sejre var da hans Au-
stralia (billedet th.) vandt Epsom
Derby i 2014. For ikke så mange år
siden brugte han ikke mindre end syv
mio. dollars på at købe 13 hopper på
en auktion i Amerika og 2.69 mio.
dollars på Arqana Arc Sale. W
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Af: Per Aagaard Bustrup



I dag bliver der internationalt  ikke skrevet
mange linier om dansk galopsport. Men det
har dog fundet sted. I 1938 skete der noget
aldeles uventet på Klampenborg Galop-
bane - en begivenhed, der blev telegraferet
til hele verden.

Det er ikke helt ukendt, at jockeys - bevidst
eller ubevidst - prøver at genere hinanden i
kampens hede. Men det er absolut ikke
kendt, at heste prøver det samme.

Men det fandt rent faktisk sted i 1938, altså
for nøjagtig 80 år siden på Klampenborg 
Galopbane.

Løbet var Derby Trial Stakes, hvor Valentin
Hansens Lundtofte ( lærling Harry Blacks-
haw) og Pasha (G. Yonger), der løb under
pseudonymet ” Mr. Star” udkæmpede en
knivskarp duel ned gennem Klampenborgs
lange opløb, hvor føringen skiftede for
hvert galopspring.

Men pludselig mente Pasha, at der måske
skulle skrappere midler i brug. Med et 
drejede han hovedet mod Lundtofte og for-
søgte at bide ham i halsen.

Lundtofte svajede ud til siden, men for-
måede alligevel at holde farten og kom i
mål et kort hoved før Pasha.

Det usædvanlige optrin fandt sted igen 14
dage senere i selve Derbyet, hvor afstan-
den til Pasha var én længde gennem mål.

Hvorfor Pasha opførte sig, som den gjorde,
er aldrig opklaret. De to heste stod i
samme stald på Damgaarden i samme
staldgang, de arbejdede sammen og aldrig
havde der været
den mindste antydning af nogen form for
jalousi eller lignende fra Pashas side over-
for Lundtofte.

Årsagen til episoden er således aldrig ble-
vet opklaret. Nærede Pasha en form for
had til Lundtofte? Eller ville Pasha bare
hævde sig i et forsøg på at slå den stær-
kere konkurrent. Vi får det aldrig at vide.

Lundtofte vandt senere det svenske derby,
hvor Pasha igen var anden, denne gang
kun slået med det korteste af et hoved.
Pasha løb - som nævnt - under pseudony-
met ”Mr. Star” bag hvilket stod Martin

Hertz og hans søn Vagn Hertz. De hævdede
efter løbet, at såfremt der dengang havde
eksisteret målfoto ville Pasha været blevet
udråbt som vinder. De to heste kom ind
hoved/hoved over målstregen, men dom-
merne stod så dårligt placeret, at de ud-
råbte Lundtofte som vinder. Forkert eller
rigtigt - det får vi aldrig at vide.

Heldet tilsmilede heller ikke Vagn Hertz i
Derbyet i 1934, hvor hans hest Gutten var
først over mål. Men glæden varede kort for
Gutten blev diskvalificeret til fordel for So-
merset II. 

I opløbet trak Somerset II til venstre ud
mod publikum, hvilket Voldgiften skønnede
var fordi Gutten havde generet den. 

Kredsen omkring Gutten hævdede hård-
nakket, at der var luft imellem de to heste.
Sommerset II kom desværre aldrig i løb
mere pga. en forstuvning af venstre forben.
Det var efter Vagn Hertz forklaringen på, at
den trak tll venstre og ikke at Gutten havde
generet den.

Af: Per Aagaard Bustrup

Pasha vs.
Lundtofte
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Medens sommertørken udløste glæde hos de fleste
danskere, førte den for Klampenborg Galopselskab
(KG) til såvel kritik af baneforholdene som til en del
ekstraarbejde. Og da regnen endelig kom, påvirkede
det derbyweekenden, der ikke helt levede op til for-
ventningerne. Der er udfordringer nok for KG’s direk-
tør Carsten Baagøe Schou. Han føler galopbanen er
ladt lidt i stikken af Bet25 og Dansk Hestevæddeløb,
men han ser alligevel positivt på fremtiden for Klam-
penborg Galopbane.

Tekst: Klaus Bustrup

OPTIMISMEN
ER I BEHOLD
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2018 ER ENDNU ET MELLEMÅR
I januar måned i år interviewede RaceTime MAGAZINE Car-
sten Baagøe Schou forud for sæsonen 2018. En sæson der på
mange måder var lagt op til skulle blive skelsættende for dansk
hestevæddeløb. Nu var Per og jeg her igen for at gøre status
godt inde i sæsonen og med derbyweekenden overstået.

Vi spurgte Baagøe Schou, hvad liberaliseringen af spil på heste
i Danmark har betydet for Klampenborg Galopbane? Hvad afta-
len mellem Dansk Hestevæddeløb og Svensk Trav har givet af
ændringer indtil nu, og hvordan samarbejdet med Bet25, der
har overtaget banespillet på Klampenborg Galopbane, er forlø-
bet?

”2018 er endnu et mellemår”, svarede Baagøe Schou.”Bet25 er
ikke reelt kommet på banen endnu, og ambitionerne for 2018 er
fra centralt hold blevet reduceret hver gang vi har modtaget op-
lysninger. Vi har ingen tiltag set fra deres side omkring mar-
kedsføring af hestevæddeløbssporten og slet ikke
Klampenborg Galopbane, og Bet25s hjemmeside bliver tidligst
lanceret 1. januar 2019. Der er heller ikke i år gennemført nye
initiativer fra Dansk Hestevæddeløbs side, f.eks. i forbindelse
med derbyweekenden”, fortsatte Baagøe Schou og tilføjede:
”Klampenborg Galopselskabs muligheder for at påvirke de
større beslutninger omkring hestevæddeløbssporten er des-
værre begrænsede”. Han påpegede, at det i lyset af de store
forventninger til sæson 2018 er skuffende, at spilomsætningen i
år er faldet, såvel når det gælder spil på trav- som på galophe-
ste. 

”2018 er endnu et mellemår”, svarede 
Baagøe Schou.”Bet25 er ikke reelt kommet
på banen endnu

‘‘
2

På frierfødder?
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EN LABYRINT.
Beslutningsvejene og økonomien i dansk galop og dansk hestevædde-
løb er vanskelige overskuelige. Det er lidt af en labyrint. Det kan være
svært at finde at finde vej.

Klampenborg Galopselskab A/S får sine indtægter fra flere forskellige kil-
der, bl.a.

• 15 pct. fra spilomsætningen på Klampenborg Galopbane.
Det er Bet25, der i dag på vegne af ATG står for den del. Her modtages i
indeværende år yderligere 6,25 %, så indtægten er uændret i forhold til
2017.

• ATG (Aktieselskabet Trav og Galop) yder tilskud til Dansk
Hestevæddeløb. I år 40 mio. sv. kr. Et beløb, der vil stige til 100 millioner
sv. kr. i 2022 i takt med, at statstilskuddet til dansk hestevæddeløb falder.
Disse midler finansierer aktiviteterne i Dansk Hestevæddeløb, herunder
Fast Track, og det forventes, at der vil blive udloddet midler til hestevæd-
deløbsbanerne i Danmark. Dansk Galop (Foreningen til den ædle heste-
avls fremme) forventes at være med til at fordele de overskydende
midler via deres medejerskab af Dansk Hestevæddeløb.

• Statsmidler. Disse midler aftrappes som nævnt med beslut-
ningen om liberalisering af spil på hestevæddeløb i Danmark over en år-
række. DTGU (Dansk Trav og Galop Union) tidligere Hestesportens
Finansieringsfond, fordeler midlerne, og KG modtager herfra penge til
såvel drift af Klampenborg Galopbane (2,7 millioner kroner) som til præ-
mietilskud (4,7 millioner kroner). Der ud over ydes der tilskud til unghe-
stesatsning (0,6 milioner).

• En andel i den danske ”Eksterne online spilomsætning” til
danske hestevæddeløbsbaner. Andelen er på 8 % af omsætningen. I
dag er det kun Danske Spil, som har indgået en sådan aftale. Dette
modtages via DTGU og anses som en del af den tidligere statstilskuds-
ordning. 

• På sigt andel af udenlandsk spil til danske BANER. 

Beslutningsvejene og økonomien i dansk
galop og dansk hestevæddeløb er vanskeligt
overskuelige

‘‘

2

2

Firmaarrangement
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Totalisatorspil og statstilskud udgør kun en mindre del af KG’s økonomi.
Kun ca. 25 pct. af KG’s omsætning kommer dog fra totalisatorspil og sta-
ten, og omsætningens påvirkning på dækningsbidraget er endnu mindre.
Driftstilskuddet udgør mindre end 15% af KG’s samlede omkostninger.
Hovedparten af dækningsbidraget kommer fra KG’s eventaktiviteter og
partnerskaber, samt fra indskud fra hesteejerne (forfeits) som udgør en
betydelig del af de samlede løbspræmier. Endvidere er det KG, der er
ejer af og udlejer de fleste staldanlæg på og omkring Klampenborg Ga-
lopbane.

Der er en tendens til at gøre KG ansvarlig for alle ulykker og manglende
fremdrift, når det gælder dansk galopsport. En del kritik er måske også
begrundet, men meget rammer ved siden af. Alene af den grund, at det
ikke er KG’s bord.

Carsten Baagøe Schou er medlem af bestyrelsen i Dansk Galop, men
han påpegede, at mange af de større beslutninger, især når det gælder
hestesportens økonomi, træffes i Dansk Hestevæddeløb og i DTGU,
hvor galopsporten begge steder er lillebror.

OMSÆTNINGEN FALDER
Totalisatoromsætningen på Klampenborg Galopbane, som KG modtager
21 pct. af, er i år til og med Derbyweekenden faldet med 2 pct. Det er
dog mindre end den eksterne omsætning, der er faldet med 21 pct. ”Åb-
ningsdagen var en succes, ligesom den 19. maj, hvor vi havde et stort
bryllup, som en integreret del af løbsdagen. Det var første gang vi for-
søgte os med det” berettede Baagøe. ”Og den 16. juni, hvor der blev vist
VM-fodbold på storskærmen, var en gigantisk succes med ca. 3300 per-
soner på Klampenborg Galopbane. De morede sig til langt ud på natten
og de omsatte godt i barerne. Det giver også penge i kassen for KG,” til-
føjede Baagøe Schou. 

Det har overbevist ham om, at det er en god idé at koble galopløb sam-
men med eksterne begivenheder, der vises i TV og som har publikums
interesse.

Der er en tendens til at gøre KG ansvarlig for
alle ulykker og manglende fremdrift, når det
gælder dansk galopsport. En del kritik er
måske også begrundet, men meget rammer
ved siden af. Alene af den grund, at det ikke
er KG’s bord.

‘
Vinderen får sin vægt i
Champagne flasker!

‘
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PUBLIKUMSFREMGANG
”KG har godt fat på publikum, og de mange markedsføringsaktiviteter
især via de sociale medier ser ud til at virke. Der er publikumsfremgang
igen i år, men desværre er spilomsætningen pr. tilskuer faldet. ”Det er
naturligt at spilomsætningen pr. tilskuer falder når tilskuertallene stiger,
idet nyt publikum spiller mindst. Men faldets størrelse er bekymrende.
Der burde jo ikke være en nettotilbagegang” nævnte Baagøe. Derfor
overvejes det meget, hvordan man kan få publikum til at spille mere.
Hvordan banepersonale evt. kan informere publikum om spil og måske
samtidig give chancevurderinger.

Når man besøger Klampenborg Galopbane i dag bliver man scannet ved
indgangen. Klampenborg Galopbane var efter aftale med Dansk Heste-
væddeløb den første bane som skulle implementere dette. Og de øvrige
baner derefter. Men indtil videre er Klampenborg den eneste væddeløbs-
bane, hvor publikum bliver scannet ved indgangen. 
”Umiddelbart har det for banens stampublikum været et irritationsmo-
ment” men Baagøe glæder sig over, at der nu indsamles data på det
publikum, der besøger Galopbanen. ”Det kan anvendes i markedsfø-
ringsaktiviteterne, og på længere sigt kan det vise sig at være en stor
fordel”, mener han.

DET SKAL VÆRE NEMMERE AT SPILLE
”Bet25har overtaget Danske Spils gamle spillemaskiner” sagde Baagøe
Schou, og han ser frem til, at der installeres mere moderne spillemaski-
ner. Det er i dag muligt at spille via MobilePay to steder, men det er tids-
krævende og forsinker kontantspillet i samme boder. Det overvejes
derfor at indføre yderligere særlige boder, hvor man kan benytte Mobile-
Pay.

Indtil videre kan man ikke betale med kreditkort på Klampenborg Galop-
bane, men det kommer forhåbentligt snart. Det er allerede muligt på Øv-
revoll og på Bro Park, hvor hver spillebod også har dankort. I Frankrig er
der i dag kun få personbetjente stationære spilleboder tilbage. I stedet
anvendes håndholdte spilleterminaler og ubetjente spilleterminaler. ”Det
er nok ikke lige om hjørnet på Klampenborg Galopbane, men det skal
nok komme en dag. Jo før desto bedre”, mener Baagøe.

KG har godt fat på publikum, og de mange
markedsføringsaktiviteter især via de sociale
medier ser ud til at virke. 

Fælleskab og hygge

‘‘
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Baagøe Schou så gerne Dansk Derby flyttet
til en lørdag, men erkender, at det bliver van-
skeligt

‘‘

Vindersmil
Hoved-
personerne

En kold øl!

Vi
vandt!

Championatsfester

DERBYDAG PÅ GODT OG ONDT.
Generelt føler han, at der var tale om en velafviklet derbydag. Regnen
udeblev stort set, men vejrudsigten, der forudsagde større regnbyger på
derbydag, påvirkede uden tvivl en del publikum til at blive væk.

Der var 15 pct. færre tilskuere på derbydag end sidste år. Faldet kan
måske også tilskrives, at der var ”fodboldderby” mellem FCK og
Brøndby. ”Det betyder noget og i særdeleshed når starttidspunktet på
kampen er kl. 16.00”, mener Baagøe, der påpeger, at det var det samme
sidste år, hvor Dansk Galopderby blev afholdt en uge tidligere. Men da
var fodboldkampens starttidspunkt først kl. 18.00.  I derbyweekenden var
der også Skanderborg Festival (Smukfest), der tiltrækker den samme
gruppe publikum, som eventuelt tager til Derby.

Vi lå over 50 % bedre i forhold til sidste år på billetter solgt i forsalg.  Det
viser, at vort publikum har fundet vejen til vores fortrukne salgskanal og
samtidig, at vi har ramt rigtigt med markedsføringen. 
Baneomsætningen på derbydag faldt med 10 pct., medens det eksterne
spil var hele 36 pct. lavere end sidste år. Lørdag inden derbydag faldt
baneomsætningen med 19 pct., hvilket måske tildels kan tilskrives et lidt
tyndt besat Scandinavien Open Championship. 

GALOPDERBY PÅ EN LØRDAG?
Baagøe Schou så gerne Dansk Derby flyttet til en lørdag, men erkender,
at det bliver vanskeligt. ”Sæsonplaner og tradition vil gøre det meget
vanskelig at flytte derbyet, men jeg er overbevist om at det ville styrke
økonomien”, udtrykte han.

DANTOTO SPONSOREREDE TRAVDERBYET
”Dansk Travderby blev i år sponsoreret af Dantoto. Til travderbyet i år
oplevede man som os nedgang i publikum. Og banespilsomsætningen til
travderbyet faldt forholdsmæssigt som ”vores” Derby.” Baagøe håber på,
at det fremadrettet bliver muligt af få spiludbydere som sponsorer i
Dansk Galopsport – også i derbysammenhæng. Samtidig udtrykte han
meget stor tilfredshed med samarbejdet med whiskyproducenten Macal-
lan som partner på Dansk Derby i 2018. Et samarbejde, som han håber,
kan fortsætte.

På vej til arbejde
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NOGET GIK HELT GALT.
I samarbejde med Københavner Køkkenet gennemførte KG på derbydag
adskillige frokostarrangementer. Flere af dem var velafviklede, og ”Gour-
metmåltidet” i Owners & Trainers Lounge er blevet meget rost for sin
høje kvalitet. Til gengæld er frokostarrangementet i Den Kongelige Tribu-
nerestaurant blevet sablet ned og kritiseret sønder og sammen.

”Og helt med rette”, sagde Baagøe, der tager kritikken til efterretning og
dybt beklager det skete. ”Noget gik helt galt. Det hele sejlede. Publikum
fik deres mad alt for sent, og den mad, som de fik, var af en ikke accep-
tabel kvalitet. Arrangementet var for dårligt afviklet”.
Flere gæster tilbød Baagøe at smage på maden, men han slap. Per og
jeg var blandt frokostgæsterne på derbydag. Baagøe undgik en dårlig
oplevelse.

GÆSTERNE VIL BLIVE KOMPENSERET
KG har sammen med Københavner Køkkenet aftalt, at der vil blive udbe-
talt en kompensation på 250 kroner pr. gæst til de gæster, der havde be-
stilt frokostarrangement i Den Kongelige Tribunerestaurant ligesom
gæsterne bliver tilbudt en fribillet senere på året samt 50 % rabat på
maden ved næste besøg i den Kongelige Restaurant.  Samarbejdet med
Københavner Køkkenet bliver løbende evalueret, og Baagøe Schou gav
udtryk for, at samarbejdet ellers er forløbet godt, og at Københavner
Køkkenet generelt viser stort engagement og er meget glade for samar-
bejdet på Klampenborg Galopbane.

Under alle omstændigheder forudser Baagøe, at der næste år vil blive
serveret buffet i Den Kongelige Restaurant. Det betyder færre borde til
rådighed, men det er nemmere at styre. Vi er mange, der ser frem til for-
bedringerne.

Og helt med rette”, sagde Baagøe, der tager
kritikken til efterretning og dybt beklager det
skete. ”Noget gik helt galt. Det hele sejlede.

Biludstillinger

‘‘
20



NÆPPE OVERSKUD I ÅR.
Siden den nye ejerkreds overtog Klampenborg Galopselskab A/S er øko-
nomien løbende forbedret. Fra et årligt underskud på ca. fem millioner
kroner til et underskud på 600.000 kroner sidste år. Baagøe Schou
havde håbet på et positivt resultat i år, men det bliver næppe tilfældet.
Så skulle derbyweekenden være forløbet bedre. Der vil fortsat være po-
sitivt cash flow. 

”Vi nærmer os julefrokosttiden, som må siges at være en anderledes
højsæson for vort venue. Her kan tjenes gode penge som skal komme
banen og sporten til gavn” og her håber Baagøe på fyldte huse. ”Vi har
set flere af vores partnere og virksomhedsejerne blandt hesteejerne på
Klampenborg, som placerer deres firmaarrangementer hos os. Det sæt-
ter vi pris på.”

TØRKEPERIODEN SLED PÅ SAMARBEJDET MED NOGLE AKTIVE
Tre måneder uden regn var en stor udfordring for Klampenborg Galop-
bane, og Baagøe vil ikke udelukke, at nogle heste – især 2-åringer – er
blevet væk af den grund. Men han tror ikke, det har påvirket totalisator-
omsætningen i større grad. Han og de betroede rådgivere, som banen
samarbejder med, er klart af den opfattelse, at Klampenborg Galopbane
på intet tidspunkt var farligt at afvikle væddeløb på. Og i derbyweeken-
den var banen rigtig god. 

Lidt sent - for sent mener mange - udskiftede KG sin vandpumpe. Baa-
gøe forklarede, at det var vanskeligheder med vandforsyningsselskabet
NOVAFOSS, der gjorde, at det trak ud. I særdeleshed adgang til pum-
pen, som KG ikke har det juridiske ejerskab af. 
Der er anvendt rigtig mange ressourcer på bla. prikling af banen, hvilket
ofte er udført i tørkeperioden, hvilket har været grundlaget for at der
kunne afvikles løb. Baagøe tvivler på, at særligt mange kender til betyd-
ningen af de arbejder der er udført. Og han ryster lidt på hovedet med et
smil af det store antal ”eksperter” der er i sporten.

Baagøe bider mærke i, at stort set alle trænerne på banen kontinuerligt
startede deres heste - også i de mest tørre perioder. ”Og det må trods alt
være de lokale trænere, som kender banens øjeblikkelige tilstand
bedst.”, nævnte han. Baagøe har haft mange opkald og drøftelser med
trænere og ejere udefra som fra aktive på Klampenborg øjensynligt er
blevet fortalt vidt og bredt om, hvor farlig Klampenborg var.

”Men der er selvfølgelig også et konkurrencemæssigt aspekt i at holde
modstanderne væk fra start”, nævnte Baagøe. ”Det var nok lige på vip-
pen, at det var lykkedes at holde Derbyvinder Master Bloom væk fra
Derbyet. Og så havde vi jo fået en anden Derbyvinder”, fortsatte Baa-
gøe. 

Siden den nye ejerkreds overtog Klampen-
borg Galopselskab A/S er økonomien løbende
forbedret. Fra et årligt underskud på ca. fem
millioner kroner til et underskud på 600.000
kroner sidste år.

‘‘

Skønne kvinder
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NY MEDEJER AF KLAMPENBORG GALOPBANE
KG har fået en ny medejer, så der nu igen er fire aktionærer. Det er den
norske forretningsmand Kolbjørn Selmer, der er 41 år gammel og bor i
Trondhjem. Det fremgår af norske hjemmesider, at Selmer er meget vel-
havende. Pengene er tjent på ejendomsinvesteringer og industrivirksom-
hed. Kolbjørn Selmer er bl.a. medejer af den svenske derbyvinder Nordic
Defense og af superhoppen Icecapada. Han er meget visionær, fortalte
Baagøe Schou, og han har i flere år været stærkt engageret i udviklin-
gen af Øvrevoll Galopbane. Han indtræder i KG’s bestyrelse, hvor han
afløser Einar Nagell-Erichsen.

Baagøe Schou berettede i øvrigt, at ejerkredsen bag KG er stabile og
tålmodige aktionærer, der er tilfreds med udviklingen.

”VI ER NÅET LANGT”
Baagøe Schou synes selv, at KG er nået langt. ”Vi bevæger os skridt for
skridt frem mod en bedre drevet Klampenborg Galopbane. Publikumsfa-
ciliteterne er bedre end på andre skandinaviske baner, hvor der ofte af-
holdes væddeløb stort set uden tilskuere. På Klampenborg er der et stort
publikum, der skaber atmosfære og stemning. Men der er heldigvis fort-
sat et stort udviklingspotentiale”. 

Et af problemerne for KG er, at der er et begrænset personale i den kom-
mercielle afdeling. For at forbedre økonomien er man derfor konstant på
udkig efter de lavest hængende frugter. Det alene gør det dog ikke, og
der vil blive ansat mere personale.

DER ER BRUG FOR FLERE INVESTERINGER
Samtidig er der brug for nye investeringer. Det gælder bl.a. modernise-
ring af det såkaldte vægtrum og af Racing Club (den gamle hesteejerpa-
villon). Et nyt tag til Den Kongelige Tribune, og renovering af tribunen på
1. plads, der er ved at falde sammen, er også på ønskeseddelen. ”Det er
store investeringer, der ikke giver et direkte afkast”, nævnte Baagøe. 
Der er allerede investeret i en ny startboks, der er indkøbt fra Øvrevoll
Galopbane, men den fungerer ikke. Der er også foretaget forbedringer i
opløbssvinget, hvor der er lavet dræning. Baagøe venter med spænding
på, hvordan det vil fungere, når banen bliver blød. ”Græseksperten over
alle”, Gordon Street, , der har arbejdet på Göteborg Galopbane, har bi-
stået som konsulent i år fra medio juni, bl.a. i perioden op til derbyet, og
han vil fremover være fast knyttet til Klampenborg Galopbane. Gordon er
typisk på Klampenborg i 14-dages intervaller og styrer banearbejderne
fra England i de perioder, han ikke er her. Gordon er i England ansvarlig
for træningsfaciliteter for en privattræner.

KG har fået en ny medejer, så der nu igen er
fire aktionærer. Det er den norske forret-
ningsmand Kolbjørn Selmer, der er 41 år
gammel og bor i Trondhjem

Man kommer hinanden ved
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STADIG INGEN NYE STALDE PÅ KLAMPENBORG.
Gennem lang tid har man talt om behovet for flere, nye stalde på Klam-
penborg Galopbane. Baagøe Schou bekræftede endnu engang, at alle til-
ladelser foreligger, og at der er indledt forhandlinger med leverandører og
interesserede trænere. Den gamle Dominostald skal rives ned, og der
planlægges bygget nye stalde i det område. 

Baagøe Schou påpegede dog, at man samtidig afventer, om der er eksi-
sterende stalde, der bliver ledige. Bl.a. har træner Brian Wilson tilkendegi-
vet, at han agter at flytte til Jägersro, hvor han også har bopæl.

FORTRØSTNINGSFULD, NÅR DET GÆLDER FREMTIDEN
Baagøe ser med fortrøstning på fremtiden for KG, og især når det gælder
de aktiviteter, hvor KG selv har ansvaret. Eventaktiviteterne giver et posi-
tivt bidrag til KG, der slet ikke ville kunne køre rundt uden disse, der bidra-
ger med flere millioner kroner årligt til KG’s økonomi. KG’s eventaktiviteter
vil inden længe blive udskilt i et særligt selskab for at anskueliggøre an-
vendelsen af offentlige midler.

Han er meget spændt på, hvad DTGU, Dansk Hestevæddeløb og ATG
har at byde på i fremtiden, men ser frem til, at de vil bidrage til en bedre
økonomi helt generelt for de danske hestevæddeløbsbaner.

ROS TIL PROVINSBANERNE
Baagøe er meget imponeret af de løbsdage, som galopsporten på pro-
vinsbanerne har gennemført. ”Det er flot gjort. Det er et godt produkt med
flere galopløb samlet på en dag. Men de vilkår, man byder provinsba-
nerne spillemæssigt er helt urimelige” siger Baagøe. I foråret frygtede
han, at øget konkurrence fra provinsbanerne ville have en negativt effekt
på Klampenborg Galopbane, men det mener han ikke er tilfældet. ”Der
kan være lidt færre startheste fra Provinsen, men Klampenborg-trænerne
starter ikke mange heste i Provinsen”. 
Baagøe har netop været til Fynsløb, og han roser Fyns Væddeløbsbane
for deres store fremskridt for deres partnere og erhvervsnetværk. ”Fyn har
forstået, at vi ikke kommer sovende til tingene. Der er andre baner som
burde tage ved lære af Fyns tilgang til tingene”, mener Baagøe.

Baagøe ser med fortrøstning på fremtiden
for KG, og især når det gælder de aktiviteter,
hvor KG selv har ansvaret

Sport, spil og spænding
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HØJERE LØBSPRÆMIER
Højere løbspræmier på Klampenborg Galopbane er et udtalt ønske
blandt ejere og trænere på Klampenborg. Og flere ejere og trænere
vælger at starte deres heste i Norge og især i Sverige, hvor der er
flere penge i løbene. Den udvikling er man i KG meget opmærksom
på. 

I år er der via den såkaldte unghestesatsning flere penge i de store 2-
årsløb. Samtidig er vinderpræmien i samtlige handicapklasser hævet,
herunder f. eks. i klasse 3-handicap fra 16.000 til 19.000 kroner. Baa-
gøe nævnte, at det for en hest som Dream’Run, der i år har løbet 10
gange og vundet de tre gange, har betydet en samlet indtjening på
89.340 kroner, hvor det sidste år kun ville være blevet til 75.300 kro-
ner eller 16 pct. mindre i pengepræmier. ”Det er en fremgang som kan
mærkes”, påpegede Baagøe.
Næste år øges præmiesummen i de klassiske løb med 50.000 kroner,
og præmiesummen i Dansk Derby forhøjes med 200.000 kroner.

KONKURRENCE FRA SKÅNE
Som bekendt skal der i løbet af nogle år bygges en ny galopbane i
Skåne til erstatning for Jägersro. Vi spurgte Baagøe Schou, hvad det
vil betyde for Klampenborg Galopbane med en bane på den anden
side af Sundet, der vil rumme såvel en græs- som en dirtbane, og
hvor pengepræmierne må formodes at være en del større end på
Klampenborg.
Baagøe tænkte grundigt over svaret: ”Jo, det bliver en konkurrent.
Men der er nogle år til og lad os nu se hvad der sker. Hvis vi får en
styrket økonomi i hestevæddeløb i Danmark, og vi kan forøge præ-
miepengene med 10-15 pct. om året, vil vi kunne blive konkurrence-
dygtige. ”Valutaernes styrkeforhold spiller en stor rolle, og man skal
huske på at omregne når man taler præmiesummer. Men det kan
selvfølgelig også ændre sig”, understregede Baagøe. 
”Det er vigtigt, at vi adskiller os fra andre galopbaner. ”Nød lærer
nøgen kvinde at spinde”. Vi får mindre fra totalisatoromsætning og fra
staten, end de gør i de andre nordiske lande. Derfor har vi været tvun-
get til at finde andre aktiviteter for at få balance i vor økonomi. Det kan
vise sig at være en fordel på længere sigt”.

”MULLE”
På vej ud af Galopbanen mødte vi ”Fru Schou”. Louise eller ”Mulle”,
som de fleste kender hende som. Hun giver gerne Carsten en hånd
med på Galopbanen, hvis der er brug for det. Det synes Per og jeg er
flot. Og vi fik begge kindkys. Det var en god dag på Klampenborg 
Galopbane, selvom der ikke var væddeløb.

Næste år øges præmiesummen i de klassiske
løb med 50.000 kroner, og præmiesummen i
Dansk Derby forhøjes med 200.000 kroner

‘‘

...og starten er gået!

24



FRED ARCHER SPILLEDE IKKE
En af historiens største jockeynavne, enge-
ske Fred Archer, spillede ikke. Næ det fik han
andre til at gøre for sig.

Manden var hans gode ven, Arthur Coopoer. Ved
en lejlighed gav det virkelig pote. Det var i 1882-
udgaven af St. Leger, hvor Archer var i sadlen på
40/1 chancen, Dutch Owen.
Det var yderst sjældent, at Archer accepterede et
ridt på så stor en outsider. Han havde accepteret
ridtet, mrn da Dutch Owen overraskende blev 

slået i et Trialløb i York op til St. Leger 
forsøgte han at få ridtet på Oaks-vinderen
Geheimniss - men uden held.

Oddset raslede ned på Dutch Owen og Ar-
cher forsøgte at få et andet ridt - men eje-
ren fastholdt ham på aftalen. Og Archer

bestuttede at han ikke ville spille på Dutch 
Owen. En anden af Archers venner, John

Hammond, var derimod overbevist om
at, Dutch gode chancer. Dermed sluttede al

diskussion og Archer red et drømmeridt, som
den gode jockey han var. Han pressede Dutch
Owen først over mål kort hoved før Geheimniss.

Men trods den klassiske sejr, måtte Archer lidt
slukøret konstatere, at Hammond kunne indkas-
sere 40.000 pund. Men Hammond var en gene-
røs mand. Han gav Archer 10.000 pund og  Coo-
per fik 5.000 pund. Til gengæld fik Hammond Ar-
chers pisk, mens Cooper fik sadlen.

FORVIRRET PESLIER
Den franske træner George Margarson over-
lod aldrig noget til tilfældighederne. Eksem-
pelvis da Staldens Woolfall Blue skulle starte
i et maidenløb på Deauville i august måned
2006.

Det havde regnet kraftigt tidligere på dagen, så
Margarson gik banen rundt for at checke beskaf-
fenheden og hvor det var bedst at løbe.

Da han kom tilbage til Jockeyrummet fortalte han
Woolfall Blues jockey Olivier Peslier, hvor banen
var bedst. Men Peslier blev mere og mere des-
orienteret. Han afbrød dog ikke træneren. Men
da talestrømmen hørte op sagde Peslier:” Øh,
har De ikke hørt, at løbene afvikles på den nye
all-weather bane?

EN HØFLIG FORESPØRGSEL
For rigtig mange år siden kom den engelske
jockey Charlie Ringsted (det hed han faktisk!)
til København for at ride på Klampenborg Ga-
lopbane.

Det gik godt. Ringsted vandt med en halv
længde. Men til alles store forbavselse blev hans
nummer ikke hejst på resultattavlen.

Han red derfor tilbage til dommerne og spurgte
lettere forvirret. ” Sig mig, hvor langt skal man
være foran konkurrenterne i Danmark?” Der
var nogle dommere, der fik røde ører!
Øjeblikkeligt gik hans nummer til tops.

OLE LARSENS GEVINST
Ole Larsen, tidligere flerårige championjoc-
key, nu med bopæl i Hua Hin om vinteren og
Sverige om sommeren og manden bag Ole
Larsen Young R-ders* Championship fyldte
for ganske nylig 73 år.

I 1979 var Ole i Amerika på et 14 dages ophold
for at hente inspiration til den kommende sæson.
Han boede hos Leif Hempel og de to ”hestemen-
nesker” befandt sig om aftenen enten på Hia-
leah- eller Gulfstream galopbanerne.

Det blev også til en tur i Totoen og en dag en ge-
vinst på 1100 dollars. Glad var Ole, da han gik
hen til udbetalingen. Men smilet stivnede hurtigt,
da der kun blev udbetalt 770 dollars. I Amerika
trækkes der nemlig 30 pct.  af gevinsten, hvis
den er over en vis størrelse.

ÆREN KOMMER I ANDEN RÆKKE
Tidligere Klampenborg-træner Ernest Arnull
var en fremragende træner med sejre på
stribe.

Efter en storløbssejr, skete der en misforståelse,
der fandt vej til avisernes spalter. Nu var det såle-
des at han havde en bror, der hed Willy og han
blev anført som træner af den vindende hest. Er-
nest blev spurgt om det ikke var irriterende.
Ernest svarede nonchalent:” To hell with the ho-
hour, I got the money.”

Af: Per Aagaard Bustrup

Vidste du det? 



Francisco er 4. generation af
galoptrænere i den chilenske
familie Castro. Han ville stå
på egne ben og emigrerede
til Sverige. 

Francisco Castro har været
trænerchampion på Jägersro
flere gange. To gange har
han været svensk træner-
champion, og lige nu topper
han trænerlisten for 2018 på
Jägersro.

Han træner toårsstjernene
Amon Ra og Valentin Apa-
che. De er begge lovende
derbykandidater til næste
års derbyer. Det står højt på
Franciscos ønskeseddel at
etablere sig med en filial på
Klampenborg Galopbane.

Tekst: Klaus Bustrup

”GALOPHESTE

ER MIT LIV”

Francisco Castro

26



Francisco Castro, men inden da var der en række
magre år, hvor der manglede hesteejere og et tilstræk-
keligt antal talentfulde heste.

”Og man bliver ikke championtræner uden heste i stal-
den”, som Francisco Castro siger.

Der er ledige bokse hos Francisco Castro på Jä-
gersro, og han håber at få nogle af dem fyldt op i for-
bindelse med Scandinavian Open Yearling Sale på
York Stutteri fredag den 14. september.

DER ER ORDENTLIGT - I HVER EN KROG
Per og jeg var taget ”hinsidan” for at besøge Franci-
sco Castro på Jägersro. Han har 26 heste i træning
men plads til 35. 

I Francisco Castros stald er der rent. Meget rent og
der er ordentligt overalt. Staldboksene er luftige og
rene, og taget er vejrfølsomt, så temperaturen i stal-
den altid er tilpas. Staldpersonalet har flotte faciliteter
til rådighed, og Francisco viste os med en vis stolthed
saddelrummet. Blinkers og seletøj i hesteejernes for-
skellige farver samt sommer- og vinterdækkener.

SKANDINAVIENS MEST VELKLÆDTE TRÆNER
Stalden afspejler på mange måder Francisco Castros
ydre og person. Han er altid velklædt. Han er proper,
og han er meget høflig. 

Selv under staldrundgangen med Per og jeg blev der
lige tid til at pudse støvlerne.

Stalden 
afspejler på
mange måder
Francisco Ca-
stros ydre og
person. 
Han er altid
velklædt. 

Francisco Castro
har succes

Man følger sig med det samme velkommen!

LEDIGE BOKSE
Francisco Castro har succes. 2018 bliver et rigtigt godt
år for ham. Hans heste har allerede indløbet næsten 4
millioner svenske kroner i år, og han har en vinderpro-
cent på 21. De mest velbetalte sejre har været Shake
The Diseases sejr i Voterlöpning og Sea Lieutenants
sejr i Hurricanelöpning. 2017 var også et godt år for 
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Mandrake El Mago blev importeret fra Chile. I træning hos Francisco Castro vandt han
Stockholm Stora Pris (L) i såvel 2003 og 2004. I 2003 vandt han også Pramms Memorial
(L) og i 2004 Marit Sveaas Minnelöp.

Franciscos far var
championtræner
HESTENE  VEJES REGELMÆSSIGT
”Hvad er det?” spurgte vi. En hestevægt viste det sig. Den
kunne dog også bruges til at konstatere, at Per vejer en
smule mere, end jeg gør. Francisco Castro vejer regelmæs-
sigt sine heste. ”Det er vigtigt at finde idealvægten” mener
Francisco. Da Valentin Apache vandt Dansk Kriterium vej-
jede den 450 kilo inden løbet. Så nu ved Francisco, at

”kampvægten” p.t. skal ligge deromkring. 

Vi blev inviteret på kaffe, brød og kager i
Franciscos private kontor, der er prydet med
fotomontager fra de mange storløbssejre.
Og her fortalte Francisco Castro os om sit
spændende liv.
Han er født i 1957 i Santiago de Chile i en
familie, der i fire generationer har været ga-
loptrænere. Faderen, Juan Bautista Castro,
var i 1970´erne Chiles førende træner og
championtræner 10 år i træk. Han havde
fast mellem 160 og 180 heste i træning. I
dag er Franciscos bror, Juan Arturo Castro
træner i Chile. 

STOD I SKYGGEN AF FADEREN.
Efter endt studentereksamen kom Francisco
i lære hos faderen. Han blev senere selv-
stændig træner, og han vandt 29 løb. I 1985
vandt han som træner Kriteriet i Chile med
Balbek, og den nu i Danmark bosiddende
jockey Manuel Santos var i sadlen på Bal-
bek. Problemet for Francisco var, at han
stod i faderens skygge.” Selv om jeg var
selvstændig træner henvendte alle sig fort-

Castro familien: Juan Bautista Castro med hu-
struen Vilma og de tre børn: Francisco t.v., Xi-
mena og Juan Arturo, der idag er træner i Chile

sat til min far. Det passede mig ikke. Jeg ville stå på egne ben.”

MANDRAKE EL MAGO.
Francisco understregede, at fodbold og galopsport er ”in” i Chile, der har mange gode galop-
heste. Vi har haft fornøjelsen af nogle af dem i Skandinavien. I 2002 blev Mandrake El Mago
importeret fra Chile, hvor han var Gruppe-3-vinder. Han kom i træning hos Francisco Castro,
og han vandt Stockholm Stora Pris (L) i såvel 2003 og 2004. I 2003 vandt han også Pramms 
Memorial (L) og i 2004 Marit Sveaas Minneslöpning med Manuel Santos i sadlen.

KIM ANDERSEN RED FRANCISCO CASTROS FØRSTE VINDER
I 1987 besluttede Francisco sig for at rejse til Sverige, hvor hans morbror boede i Borlänge
som ligger i Dalarna.
At få licens som galoptræner i Sverige var ingen nem sag, og først i 1994 fik han trænerli-
cens. Samme år kom den første sejr med Charmören med Kim Andersen i sadlen.

EN LANG ARBEJDSDAG
Francisco Castro, der nu har været træner på Jägersro i over 25 år, bor i Malmö kun fem mi-
nutter fra sin arbejdsplads. Han står op klokken fem om morgenen, og klokken seks begyn-
der de i stalden. Her får han hjælp af et dygtigt personale. Pouline Mensen, der har arbejdet
for trænere i USA, Australien, Frankrig og Danmark, er assistenttræner. Hun læser samtidig
sin kandidat Management of Creative Business Processes på Copenhagen Business
School. Hun er til stor hjælp for Francisco, også på de administrative områder. Pouline og
Francisco er rigtig gode venner.



Mere end 600
sejre og 70 mio. kr.!

Inchiline (Manuel Martinez) vinder Dansk Derby 2009 med Kenneth Melldén Inchi-
line, der som 2-årig vandt vandt Vinterfavoritternes Ærespræmie og 2000 Guineas

Stald Seasides Darcy Dansk Derby 2012 med Manuel Martinez i sadlen. Som 2-årig
vandt han Dansk Galops Auktionsløb - også med Martinez i sadlen

Moe Green vandt
Svenskt Derby i 2010. Billedet er fra
en anden sejr

Mario Gruström er fodermester og Sebastian Olivier
staldmand. Francisco Castro har to jockeyer, der i øje-
blikket rider ud for ham. Staldjockeyen Maikel Narvaes
og Manuel Martinez, der er vendt tilbage til Skandina-
vien i år med succes. 

Ved totiden forlader Francisco Castro stalden, og så
venter der meget papirarbejde derhjemme. Regnska-
ber og anmeldelser, kontakt til hesteejerne og vedlige-
holdelse af den meget overskuelige og indholdsrige
hjemmeside ”Stall Castro”.

TRE DERBYSEJRE INDTIL VIDERE
Siden Francisco Castro kom til Skandinavien, har han
vundet over 600 galopløb, og hans heste har indtjent
knap 70 millioner kroner.

Det er blevet til tre derbysejre. To på Klampenborg. I
2009 med Kenneth Melldens Songline-søn, Inchiline,
der inden derbyet havde vundet både Vinterfavoritter-
nes Ærespræmie og Dansk 2000 Guineas på Klam-
penborg. Og i 2012 med Stald Seasides Danroad-søn
Darcy, der året inden havde vundet Dansk Galops Auk-
tionsløb. Begge gange var landsmanden Manuel Marti-
nez i sadlen.

I 2010 vandt Francisco Castro Svenskt Derby med Stall
Genco Oils Xaar-søn Moe Green med Rafael Schistl i
sadlen. Endnu en sydamerikaner, der er vendt tilbage
til Skandinavien med stor succes. Francisco Castros
Moe Green blev den første ”Jägersro Triple Crown-vin-
der”, da han samme år vandt såvel Voterlöpning som
Hurricanelöpning på Jägersro. ”Jeg købte ham på
Goffs for 4000 euro som føl, og han indtjente næsten to

millioner svenske kroner”, fortalte Francisco.

”HVILKE ER DE BEDSTE HESTE, DU HAR
TRÆNET?”
- spurgte vi. Francisco nævnte umiddelbart allerede
omtalte Mandrake El Mago og dernæst Aramus, der
var sprinterkonge i Skandinavien. Han blev i 2001 im-
porteret fra Chile, hvor han var Gruppe-2-vinder. Han
blev kåret til Årets Hest i 2002, hvor han bl.a. vandt
Polar Sprint Cup (L) og Polar Million Cup (Gr.3). Begge
på Øvrevoll. Aramus nåede som Mandrake El Mago et 
maximumhandicap på 97.

Singspiel-sønnen Luca Brasi vandt i Francisco Castros
træning 19 sejre i sin 8-årige karriere, og han indløb
over fire millioner svenske kroner. Bl.a. vandt han
Skånska Fältrittklubbens Jubileumslöpning (L) tre
gange på Jägersro (2007 -2009) og på samme bane
sejrede han i Pramms Memorial (L) i 2010. Luca Brasi
var oppe på 95 i generalhandicap.

EN STJERNESPÆKKET STALD
En staldrundgang hos Francisco Castro er rent guf for
fanatikere af gode galopheste, som Per og jeg. Vi så
Mingun-datteren Francisca, der kun har løbet en enkelt
gang på Klampenborg, hvor hun var favorit, men blev
kort slået af Valentin Apache. ”Hvorfor har vi ikke set
hende siden?” spurgte vi, og Francisco forklarede, at
hun er skadet, men at hun nok skal vende stærkt til-
bage. En anden 2-åring er den meget veltrukne og fan-
tastisk flot udseende Holy Roman Emperor-søn, Es
Raco. Han var tredje i sin debut, og han vil være klar til
næste start om  en måned, mener Francisco.



Store forventninger
til Amon Ra
AMON RA
Amon Ra efter Exceed And Excel og ud af Roses For
The Lady (Sadler’s Wells) er ubesejret i sine hidtidige
tre starter som 2-åring. 

Det er blevet til
sejr i såvel Derby Juvenile som Lambada Cup, begge
på Jägersro. ”Og her bliver han, og han vil planmæssigt

blive bragt til start i Skånelandlöpning”,
nævnte Francisco. Forventningerne til
ham er meget store, og Francisco Ca-
stro ser i den veltrukne Amon Ra en
kommende svensk derbyvinder.

FRANCISCO KØBER OG SÆLGER
En anden toårsstjerne er Valentin Apa-
che efter Galileo-sønnen Juniper Tree
og ud af Una Hora (Kateb). Valentin
Apache var ejet af Francisco Castro, da
den vandt i sin debut på Klampenborg
foran Francisca. Francisco Castro købte
den sidste år på Scandinavian Open Ye-
arling Sale, men den er senere blevet
solgt til Stald Ras i hvis farver den vandt
Dansk Kriterium.

I 2008 ejede Francisco Castro Inchiline i
hele dens toårssæson, men han solgte
den, og året efter vandt den Dansk
Derby.

UNA HORA ER TIL SALG
Moderen Una Hora er p.t. udlejet til Stut-
teri Stork på Midtsjælland, hvor den er
opstaldet. Stutteri Stork er især kendt
som opdrætter af dette års derbyfavorit
King David.

Una Hora var en særdeles succesrig
hoppe i Francisco Castros træning. I
2009 vandt hun med Manuel Martinez i
sadlen såvel Dansk Oaks som Dansk St.
Leger. Året efter var hun først over stre-
gen i Dansk Breeders Cup. 

Una Hora ejes af Francisco Castro. ”Og
hun er til salg” fortalte Francisco os.
”Altså hvis prisen er rigtig”. Una Hora
har fået endnu et afkom i år. En hingst
efter Al Shemali.

VALENTIN APACHE VIL UDVIKLE SIG
Valentin Apache starter i Dansk Auk-
tionsløb lørdag den 15. september, og
senere på sæsonen kan det komme på
tale at starte ham i Skånelandlöpning og
Svenskt Kriterium på Jägersro, hvor han
har sin daglige gang. 

Francisco Castro er meget tilfreds med,
at Valentin Apache viste sin klasse i
Dansk Kriterium efter en ”smutter”, hvor
det kneb med at finde plads. Men han
ser især frem til hans treårssæson. ”Han
vil udvikle sig godt”, forudser Francisco.
”Det er ham, som jeg satser på til Dansk
Derby 2019”

Amon Ra/Narvaez Bravo
Den tætte opløbskamp i Dansk Kriterium, hvor Valentin
Apache slår Nokengang med kort hoved

Flotte Es Raco

Francisco Castro sammen med nogle af de daglige støt-
ter. Fra venstre jockeyerne Maikel Narvaes og Manuel
Martinez, staldmand Sebastian Olivier og Francisco.



Sea Lieutenant  
har sin egen historie
LANDS’END SKAL TIL DUBAI IGEN
I stalden får vi også mulighed for at beskue en række 3-
åringer og ældre stjerneheste.

Den danske 2000 Guineas vinder, Stald Seasides
Land’s End, der nu er seks år gammel, har ikke vundet
i år, men han har gjort det godt alligevel. Han var anden
i Zawawi Cup (Gr3) på Jägersro, som han vandt sidste
år. Han forventes til start i Bro Park Sprint Champions-
hip (L), og ligesom sidste år skal han tilbringe vinter-
halvåret i Dubai.

5-årige Breakdancer har nu vundet over en million
svenske kroner. Han er vinder i sine to sidste starter og
oppe på 88 i handicap, og han kan vinde flere løb i år.

HALVBRØDRENE GØR DET GODT
Stricker (Poet’s Voice) havde en meget flot derbysæson
i fjor, hvor han indtjente knap 1, 4 million svenske kro-
ner. Han vandt Voterlöpning på Jägersro, og han var
anden i Svenskt Derby. I år er det blevet til sejr i et
Guldhandicap og en fjerdeplads i Pramms Memorial
(L). Næste start bliver i Nickes Minneslöpning på Bro 
Park.

Lillebroderen Couples (Helmet) har fulgt op. Han var
anden i Voterlöpning og tredje i Svenskt Derby, men
han skuffede i Norsk Derby. Begge er ud af Almutawa-
kel-hoppen Sensible.

SLUT FOR I ÅR
Dette års vinder af Voterlöpning, Shake The Disease
har skuffet i sine tre sidste starter. ”Han har gjort det 
godt”, mener Francisco. ”Han fortjener en pause, og
han kommer ikke mere til start i år.”

SEA LIEUTENANT HAR SIN EGEN HISTORIE
Han blev købt på Goffs i Irland og kom i træning hos
Francisco. Men ejeren ”sprang fra”, og Francisco stod
alene med alle de ubetalte regninger. Stald Seaside
trådte til med en hjælpende hånd og købte Sea Lieute-
nant. Det glemmer Francisco Castro ikke, og Stald
Seaside blev heldigvis belønnet med en fantastisk
væddeløber. 

Sea Lieutenant imponerede godt nok ikke så meget
som 2-årig, men han blev kastreret, og i år er det blevet
til fire sejre. Han vandt Hurricanelöpning, og han har
indtjent meget tæt på 800.000 svenske kroner i år. ”Han
er en rigtig god stayer, der vil udvikle sig yderligere”
mener Francisco ”så derfor gemmer vi ham nu til næste
år”.

JäGERSRO-SPECIALIST, DER ER HÅRD 
VED HESTENE?
Francisco Castro har i mange år fast haft omkring 25
heste i træning. Han vil gerne have flere, og selv forstår
han ikke - når man ser på hans resultater - hvorfor han
ikke får det.

Per og jeg antød forsigtigt, at det måske kunne skyldes,
at han er kendt for at være hård ved sine heste, og at
han betragtes som Jägersro- og dirtspecialist. Det før-
ste udsagn forstår Francisco ganske enkelt ikke. ”At
være hård ved hestene er ikke det samme som at have
dem veltrænede og velforberedte, når de starter.”
Det andet udsagn gjorde ham lidt irriteret. Francisco
rejste sig, og gik over til en væg fyldt med billeder.
”Hvad tror I, det er?” spurgte han og svarede selv. ”Læg
mærke til underlaget - græs. Det er billeder, af alle de
storsejre, som jeg har vundet på græsbaner. Klassiske
løb på Klampenborg, bl.a. to Derbyer, Marit Sveaas
Minnelöp (Gr.3) på Øvrevoll osv. Hvad kan jeg gøre
mere?”.

Breakdancer
- har passeret millionen

Land’s End skal igen en tur til Dubai

Sea Lieutenant har sin helt egen hi-
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have styr på sig selv og på sine heste”, som
han udtrykte det. Han rider ikke selv ud. Han
uddelegerer, og han overvåger sine medar-
bejdere. Der er styr på alt i hans stald. Han
ved, hvor han har sine heste, og han siger
sandheden til sine hesteejere. Og han tror
selv på, at hvis de sender heste i træning
hos ham, så kommer de i vindercirklen. Han
er resultatorienteret. ”Er man ikke det, for-
svinder man. Og det vil jeg ikke”.

DRØMMER OM EN FILIAL PÅ
KLAMPENBORG
En filial på Klampenborg står meget højt på
ønskeseddelen hos Francisco Castro. Det
har det gjort i mange år, og det ved Klam-
penborg Galopbanes direktør, Carsten Baa-
gøe Schou, alt om. Francisco er glad for de
danske hesteejere, Stald Seaside og senest
Stald Ras, der har heste hos ham i træning
på Jägersro. Men Francisco er sikker på, at
han vil få flere danske hesteejere, der natur-
ligvis har fokus på Klampenborg, hvis han får
en filial her.

Han er en stor beundrer af Klampenborg Ga-
lopbane, hvor han elsker at se væddeløb. At-
mosfæren er helt speciel, og på  Klampen-
borg er der mennesker og mange unge til-
skuere, modsat på de andre skandinaviske
baner.

DER MANGLER STOLPER
Til gengæld påpeger Francisco Castro, at
der mangler stolper på Klampenborg Væd-
deløbsbane. Francisco går meget op i de en-
kelte hestes træningstider, der også
offentliggøres på hans hjemmeside. ”Tiden
lyver ikke, træningstiderne giver den bedste
indikation på hestenes udvikling, form og for-

Balbek var Franciscos første vinder nogensinde. Han ses yderst på billedet. Balbek havde
en nuværende jockey i Skandinavien i sadlen - Manuel Santos!

Castro har talent
for at se på heste

Markedsføring
er vigtigt for
Castro. 
Vandtårnet
bærer således
en reklame for
stalden.
Den vises på
TV-skærmene
hver gang der
er 1200 meter
start!

Francisco Castro er omhyggelig og arbejdsom. Han for-
talte os selv, at han arbejder alle ugens dage. Han hol-
der aldrig fri. Han har ikke haft ferie i seks år. Han har
talent for at se på heste. Talent for at udpege gode, lo-
vende heste. Han ved meget om heste, og han udvæl-
ger og køber selv heste til interesserede hesteejere.
Han er opsøgende. Han har gode staldfaciliteter. Han
kan sit job, og Francisco Castro har vist resultater.
Franciscos heste er velholdte som ham selv. ”Man skal

måen. Det er afgørende, at hestene løber hur-
tigst til sidst - det er noget vi træner dem til, og
klokken er et hjælpemiddel” som han påpe-
gede. ”Dette kan ikke lade sig gøre på Klam-
penborg Galopbane, hvor der mangler stolper.
Og det er uprofessionelt”.

SER FREM TIL EN NY GALOPBANE I
SKÅNE.
Der er megen ros fra Franciscos side til Jä-
gersro, som han påpegede har de bedste træ-
ningsfaciliteter i Skandinavien med trænings-
anlæg adskilt fra selve væddeløbsbanen. Han
ser frem til, at der bliver etableret en selvstæn-
dig galopbane i Skåne.

”Det er en god idé, og det vil være et lift for ga-
lopsporten”, mener han. Francisco ser frem til,
at der på den nye galopbane bygges nye, mo-
d

derne stalde, og at man får de samme gode
træningsfaciliteter, der i dag er på Jägersro.

MIN FRITIDSINTERESSE ER GALOPHESTE

Francisco Castro er svensk statsborger, og han
føler sig godt hjemme i Sverige. Her har han
sine to børn. Francisco jr. på 29, og Vilma på
13 år.

”Galop er hele mit liv”, sagde Francisco.”Jeg
lever lidt i min egen verden.”
”För mig är det hästar som gäller.”

Der er ikke langt fra København til Skåne.
Engang var Skåne dansk. Det er det ikke
længere. Havde det været tilfældet, kunne
vi måske have nøjedes med én galopbane i
Øresundsregionen, nu da vi har ”bron”. Det
ville have løst mange problemer.

Francisco Castro beskriver sig selv som en positiv og
glad person, der også er krævende. Han kan ikke ac-
ceptere personer, der er uprofessionelle. Han vil helst
lade andre tage stilling til om, og i givet fald hvorfor,
han er en god træner. Det gør vi så ud fra mange af de
ting, der kom frem under vores samtale med Franci-
sco.


