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Sæson 2018 er forbi. Hvordan gik det så?
Sæsonen kan vel bedst betegnes som en
sæson uden de store armbevægelser.

De betydelige ”tigerspring,” som der har været
talt om så længe, oplevede vi ikke i den for-
gange sæson. Det var ligesom ”same proce-
dure as last year.”

Den usædvanlige varme sommer blev en hård
modstander for græstæppet på Klampenborg.
Millionvis af vand blev sprøjtet på græsset og
der blev ofret mange penge på at gøre banele-
gemet så godt, som det nu var muligt. Ingen
kunne have forudsagt, at der ventede os den
varmeste sommer i mands minde.

Banelegemet har været det længe til diskussion
længe. Det var derfor en god nyhed Galopba-
nens direktør kunne offentliggøre for nylig: 
”Klampenborgs græstæppe har igennem alle år
mødt kritik. Specielt fra udenlandske trænere på
grund af den ujævne bagside og især den store
“pukkel” omkring 1100 meter-starten, som ofte
har voldt problemer for hestene.”

”Men nu er arbejdet færdigt, og området udvidet
med ca. 100 længdemeter og  250 meter af
græsbanen er jævnet.” 

”Vi håber derfor, at flere udenlandske trænere i
2019 vil starte heste på Klampenborg Galop-
bane. Navnlig i de større løb vil det være meget
positivt, at topheste fra Sverige og Norge ville
løbe på Klampenborg.” 

RaceTime Magazine udgives af GalopSport.
Ansvarshavende redaktør og Grundlægger:
Filip Zwicky - Tel. +45 20 33 58 11 
Mail: fz@galopsport.dk

Offentliggørelse uden forudgående tilladelse er
ikke tilladt.

Fotos: Burt Seeger, Stefan Olsson, Erika Ras-
mussen, Klaus Bustrup med flere.
Udgivelsesdato: 14.november 2018.
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Italien er et skønt land.
Tidligere var det også
en stor galopnation. 
Det er det ikke i dag.
Men heldigvis kan der
da skimtes lys forude.

I artiklen om ”støvlelan-
det” kommer vi vidt om-
kring. Bla. til oldtiden,
og til Federico Tesio,
”the Wizard of Dorma-
tello.” Og til historien
om vinproducenten, der
også er en af Italiens
førende opdrættere- og
ejere af fuldblodsheste. 

FEDERICO TESIO

Der var engang -
men det er nu
længe siden, hvor
galopsporten var
omgæret af en del
overtro og mystik.
Og det gjalt måske
navnlig opdræt.

I det 17. århund-
rede havde man
frøer bag stalden,
så eventuelle  dår-
ligdomme angreb
frøerne og ikke he-
stene. Og mange
andre fordomme.
Så kom Federico
Tesio ind i billedet
og fremlagde helt
andre videnskabe-
lige betragtninger.
Og han afprøvede
sine teorier på egne
heste med enorm
succes.

LANFRANCO
”FRANKIE” 
DETTORI
Måske verdens pt.
bedste jockey.
Han har således
vundet Prix de
l’Arc de seneste to
år med Enable.
Læs historien, der
også afslører, at
han er en stor dy-
reven. 
Blandt dyrene i 
privaten er der
også en emu!

Plakat fra San Rossore galopba-
nen i Pisa. Absolut et besøg
værd, hvis man er på de kanter.
Den antikke plakat illustrerer på
en måde ganske godt det høje 
niveau banelegeme og publi-
kumsfaciliteter befinder sig på.

HANNE BECHMANN
Hun har netop modtaget Klampenborg Ga-
lopbanes specialpris. Hanne Bechmann
kan se tilbage på en meget flot karriere
som galoptræner og på mange store ople-
velser.

Nu stopper hun, men hun håber på at
finde nye græsgange inden for galop-
sporten. Og sammen med sin mand Jens,
fortsætter hun Bechmann Stud, der er
rnummer to på opdrætterlisten på Klam-
penborg i år.

Verdens
bedste
jockey er
skam
også til
skæg o
ballade

VIN OG FULDBBLOD

SUPERHESTE
Federico Tesio op-
drættede nærmest
superheste på
samlebånd. 
Blandt de mange
topheste var
Ribot, Nearco og
Donatello II.

Kan vinproduktion og væddeløbsheste gå
hånd i hånd? Svaret er så afgjort et stort
ja. Det kan man læse om i dette nummer
af RaceTimeMAGAZINE, der i en artikel
fra Italien beskriver det tætte forhold mel-
lem Tesio- og Rochette- familierne.
Bl.a. ejede de to familier sammen ver-
dens måske bedste galophest nogen-
sinde, Ribot. Det var Tesios enke, Lydia,
og Marchese Mario Incisa della Rochetta.
Du kan også læse mere om Ribot i Race-
TimeMAGAZINE. Om karrieren og hans
meget vanskelige temperamet. 11
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Italiens superheste
Troldmanden Federico Tesio
Fantastisk vin og fantastiske heste
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DA ITALIEN VAR VERDENS 
FØRENDE VÆDDELØBSNATION

Sådan var det faktisk for 2771 år siden!. Det var i 753 f. Kr., hvor de
første stridsvognsvæddeløb blev afholdt i Rom. I små tohundrede
år blev løbene kørt på en bane ved Tiberfloden. 

RIGMANDSSPORT
Ca. 600 år f. kr. kom Tarquinius Priscu til magten. Han opførte Roms før-
ste rigtige væddeløbsbane i Murciadalen. Den var simpel og forløber til
det prægtige Circus Maximus. Oprindelig var det rige aristokratiske     ro-
mere, der kæmpede mod hinanden.

ANPARTSSTALDE
Men den almindelige borger ville også være med. Det medførte, at by-
styret indførte en ordning, der tillod enhver romer at stille op. For at klare
økonomien blev der oprettet anpartsstalde.

VÆDDELØBSFARVER
Med de romerske erobringer flød en stigende støm af penge til Rom. Det
markerede feltherrerne ved at skrive kontrakt med professionelle stalde
om at køre i deres navn. Tilskuerne strømmede til væddeløbene. Og for
bedre at kunne skelne mellem holdene indførte man farver.  Nøjagtig
som det kendes i nutidens galopsport. Alle hold havde stalde på Mars-
marken.

150.000 TILSKUERE
Det var ikke ualmindeligt med ca.150.000 tilskuere, der sad side om side
på tribunerne. De råbte og skreg og sloges jævnligt. Ederne fløj gennem
luften. Der var oprindelig fire hold: De røde, hvide, grønne og blå. De to
sidstnævnte var de største. De havde private træningsbaner, et dusin
vogne og hundrede af heste.

KUSKENE VAR SLAVER
Men det var trods alt en lavstatus-beskæftigelse at være væddeløbskø-
rer. Hovedparten af kuskene var derfor slaver. Allerede som staldknægte
kom de tæt på sporten og lærte hurtigt at håndtere hestene. De havde
allesammen et mål: At komme til at køre et firspand på Circus Maximus
og dermed få råd til at stifte familie.

SMADRET STRIDSVOGN OG BRÆKKEDE KNOGLER
Ønsket om at tjene penge - og gerne hurtigt - betød for mange kuske
ulykker med en smadret stridsvogn og brækkede knogler. På den bag-
grund var loyaliteten mod  arbejdsgiveren ikke særlig stor. Så hvis et af
de andre hold tilbød en bedre aftale økonomisk, skiftede de hurtigt til
den anden arbejdsgiver.

Hvis man sammenligner forholdene dengang med galopsporten i dag,
er der rigtig mange lighedspunkter - lige bortset fra, at man dengang
kørte i en vogn bag to heste. Som bekendt sidder man i dag på hesten.4



ITALIENSK GALOPSPORT

KRISE!
ITALIEN ER AFGjORT IKKE BLANDT
VERDENS FØRENDE GALOPNATIO-
NER I DAG!

Det er uendelig svært at finde ud af, hvor
Italiensk galopsport står i dag. Gennem
de seneste mange år har det ihvert fald
været en gigantisk rodebutik.

Omsætningen er faldet drastisk pga. for-
skellige tiltag fra officiel side og aldeles
mærkværdige udmeldinger fra politisk
hold gennem UNIRE (National Union In-
crease Horse Breeds) der førte til en al-
vorlig krise og dårlig økonomi. Den blev
endnu værre pga. recessionen, der ramte

Italien.
Mange baner har måtte lukke. På andre
løbes der stadig. Men vinder man, kan
man ofte kigge meget langt efter de
vundne penge - hvis de da overhovedet
nogensinde når frem til ens konto.

I 2012 havde alle baner i Italien lukket
flere måneder. Men strejker førte absolut
ikke til noget som helst.

Det er stadig svært at finde ud af, hvad
der egentlig foregår bag klulisserne i 
regeringskontorerne. En aldeles uhygge-
lig effekt  består sandelig også ved, at
mere end 50.000 familier  involveret in-

denfor hestesporten i Støvlelandet anses
for at have måtte forlade sporten. 
Tallet omfatter bådel trav- og galopspor-
ten. Og travsporten er betydelig større
end galopsporten i Italien.

Hvordan situationen udvikler sig, er det
umuligt at få et egentlig billede af. 

Det må dog konkluderes, at den fremtid,
der tegner sig  for hestesporten i Italien
antagelig ikke ser for godt ud. 
Og dog! - betydende og indflydelsesrige
personer er nu gået ind i kampen for at
genoprette Italien som en betydende
væddeløbsnation.
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HISTORIEN OM
GALOPSPORTEN I ITALIEN

En af tribunerne på Roms Galop-
bane, Hippodromo di Capanelle

San Siro er navnet på galopbanen
i Milano

Galopbanen i Merano. 
Trods generelle problemer for galop-
sporten i Italien holdes banerne i
absolut bedste trim

Italien er godt dækket ind med galopbaner. 
Otte ialt, pænt fordelt over støvlelandet, men
med en vis overvægt på Norditalien. Der er
baner i Rom, Milano, Merano, Livorno, Va-
rese, Napoli og Firenze.

VÆDDELØB VAR UNDERLAGT KIRKEN
De første galopløb i Rom fandt sted under kirke-
staten i 1870. Kirkestaten var det område, som
stod under pavens verdslige herredømme.
Men allerede i 1844 havde Lord George Stan-
hope, Jarl af Chesterfield, arrangeret galopløb.
Snart blev den italienske jockey klub og Steeple
Chase Society dannet.

HESTENE VAR VED FRONTEN
I begyndelsen af 1900-tallet fokuserede man
meget på import fra udlandet. 1.Verdenskrig
satte en stopper for udviklingen. Der var ganske
enkelt brug for hestene ved frontlinierne. Væd-
deløbene blev næsten helt stoppet og mange
stalde måtte lukke.

IMPORT FRA FRANKRIG
Det blev import af franske heste, der reddede
italiens væddeløb efter krigen. Blandt importerne
var Havresac II, en avlshingst, der blev far til Ca-
valiere d’Arpino og Nearco. Alle heste opdrættet

af navnkundige Federico Tesio.

”SIRE” BLEV DANNET
1919 var et skelsættende år for Italiensk galop-
sport. SIRE, der står for ”Società per l’Incorag-
giamento della Razze Equine” blev dannet det
år. Banen i Milano nærmest eksploderede med
antallet af tilskuere og i 1932 var der løb 100
løbsdage på et år.

EN GYLDEN PERIODE
Perioden 1930-38 var en gylden periode for al
væddeløbssport i Italien, såvel for trav- som ga-
lopsporten. 2. Verdenskrig satte nturligvis heste-
sporten på pause. Men fra 1947 kom Tenerani til
Italien. Han blev far til giganter som bl.a. Ribot -
den måske bedste galophest nogensinde, der
var ubesejret i 16 løb. Mere om ham senere.

I 1950erne havde galopsporten økonomisk stor
succes, hvilket kunne tilskrives Orsi Mangalli
loven. Den positive udvikling fortsatte gennem
60erne - også hjulpet af den generelle positive
økonomi. I 1996 overtog the Ministry of Finance
al totalisatorspil i landet.
...OG SÅ GIK DET NED AD BAKKE
Kunne man så bare fortælle om fortsat udvikling

for galopsporten. Men det kan man så desværre
ikke. Pludselig gik det hele galt, forstærket af
den økonomiske krise i Støvlelandet.

I dag ligger ansvaret for væddeløbssporten hos
the Ministry of Agricultural and Foresty.

EN FANTASTISK TRAVHEST
Men lad os slutte positivt. Med historien om en
fantastisk italiensk travhest. Navnet er Varenne.
Han var født i 1995. 

Varenne betegnes som den bedste travhest nogen-
sinde. Vandt landets Derby. Løb 73 gage og vandt 62
gange. Blandt sejrene var Prix d’Americe, Premio Lotte-
ria, og Elittloppet. Han slog alle hastighedsrekorder på
alle distancer. Han blev et år kåret som Årets Hest i Ita-
lien, Frankrig og USA.

Ippodromi 
Fiorentini i da
Firenze. Billedet er
taget før krisen satte ind

Varenne 
- verdens
bedste
travhest
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OTTE BANER
Italien er godt forsynet med galopbaner. Ialt er der otte jævnt fordelt
over hele Italien, men med hovedvægten lagt på det nordlige Italien.
De otte baner er:

CAPANELLE RACECOURSE ROM
De første år blev løbene afviklet under specielle italienske reg-
ler. Men i 1881 gik man over til de europæiske. Samme år som
den første udgave af Capanelle Racecourse blev taget i brug.
I 1925 indviede man den nye Capannelle Racecourse. På det
tidspunkt en arkitektonist landvinding af format.. 

ALL-WEATHER BANE
En all-weather-bane så dagens lys i 2005 og året efter blev et
lysanlæg indviet, hvilket åbenede muligheder for flere løbs-
dage.

ENESTE GRUPPE 1-LØB I ITALIEN
Italiens eneste Gr.1 løb er Premio Lydia Tesio over 2000 meter
i September/Oktober. Der afvikles tre andre Gr.2 løb. Bla.
Derby Italiano i Maj. Derbyet i Italien er over 2200 meter.

DERBYET BLEV NEDGRADERET
Oprindelig var Derby Italiano et Gr.1 løb, men blev så nedgra-
deret til Gr.2. Det skyldes præmiesummernes størrelse kombi-
neret med hestenes  kvalitet. Et stort nederlag for Italiens
Væddeløb. Der afvikles yderligere to Gr 2 løb.

De sidste seks Gr.2. løb finder deres afgørelse på San Siro-
banen. Rom-banen er også vært for syv Gr.3 løb. Her tegner
San Siro benen sig for seks Gr.2 løb. Fordelingen af Gr.3 løb
fordeler sig med seks til Rom og ni til San Siro banen i Milano.

SAN SIRO BANEN I MILANO
Banen i Milano er ved at overtage Capanelle i Rom som Itali-
ens mest betydende bane. Den er beliggende tæt ved Euro-
pas største fodboldanlæg Giuseppe Meazza, der kan rumme
godt 80.000 tilskuere.

De første løb i Milano blev afholdt i 1807. Dengang løb man på
en mark. Den første jockeyclub blev stiftet i 1842. Den lå i
Piazza d’Armi. I 1988 kom så den første rigtige galopbane
efter tre års konstruktion. Den lå udenfor Milano. 

STEEPLECHASE I MERANO
Merano er et kendt feriested. Selve banelegemet har ry for at
være blandt de absolut bedste i Europa. Sidste søndag i Sep-
tember rides ”Grand Prix of Merano Forst”, et af Europas stør-
ste steeplechase-løb gennem året.

VÆDDELØB I PISA
Banen i Pisa hedder Ippodromo San Rossore. Og et besøg
kan varmt anbefales på den smukke bane med et særdeles
velholdt græstæppe.

DE OTTE BANER I ITALIEN

Når man besøger San Siro banen i Milano kan man ikke
blive andet end imponeret over den enorme hestestatue.
Den kendes som Horse di Leonardo. Den er fremstillet i
bronze og blev doneret til Banen i 1999 af da Vinci’s
Horse Foundation til byen Milano, der valgte at lade den
opstille på San Siro.

Hvabehar! Meget skønnere omgivelser kan man næppe
ønske sig, hvis man er til væddeløb. Så husk at besøge
Ippodromo San Rossore, hvis du kommer på de kanter.Af: Per Aagaard Bustrup7



Det gode klima, Rom, Venedig og stribevis af
andre seværdige byer. Gastronomien er et
kapitel for sig. Og har man ikke oplevet Sici-
lien endnu, kan det varmt anbefales.

Italien er også et stort vinland. Og ikke mindst så
er verdens måske bedste galophest opvoket i
Italien.

DEN BEDSTE GALOPHEST NOGENSINDE?
Navnet er Ribot. Opdrættet af legendariske Fe-
derico Tesio, om hvem man stadig siger:  "the
only genius ever to operate in the breeding
world." Om Ribot kan bære titlen, skal der ikke
tages stilling til her. Det må andre afgøre.
Denne artikel skal ikke alene handle om Ribot,
men også om Sassicaia, den mest berømte vin i
Italien og anerkendt verden over. Hvorfor nu det?

VINFREMSTILLING OG GALOPHESTE
Det skyldes, at på samme måde som Ribot revo-
lutionerede galopsporten, revolutionerede Roc-
chetta familien vinproduktionen i Italien.
Siden 1940’erne har familien produceret vine og
opdrættet galopheste på deres ejendom,Tenuta
San Guido i Bolgheri regionen i Toscana.

GODE VENNER
Marchese Mario Incisa della Rochetta havde
altid haft en stor svaghed for fuldblodsheste, en
interesse han delte med sin hustru, Clarice della
Ghererdesca. De blev gift i 1930. Parret var
gode venner, naboer og forretningspartnere med
Tesio-familien. Senere solgte Tesio ejendommen
og jordene til Rochetta. Og det var på Rochettas
jorde, Ribot voksede op. Han var født i England.
Da Federico Tesio døde, købte Marchese Mario
Incisa della Rochetta halvdelen af Ribot af Te-
sios enke, 

VIN OG GALOPHESTE
Foruden sin kærlighed til galopheste havde the
Marchese en stor passion for vin. Det var en
”kærlighed”, der var opstået under hans uddan-
nelse på Universitet i Pisa. Gad vide hvordan!
Interessen for franske vine voksede støt. Han 

drak med større og større nydelse Bordeaux fra
Frankrig, og som - hos mange andre - havde han
let ved at forelske sig i de gyldne dråber. Interes-
sen voksede støt: ”kan jeg selv fremstille en
sådan vin i Italien?.”Det ku’ han!

CABERNET SAUVIGNON
I 1940 besluttede han at plante Cabernet Sau-
vignon. Inspirationen kom fra hans bedstefar, der
havde været samler af franske og andre interna-
tionale vine i det 19. århundrede. Det var også
året, hvor Rochetta familien, med hans kone
som primus motor, etablerede et stutteri
og træningsfaciliteter.

VINEN VAR IKKE TIL SALG
Den producerede vin på Tenuta San Guido var
ikke til salg de første år. Kun famiulien havde
glæde af de gyldne dråber. I 1965 udvidede  In-
cisa della Rochetta produktionen til også at om-
fatte Sauvignont Blanc. I 1966 blev den første
vin udbudt på markedet. Men de italienske vin-
myndighedert forlangte, at vinen blev rubriceret
som en ”vino de tavola” - en ordinær bordvin!

DET STORE GENNEMBRUD
Det store gennembrud kom i 1968, hvor en gren
af familien, Antinori, overtalte Incisa della Ro-
chetta til at give ham 250 kasser Sassicaia til
distribution i deres vinfirma. Successen kom med
det samme!

ØjEBLIKKELIG SUCCES
Næsten øjeblikkeligt fik Sassicaia succes og ryg-
tet om vinen spredte sig som en snebold over
Europa og Amerika. 10 år efter blev Sassicaia
kåret som verdens bedste Cabernet ved en De-
canter smagning i London, der havde navnkun-
dige Clive Coates som vært.

GENERATIONSSKIFTE
Mario Incisa della Rochetta døde i 1983. Ledel-
sen blev overtaget af hans søn Nicolo, som fort-
satte med at udvikle teknikker, der skulle for-
bedre kvaliteten af firmaets vine

Ribot sammen med sin
træner  Ugo Penco og
jockey  Enrico Camici.
Ribot fik tilnavnet ”Il 
cavallo super” -
”the super horse”

Billedet nedenfor:
Ribot med sin ejer 
Marchese Mario Incisa
della Rochetta og  
Enrico Camici

FANTASTISK VIN OG
FANTASTISKE HESTE
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BERØMTE ÅRGANGE
Skulle man ønske at blive overbevist om Sas-
sicaia skønne egenskaber, kan det anbefales
at koncentrere sig om årgangene 1985, 1988,
1998 og 2005. I de år blev vinen rangeret
blandt verdens bedste. Der produceres
også¨andre vine end Sassicaia. Det gør der,
fordi det kun er en mindre del af jorden, der
egner sig til produktion af  Sassicaia. 2018
produktionen forventes at blive i toppen. 

SCHWEIZ ER ET VÆSENTLIG MARKED
Schweiz er et væsentlig marked for Sassicaia.
Det er faktisk halvt så stor som eksporten til
hele Amerika. Også Kina er et stigende mar-
ked.

Man har stadig liggende årgang 1968 på lager
og den er stadig rigtig god. Marchese Nicole
håber, at næste generation af familien vil føre
traditionen videre - og det gælder såvel vintra-
ditionen som traditionen med det ædle blod.

RAZZA DORMELLO-OLGIATA
THOROUGHBRED STUDFARM
Familien har været aktive i galopsporten 
sideløbende med vinproduktionen i årevis.
Og listen af topheste er imponerende:
Teso, Botticelli, Nearco, Tenerani, Dona-
tello II og  på toppen af ”kransekagen”
Ribot. Den måske bedste væddeløber no-
gensinde. Fælles for dem alle er, at de blev
”oplært” hos Rochetta familien.

DET BEGYNDTE I 1930...
Eventyret om væddeløbsdelen af det kombi-
nerede vin- og væddeløbsdynasti tog - for
væddeløbsdelens vedkommende - sin begyn-
delse i 1930, hvor Marchese Mario Incisa della
Rocchetta blev partner med Federico Tesio.

I de første år efter Marchese Marios ægteskab
boede de mere i Rom end på landet, så inter-
essen var fokuseret på hestene. Og det gik
rigtig godt, når man tager i betragtning, at Ita-
lien jo slet ikke var på højde med England og
Frankrig på den internationale scene.

Marchese Nicolo deler sin tid mellem vinpro-
duktionen og galophestene. Hvilket  ikke er
svært for ham. Der er virkelig kvalificerede
medarbejdere på vinproduktionen. Så hele det
område er i gode hænder. Men naturligvis lig-
ger det overordnede ansvar hos ham. 

HESTENE KRÆVER OMSORG
Det er helt anderledes med hestene. De kræ-
ver omsorg og hver er et individ, der skal be-
handles på deres specielle måde - ligesom
mennesker.

Der er ansat 15 personer fast til at passe he-
stene. Det antal bliver så udvidet ved spidsbe-
lastninger.

Et udsnit af en af staldbygningerne

Nicolo Incisa della Rochetta styrer i dag de store vin- og
galopinteresser, der blev grundlagt af hans far

Et  lot på vej til den dag-
lige morgentræning i idyl-
liske omgivelser

Federico Tesio

Nicolo Rochetta begynder hver morgen
med at overvære hestene træne .......

....... og derefter er det tid til en tur i vin-
kælderen!

9
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Federico Tesio     
 ITALIENEREN MED
DE MAGISKE KRÆFTER!
Federico Tesio blev født i 1869 og
betragtes den dag i dag som en af
væddeløbssportens største navne
- ja måske det største af dem alle.
Han kaldes et geni af mange for
sine analytiske egenskaber, græn-
sende til det kunstneriske. Han er
blevet kaldt: ”the only genius ever
to operate in the breeding world." 

VAR I SENATET
Han var født i Torino, hvor han dimit-
terede fra Universitetet. Under 1. Ver-
denskrig var han i Hæren og i 1939
blev han valgt til det Italienske Senat.

KØBTE EN SILKEORME FARM
Tilbage i 1898 købte Lydia Tesio og
Federico en silkeormefarm med tu-
sindevis af mulberry træer. De blev
fældet og et gæstehus blev bygget.

Endvidere blev der bygget stalde på
stutteriet, der blev kendt under nav-
net the Dormello Stud. Området 
var på 19 hektar tæt på Lake Mag-
giore. Forskellige omåder fik hver sit
navn som ”Surga”, "Montaccio",
"Route", "Moretta", "Cucchetta", "Tor-
bera" og "Motta", hver udstyret med
et hus til lederen af området, stalde
og alt hvad der hørte til et sttutterid af
højeste kvalitet og med fokus på de
opstaldedes heste virke. Den ene var
for hopper i fol hopper, en for  unge
hopper, en for åringer, en med et
nærliggende stort grusbane i skoven
og en lå på toppen af et   bjerg og var
bestemt for heste i træning og så vi-
dere. Disse gårde kunne alle ses
som et udspring af Tesios geni . Gen-
nem 1930’erne var staldkomplekset
det største i Italien.   

Tesio brugte sine exceptionelle evner
til at forbedre egenskaberne hos sine
heste, lang tid før genetikken blev
kendt og forstået. Hans viden på det
område førte til opdræt af heste, hvis
blod stadig findes i adskillige tophe-
ste i dag. Hans succes indenfor ga-
lopsporten er aldrig blevet overgået.

BEVARET HEMMELIGHED
Tesio afslørede aldrig sine hemme-
lige stamtavle-konstruktioner og tan-
kerne bag. Ikke engang i hans
berømte bog: ”Breeding the Race-
horse.” Federico Tesio var en succes,
fordi hans viden og ”eksperimenter”
var vellykkede. 

MANGE ÅRS STUDIER LÅ BAG
Men det Tesio opnåede skete ikke i
løbet af et års tid. Der gik mange år
med forskning, inden han opnåede
anerkendelse for sit arbejde.

Forskere arbejdede gennem mange
år for at efterprøve hans teorier. Og
de fandt dem rigtige. Tesio efterprø-
vede sine teorier ved selv at træne
sine opdrættede heste på basis af
sine teorier.

Og disse hestes præstationer var
enestående og vil altid blve nævnt
med respekt blant galopelskere ver-
den over. 

MEGET STORT STUTTERI
Stutteriet var meget stort. Da Mar-
chese Niccolo Incisa della Rochetta
overtog Stutteriet efter Federico Te-
sios død solgte han meget af den
oprindelige ejendom. Men Familien
Rochetta ejer dog stadig meget af

den oprindelige ejendom.

LYDIA TESIO
Som bekendt står der altid en kvinde
bag en mand. Også hos Federico
Tesio. Hans kone Lydia. Hun var så-
ledes hovedkraft bag aftalen mellem
Rochetto familien og Tesio familien i
1932. 

MAN SKAL VÆRE HURTIG 
Tesio skrev adskillige bøger. I 1947
blev bogen ”Animale da Esperento”
udgivet. Hans mest læste bog ”Bree-
ding the Racehorse” fulgte derefter.

Den blev oversat til engelsk af Ed-
ward Spinola. I 2005 kom der så en
engelsk oversættelse af ”Animale da
Esperimento.” Den blev udgivet
under navnet ”His Own Words.”

Men man skal være hurtigt, hvis man
kunne tænke sig en af de nævnte
bøger. De findes efterhånden kun i få
tilgængelige eksemplarer. 

Adskillige lande har hædret Lydia og 
Federico ved at opkalde løb efter
dem. Bla. banerne i Baltimore, Capa-
nenelle i Rom. Løbet bærer her Ly-
dias navn og er Italiens eneste
tilbageværende Gr.1-løb. På San Siro
i Rom er det et løb og et Gr.3. løb
rides  hvert år i Melbourne. 

Federico Tesio døde i 1954, kort før
Ribot debuterede. Han nåede såle-
des ikke at opleve hesten, der er ble-
vet beskrevet som hans  mester-
værk.” Federico Tesio indtager 18.
pladsen på Racing Posts liste over
”100 Makers of 20th Century Books”Af: Per Aagaard Bustrup10



SUPERHESTE

CAVALIERE D’ARPINO - ifølge Federico Tesio, den bed-
ste hest han nogensinde oprættede

Federico Tesio opdrættede og trænede 22 
vindere af Derby Italiano. Et fantastisk
resultat, som nok aldrig bliver overgået.
Få af nutidens trænere har naturligvis
overgået ham, men ingen som både  
træner og opdrætter.

Cavaliere d’Arpino blev født i 1926 og betragtes af
Tesio selv som den bedste hest, han nogensinde
opdrættede. Og på pladsen nærmest over hans fa-
voritter kom Donatello II

BRAqUE - en
anden af de
lidt mindre
kendte af 
Tesios heste

NEARCO
Federico opdrættede mange topheste. Men blandt de mange
er der tre, der alligevel skiller sig ud: Donatello II, Nearco og
Ribot, måske den bedste galophest nogensinde. 

Læs på næste side om de tre.
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Nearco blev født 24. januar 1935 og blev 22 år. Han blev beskrevet af
Thoroughbred Heritage som ”one of the greatest racehorses in the
Twentieth Century” og ”One of the most important sires of the Cen-
tury.”

Han gik ubesejret gennem karrieren i 14 løb. Det var på distancer fra
1000 - 3000 meter. Blandt sejrene var Derby Italiano og Grand Prix de
Paris. Efter karrieren blev han solgt for det - på det tidspunkt - største
beløb for en galophest til engelske interesser. Hans temperament var ret
voldsomt og han var kendt for at kunne ”eksplodere” i opløbet.
Da han startede karrieren i stutteriet var det kun hans faste oppasser
Ernie Lee, der kunne handle ham.
I Tesios bog ” Makers of the Modern Thoroughbred” fortælles det, at Tesio
prøvede at sælge Nearco som 2-årig, idet han ikke troede på, at Nearco
havde tilstrækkelig afstamning til at klare de klassiske distancer i Derby
og St. Leger. Det skulle vise sig at være en misforståelse. I 1938 købte
Martin H. Benson fra Beach House Stud i Newmarket Nearco. Prisen var
600.000 pund svarende til ca., 3,5 mio. pund i nutidens penge.

Han var blandt de 10 bedste avlshingste i 10 år. Blandt hans afkom kan
nævnes: Nasrullah, Dante, Royal Charger, Sayajirao, Masaka, Nimbus,
Nasham Belle, Hafiz og Nearctic. De fleste af de nævnte, ruller i dag i
årerne på tidens topheste. Nearcos sønnesøn, Northern Dancer blev så-
ledes den måske bedste avlshingst nogensinde.

NEARCO PHAROS - NOGARA V. HAVRESAC DONATELLO II BLENHEIM II - DELLEANA
V. CLARISSIMUS

Mange mener, at Donatello II var Federicos yndling. Den range-
rer i hvert fald meget højt hos ham over de mange fantastiske
heste, der kom fra mønsterstutteriet i Italien.

Donatello II var søn af Blenheim II, der var en engelsk derbyvinder i
1930. Donatello II’s løbskarriere sluttede kort efter derbytriumfen,
hvorefter han gik i avlen. Hans karriere som beskeler var en enorm
succes, såvel i Europa som i Amerika. 
Blandt Donatello II’s bedste afkom var bla. Alycidon og den engelske
derbyvinder Crepello - der blev far til bla. Busted. Donatello II er
også morfar til Pinza og Aureole.

Pinza’s karriere varede kun lidt over et år. Men han vandt  the Derby,
hvilket også var Sir Gordon Richards 28. forsøg på at vinmde løbet.

Aureole, der var anden var ejet af Dronning Elizabeth II. Han løb 14
gange og vandt 11 gange. Han var også anden til Pinza i King Ge-
orge and Queen Elizabeth Stakes. 

Som 4-årig kulminerede han med sejre i bl.a. King George VI and
Queen Elizabeth Stakes,
Efter karrieren blev han sendt i stutteriet, hvor han bragte flere gode
heste.

Ribot blev født i England i 1952. Han blev en af verdens
bedst kendte galopheste - måske den bedste overhovedet.
Gennem sine tre år som væddeløber vandt han 16 løb i
samme antal starter.

Han havde sin opvækst i Italien, men var født i England.
Desværre nåede Tesio ikke at se ham løbe, da han døde kort
før Ribots debut.
Han vandt Prix de l’Arc to gange. Af andre triumfer kan nævnes:
King George VI & Queen Elizabeth Stakes i 1956. Endvidere:
Gran Criterium (1954), Gran Premio del Jockey Club (1955), og
Gran Premio di Milano (1956). Han var bl.a. far til de to Prix
d’lArc-vindere Molvedo og Prince Royal, fremragende Ragusa,
som både vandt Irish Derby, St. Leger, King George og Eclipse
Stakes. De irske derbyvindere Ribocco og Ribero, samt førende
avlshingste som Tom Rolfe, His Majesty og Graustark
.
Ribot havde temperament ud over det sædvanlige. Det kom 
rigtig frem i Amerika. Kun få staldmænd turde nærme sig ham.
Han havde også en uvane med at skulle stå på sine bagben i
boksen, så  han kunne gnave i spærrene, der bar taget. Og når
han var på fold, skulle der ikke være andre heste i nærheden.
Ribot skulle have været tilbage til Italien efter fem år. Men intet
forsikringselskab ville forsikre ham. Så han blev i Amerika.

TENERANI - RELOMANELLA
V. EL GRECORIBOT



LANFRANCO "FRANKIE" DETTORI
Når man skriver om Italiensk galopsport, er det
umuligt at komme udenom Lanfranco ”Fran-
kie” Dettori. Måske verdens bedste jockey! 
I hvert fald rangerer han i den øverste top af
verdens mest berømte jockeys. Og Lester Pig-
got er ikke i tvivl, men betragter Dettori som
verdens bedste jockey pt.

Dettori er født i Milano 15. december 1970. Hans
far, Gianfranco Dettori var selv jockey. Kendskabet
til heste kom hurtigt, da hans far købte en Palo-
mino pony til ham, da han fyldte 12 år. Dermed var
hans livsbane afstukket.

I LÆRE SOM TRETTENÅRIG
Allerede som 13-årig sagde han farvel til bøgerne,
for at komme i lære som jockey. Sideløbende med
det arbejdede han som stalddreng. Det var hos
Luca Cumani. Og det gik stærkt. Tre år efter var
han Staldens førstejockey. Snart efter red han sin
første vinder. Det skete på Banen i Torino. Han var
da 16 år. Og nu var der fart på - meget endda!
I 1990 blev han således den første teenager, siden
legendariske Lester Piggott, til at vinde 100 sejre
på en sæson.

SYV LØB PÅ SAMME DAG
Vejen mod international berømmelse skete hurtigt i

årene efter. Således vandt han syv løb på samme
dag på Ascot. Det var 28. september 1996..

Og rekorderne blev flere og flere. I 2007 vandt han
Epsom Derby. Det betød, at han så havde vundet
samtlige klassikske løb i England. Foruden Der-
byet så også 2000 Guineas, 1000 Guineas Sta-
kes, Epsom Oaks og St Leger. 
Han rider som førstejockey for Johm Gosden i 
Newmarket.

HAR VUNDET PRIX DE L’ARC SEKS GANGE
Rækken af triumfer er nærmest uendelig. Det er
således foreløbigt blevet til seks triumfer i Prix de
l’Arc: Lammtarra i 1995, Sakhee i 2001, Marien-
bard i 2002, Golden Horn i 2015, Enable i 2017 og
2018. - og mon der ikke venter flere triumfer i
fremtiden?
Dettoris liv er galopsport og faktisk kun galopsport.
Har han da slet ikke nogle negative bemærkninger
i karakterbogen. Jo!

I 2012 måtte han stå på jorden i seks måneder og
se på. Det var efter en dom for at have taget et for-
budt stof, antagelig kokain. Han sagde selv:
”Jeg tog det hele.” Han er også blevet sat på jor-
den for hovedløs ridning. Det kostede ridt i Glo-
rious Goodwood og King George Day på Ascot.

FLYSTYRT
I juni var 2000 Dettori og Ray Cochrane ombord i
et Piper Seneca på vej fra Newmarket til Good
wood, da flyet af ukendte årsager styrtede ned. 
Piloten blev desværre dræbt ved styrtet. Dettori
slap med en forstuvet ankel og tilbragte nogen tid
på Addenbrooke’s Hospital. En politiofficer udtalte
bagefter, at det var et sandt mirakel, at han slap
med livet i behold.

DEN FØRSTE DERBYVINDER
Når man tænker på, at han red sin første vinder i
1986 og først opnåede den førte derbysejr i 2007,
må man sige at tålmodighed sandelig er en dyd.
Det var med på Peter Chapple-Hyam trænede Au-
horized. Og nu da det endelig skete, kunne han 
ligeså godt fortsætte. Og det gjorde han dagen
efter. Denne gang i det franske Derby, Prix du Joc-
key Club, med Lawman.

DET KAN MAN GODT LEVE FOR
Hvor meget har Dettori tjent spekulerer mange på.
Her er svaret: Hans formue har passeret de 100
mio. danske kroner. Og pengene vil fortsat komme
ind i en strid strøm, da det estimeres, at han nu år-
ligt tjener mindst 14 mio. kroner i procenter for sine
ridt. Så familien bestående af hustruen Catherine

og deres børn Leo, Ella, Mia, Tullula og Rocco har
intet økonomisk at frygte. Familien bor i Stetch-
worth i nærheden af Newmarket. Da han også er
en stor dyreven, har han også en del dyr i privaten
bl.a. en emu. Endvidere købte han Fujiyama
Crest, som han vandt sin syvende sejr med på den
begivenhedsrige dag på Ascot. Fujiyama Crest
blev 23 år gammel.

FORRETNINGSMAND
Ddettori er ivrig fodbold-fan og topholdet for ham
er Arsenal. Mad er nærmest en hobby for Dettori.
Han har således sit eget mærke med frossen itali-
ensk mad. Tilbage i 2004 åbnede han en restau-
rant, Frankie’s Italian Bar and Grill i Putney i
London, sammen med den kendte kok, Marco Pi-
erre White. Dettori har også en Sports Bar og Grill
ved Stamford Bridge, Chelseas hjemmebane. Men
der har også været svipsere ind imellem.
Dettori er også opdrætter. Således er han opdræt-
ter af Dodging Bullets, der har vundet the Queen
Mother’s Champion Chase på Cheltenham.

MERE END 3000 VINDERE I ENGLAND
Med udgangen af sæsonen 2017 var Dettori note-
ret for mere end 3000 sejre - alene i England. Det
var 750 mere end den næste nulevende jockey.
Af: Per Aagaard Bustrup



HISTORIEN OM DANCER’S IMAGE
Dopingspøgelset har stort set holdt sig væk fra avisspalterne i
lange tider. Men det dukker stadig op op fra tid til anden. Og
går man tilbage i tiden, er der nok ingen tvivl om, at det var ret
udbredt  - omend ikke hverdagskost, så blev det anvendt ret
ofte. Man anede jo ganske simpelt ikke, hvordan man skulle
finde synderne, og havde ikke nutidens kontrolmuligheder.

Her skal det dreje sig om én af de mest kendte dopingskandaler fra
Amerika. Vi er tilbage til 1968, hvor Kentucky Derby blev vundet af
Peter Fullers skimmelhingst, Dancer’s Image, efter Native Dancer.

KARRIEREN
Dancer’s Image vandt to sejre som 2-årig. Han fortsatte som 3-årig
med flere besnærende sejr incl. Grade 1-løbet Wood Memorial Sta-
kes. Da starten gik til Kentucky Derby var han næstfavorit.

Dancer’s Image var plaget af ømme skinneben gennem hele karrie-
ren. Nogle dage før Kentucky Derby fik han derfor en dosis phenyl-
butazone. Det skulle man ikke have gjort!

VAR FØRST OVER MÅL, MEN...
Dancer’s Image var først  over mål. Senere viste den obligatoriske
urinprøve, at han havde fået butazolidin. Voldgiften kunne ikke andet
end diskvalificere ham.  Forward Pass, blev derfor udråbt som vin-
der og hans ejer kunne indsætte 122.000 dollars på bankkontoen.

BUTAZOLIDIN OG ”UHELDIG” DYRLÆGE
Nu var det således, at på det tidspunkt, opfattede man Butazolidin
som et stof, der ikke får en hest til at løbe hverken langsommere
eller hurtigere. Dancer’s Image havde udelukkende fået indsprøjtnin-
gen pga. sine ømme skinneben. Indsprøjtningen var foretaget af den
sædvanlige dyrlæge. 

Nu var der bare det kedelige ved det, at dyrlægen Dr. Harthill havde
et ry, er ikke var af det bedste. Der herskede dog ingen tvivl om, at
Dancer’s Image havde fået det smertestillende middel for tæt på
løbsdagen, hvorfor det stadig kunne spores i organismen.

UHELDENE FORTSATTE 
Men trængslerne for Dancer’s Image og hans omgivelser var ikke
forbi. Næste opgave for Dancer’s Image var Preakness Stakes på
Pimlico banen. Under løbet kom Dancer’s Image til at snitte haserne
på en konkurrent, der fik et ordentligt skrub. Det betød, at han først
var tredie gennem mål, seks længder efter vinderen på tredie plads.
Et kvarter efter var han diskvalificeret for den placering..

Historien var forsidestof på snart sagt alle større aviser dagen efter.
Det var også forsidehistorien på Sports Illustrated Magazine, som
endog kaldte det Årets Sportshistorie. 

MEN DERBYHISTORIEN VAR IKKE FORBI ENDNU
Dancer´s Images ejer, Peter Fuller, mente, at andre havde givet
Dancer’s Image et andet stof, og indankede den trufne afgørelse.

The Kentucky State Racing Commision undersøgte sagen til bunds,
men ændrede ikke afgørelsen. Det var Peter Fuller ikke tilfreds
med, så han ankede sagen og i december 1970 dømte en domstol i
Kentuicky anderledes og bestemte, at præmiesummen skulle udbe-
tales til Peter Fuller.

Her med var sagen ikke slut. I April 1972 bestemte Kentyckys høre-
ste retsinstans, at sagen skulle afsluttes og at en oprindelige afgø-
relse, hvor Dancer’s Image blev diskvalificeret skulle stå ved magt.

SAGEN SPØGER STADIG
Og sagen og spekulationerne omkring  dens forløb forblev samtale-
stof.  New York Times kalder derbyet ”det mest kontoversielle derby
nogensinde.”   

Mange årtier efter begivenheden blev Peter Fuller stædigt ved at
fastholde, at afgørelsen ikke var i ordemog fremførte forskeligge
teorier om bestikkelse etc. Alle påstande blev imidlertid afvist. Han
hævdede bla., at have bedt Churchill Downs  om at få ekstra sikker-
hed omkring løbet og dets deltagere, men  det var blevet nægtet.

Helt op til 2008 figurerede Dancer’s Image stadig som derbyvinder.
I 1968 var Butazolidin  så udbredt, at  af det års Kentucky Derby, der
talte et felt på 16 heste, viste en undersøgelse, at 13 var på Butazo-
lidin.

KARRIEREN I STUTTERIET
Dancer’s Image løb aldrig efter Preakness Stakes, men begyndte i
stutteriet. Trods den megen omtale, blev han syndikeret og blev op-
staldet på Glade Valley Farm i Frederick, Maryland.

Efter nogle år solgte Peter Fuller Dancer’s Image til et konsortium,
der i 1974 sendte ham til Irland. Fire år senere gik turen videre til
Haras du Quesnay i Deauville, hvor han var  blevet købt af  den
kendte opdrætter Alec Head.

Gennem karrieren i  Europa havde han succes med afkom som  bla.
Gr.1-vinderen Godswalk,  Lianga og Sariramer.
Karrieren sluttede i Japan, hvor Dancer’s Image døde i en alder af
27 år.

ABIGAIL FULLER
Det skal med, at Peter Fullers datter senere fremførte, at Butazolidin 
kun kunne spores ca. to dage, efter det var anvendt. Hun fremførte,
af Dancer’s Image havde en meget følsom mave og derfor aldrig
ville have fået stoffet bare to dage før Derbyet. Hun hævder - gan-
ske hårdnakket - at Dancer’s Image fik Butazolidin   søndagen før
derbyet alene af den grund, at det gav hesten ”løs mave” og dehyd-
rering.

SABOTAGE
Abigail Fuller har hele tiden undret sig over, om det ikke var bevidst
sabotage pga. hendes fars politiske holdninger. Han var en ivrig for-
taler for civile rettigheder og havde tidligere i 1968 doneret penge-
præmien Dancer’s Image havde vundet i et løb til Coretta Scott King
efter mordet på Martin Luther King Jr.

Og Abigail Fuller har fortalt, at hun stadig opfatter  Dancer’s Image
som vinder af Kentucky Derby 1968.

Af: Per Aagaard Bustrup

Dancer’s Image. Ejeren Peter Fuller tv.
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Vidste du det? 

Blacklegs og Earl of Roland

HESTEN RØG FOR MEGET!
For nu mange år siden år siden havde galoptræ-
ner Freddie Andersen en noget upåagtet vinder.
Det blev besluttet af tage en urinprøve og sende
den til laboratoriet i England.

En uges tid efter kom svaret.” Tell the horse not to
smoke so much!”. Sandheden kom naturligvis
frem. Freddie havde tisset i glasset i stedet for he-
sten.

AF STED...
Og mere Freddie Andersen. På det tidspunkt han
var aktiv, var der stor efterspørgsel efter tyske pøl-
ser af enhver slags. Derfor kom han et par væd-
deløbere i hestetransporten og kørte over græn-
sen. Her blev hestetransporten lastet med adskil-
lige af de eftertragtede pølser, der blev anbragt dg
med bagen længst tilbage i vognen.

Da man nærmede sig græsen, opdagede Freddie
til sin skræk, at kontrollen var blevet skærpet.
”Gode råd var dyre!” Freddie gik op til tolderne og
forklarede, at han måtte hurtigt gennem tolden, da
hestene var temmelig urolige og muligheden for et
uheld var til stede. Tolderne svarede: ”Af sted., kør
du bare udenom køen.” Snart efter var Freddie i
Danmark med et smøret grin om munden.

ITALIENERNE HÆNGER SIG IKKE I 
PETITESSER
Oliver Wilson er efterhånden vidt berejst. Engang
skulle han således ride en hest i Italien med en
vægt på 54 kg. Da han stod på vægten, viste det
sig, at han kun kunne ride 56 kg! Vægtforstande-
ren fortrak ikke en mine, men bad Oliver gå på
vægten igen - og pludselig var vægten på 54 kg!
Oliver nåede ikke at gøre opmærksom på fejlen
for vægtforstanderen havde allerede vinket ham
videre. Spillerne fik ikke noget at vide! Hesten var
uplaceret.

HISTORIEN OM BLACKLEGS
Den 9. Jarl af Rutland, der levede fra 1638-1710
blev i 1703 adlet af Queen Anne og fik titlen 1th
Duke Of Rutland. Han var en levemand af format
og hestevæddeløb var en af hans største fornøjel-
ser.

SÆRDELES VIGTIGT MALERI
I 1678 havde han et stutteri i Saltby, hvor han
også indstiftede det senere så historiste ”Saltby
Plate.” Fra stutteriet kom berømte heste som Sta-

tely, Belvoir, Smoothface og Blacklegs. Det formo-
des, at det er Blacklegs på billedet th. sammen

med Jarlen. Da det måske skulle være det ældste
portræt af en galophest, har det altid været sær-
deles interessant og vigtigt.

DET STEMMER IKKE HELT
Her skal det så nævnes, at ifølge Thoroughbred
Heritage er der kun en hest med navnet
Blacklegs. Den er født i 1728 og efter Flying Chil-
ders. Den var opdrættet af 2ndf Duke of Devons-
hire og løb for 3rd Duke of Devonshire. Det
stemmer jo ikke med, at hesten på billedet skulle
være Blacklegs, idet dens ejer døde i 1710.

INGEN OPLYSNINGER OVERHOVEDET
På billedet findes ingen oplysning om hverken
hest, rytter eller kunstner. Derfor måtte eksper-
terne nøje studere maleriet for spor. Rytterens
dragt er den, der blev anvendt under Charles II,
der levede fra 1630-1685. Men visiret og knæbe-
skytterne indikerer en gentleman og ikke jarl -
men alligevel det kunne godt tænkes at være Jar-
len.

GODE INDIKATIONER
Sadlen kunne også tyde på, at der var tale om en
væddeløbshest. Baggrunden kunne også indikere 

en væddeløbsbane iflg. eksperterne. Ud fra disse
studier formoder man at der var tale om
Blacklegs. Eksperterne hæfter sig i særdeleshed
ved, at hesten på billedet har kulsorte ben. Bort-
set fra helt sorte heste, er det ikke almindeligt ved
brune heste, at farven på benene går over i sort.

Af: Per Aagaard Bustrup
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DREAM ALLIANCE
Her kommer en historie fra forhindringssporten. Det drejer sig
om Dream Alliance, en fantastisk beretning. Han blev som åring
solgt for 350 pund og indløb ialt 138.646 pund.

I Cefn Forest, en landsby i et af de fattigste områder i Wales, beslut-
tede Brian og Jan Vokes, at de ville opdrætte en galophest. Det var
deres store drøm. De havde overhovedet ingen erfaring med dyr,
bortset fra et par brevduer. Jan arbejdede på byens pub. En dag
overhørte hun en samtale mellem den lokale skatteekspert, Howard
Davies, og en anden gæst om galopheste. Hun blev inspireret af
samtalen. Nu skulle drømmen realiseres.

10 PUND FOR AT VÆRE MEDLEM
Snart  oprettede man en stald i Cefn Forest Working Men’s Club.
Hver gang medlemmerne fik en drink i klubben, betalte de 10 pund
for at være medlem. Og det viste sig at være en model, der fængede
fra starten. 
Syndikatet blev organiseret af Davies. Og så gik det ellers stærkt.
Dream Alliance kom i træning som 3-årig hos Philip Hobbs. Efter tre
løb, der begyndte med en fjerdeplads, rykkede Dream Alliance en
placering op i de efterfølgende starter og vand derefter sit første løb
på Chepstow. Derefter stagnerede han, men vand dog Perth Gold
Cup.

GRAND NATIONAL MÅTTE VENTE 
Han skulle have løbet i Grand National Steeplechase, men en skade
forhindrede det. Først efter en længere pause Dream Alliance  igen
klar til at løbe. I 2009 vandt han Welsh National med Tom O’Brien i
sadlen. 

MASSIV PRESSEDÆKNING
På grund af sin beskedne baggrund og den lange rekovalsens fik
han stor presseomtale før Grand National i 2010. Desværre blev han
taget op efter syvende forhindring. Det viste sig, at han havde en
lungeinfektion. Han løb siden, men uden succes. Facit blev 30 star-
ter, og indløbne 138,646 pund. Da omkostningerne var trukket fra   

var der 1430 pund tilovers til syndikatets med-
lemmer.

Dream Alliance
med Brian og Jan
Vokes

Historien var så interes-
sant, at den blev baggrund
for en  dokumentarfilm
med navnet ”Dark Horse”,
der vandt publikumsprisen
på Sundance Film Festi-
val. Desværre ender hi-
storien tragisk. Sidste år
brændte stalden ned. En
bror til Dream Alliance
omkom. De to hestes mor
undgik flammerne, men
var meget forbrændt.

Phillip Hobbs

TAKEOVER TARGET
Var født i Australien. Beskrivelsen af ham var ikke særlig flatte-
rende:” En fed lille hest, som altid havde en eller anden skade
og som slet ikke kunne komme i gang med karrieren.
Den lille fede hest vandt 21 af sine 41 starter. Blandt sejrene var otte
Gr.1. løb! Han blev købt for 1250 australske dollars og vandt seks
mio australske dollars!

Takeover Target var globetrotter. Han vandt løb i fem af Australiens
største byer samt i England, Japan og Singapore. Hans ejer og træ-
ner, Joe Janiak, var tidligere Taxachauffør med bopæl i en camping-
vogn. En dag tog han en beslutning, der totalt ændrede hans liv. 
På en auktion købte han en dårlig hest, der hed Takeover Target.
Det så længe ud til at være et rigtig dårligt handel. Han var stærk,
men vanskelig. Han led af forskellige skader, der resulterede i flere
operationer.

Joe Janiak sammen med Takeover Target

ner. Kort sagt: Selv det lille køb, så ud til at være en fejlinvestering.
Somt tak for at Takeover Target havde fået ny ejer, pandede den
ham én, så han måtte syes med tredive sting i hovedet. Men den,
der ler sidst, ler bedst.” Takeover Tragets voldsomme temperament
forandrede sig pludselig totalt til det absolut bedste.

SYV SEjRE PÅ STRIBE
Han lagde ud med at vinde sine første syv starter. Øgenavnet” Den
”fede lille hest”  forsvandt som dug for solen. Takeover Target udvik-
lede sig derefter hurtigt til en af Australiens bedste sprintere. Og va-
lakken var snart blevet den mest populære galophest i landet.
Efter at have vundet Newmarket handicap blev parret inviteret til
Royal Ascot Carnival.

INVITERET TIL ENGLAND
Og trods de gode resulteter i Australien, troede mange dog ikke på
ham, da han skulle møde engelske topheste. Men de kom til at tro
om igen. Takeover Target vandt King’s Stand Stakes. Var derefter
tredie i Golden Jubilee Stakes og syvende i July Cup. Efter sejren i
King’s Stand Stakes blev han kåret som verdens bedste sprinter af
the International Federation of Horseracing Authorities med en rating
på 118. Den steg senere samme år til 121.

Ind imellem besøgene i England var Takeover Target på ”udflugt” til
såvel Japan, hvor han vandt Sprinter´s Stakes og til Singapore, hvor
han vandt Kris Flyer International Stakes.
Han vendte tilbage til England de tre næste år. Han løb placeret i løb
på Royal Ascot. Men en skade forhindrede ham i at besøge landet i
2009. I alle sine løb blev han redet af australske Jay Ford på nær to
gange. Takeover Target døde 20. juni 2015

Ascot

Succeshistorier 



Man skal stoppe
mens legen er god!

Galopheste er en livsstil for
Hanne Bechmann. Det har det
altid været. Lige siden hun vok-
sede op tæt på Fyns Vædde-
løbsbane. Nu stopper hun som
træner, men hun fortsætter som
opdrætter sammen med sin
mand jens. Hanne er uafklaret
om sin fremtid i øvrigt, men hun
vil gerne fortsat have med heste
at gøre. Og få er så erfarne som
Hanne, der kan se tilbage på
mange spændende oplevelser 
i sit liv som galoptræner. Det
viser de mange gemte avisud-
klip fra bla. fire derbysejre og en
Listed-sejr i Frankrig.

Tekst: Klaus Bustrup
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Sluer midt
i en god stiime

Den 16. september i år kunne GalopSport
bringe nyheden om, at Hanne Bechmann
efter denne sæson stopper som træner. 

Fem dage senere var Hanne Bechmann-træ-
nede Bijou tredje i Breeders Trophy Classic
på Bro Park efter Snake Lake og Tante Tove.
Og den 7. oktober vandt Mingun-sønnen
Breeders Prize Sprint på Øvrevoll. De to løb
alene indbragte ejerne, Bolou Racing og
Stald Shaker, over 400.000 kr. Og de medvir-
kede til, at Hanne Bechmanns præmiekonto
som træner i år er godt på den anden side af
en million kroner.

Den 13. oktober i år blev det til dobbeltsejr
for træner Hanne Bechmann, da Monte Carlo
besejrede Stinger i Copenhagen Golden
Mile. De to havde næsten gentaget kunst-
stykket på Klampenborgs sidste væddeløbs-
dag i det traditionsrige Tortue Efterårs- 
Men Chantaraman snød dem begge.

Hanne Bechmann-trænede Monte Carlo har
haft en stor sæson med tre sejre, bl.a. i
Skandinavisk Grand Prix, og den har i år ind-
løbet over ¼ mio. kroner.

”jeg er glad for at stoppe midt i en god
stime”, mener Hanne. ”Det er bedre at
stoppe, medens legen er god”.
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Heste har altid været
en del af Hannes liv

Hanne Bechmann kan se tilbage på en
meget flot karriere som galoptræner. En kar-
riere, der kulminerede i slutningen af
1980´erne og begyndelsen af 1990´erne. 

Heste har altid været en del af hendes liv. Og
det vil de fortsat være. Sammen med hendes
mand jens, driver hun stutteriet Bechmann
Stud, og hun afviser langt fra at finde nye
græsgange med relation til galopsporten.

Per og jeg var taget til Karlebogård, hvor
Hanne og jens havde inviteret os på frokost.
jens modtog os udenfor, og vi nød den land-
lige udsigt med heste i foldene og træerne i
gulrøde efterårsfarver. I alt er der et jordtil-
liggende på godt 13 ha. på Karlebogård. 

Vi blev inviteret indenfor i det hyggelige,
store og meget romantiske stuehus, der nu i
mange år har været Hanne og jens´ bolig. 
Hanne ventede på os sammen med hunden
”Basse”. Hun tog hjerteligt imod os, mens
Basse totalt negligerede os.

Basse havde tidligere sin gang på Engha-
velyst, men da ejeren Claus Melby skulle
flytte i lejlighed, flyttede Basse til Karlebo-
gård. Basse hører meget dårligt, så Pers og
min indtrængen på Karlebogård forstyrrede
ham ikke.
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Bolou - her med Carlos Lopez i sadlen - fortsætter karrieren hos Søren Jensen på Eng-
havelyst sammen med andre af Hannes heste

Karlebogård



Hestene
bliver på Enghavelyst 

Hanne Bechmann er den yngste i en søskendeflok på fire.
Og de har alle redet væddeløb. Hun har to søstre. Og store-
broderen, den mangeårige championtræner Søren Jensen,
som hun nu i 15 år har delt træningsfaciliteter med på Eng-
havelyst. Hendes hesteejere, først og fremmest Stald Sha-
ker /Jens Lauritzen har alle besluttet at lade de heste, hun
har i træning, blive på Enghavelyst hos Søren Jensen. ”Så
Søren må være glad”, mente Per og jeg. ”Ja, det håber jeg
da”, svarede Hanne, ”men han har nu ikke sagt noget! Det
kommer nok.

OPVÆKST PÅ FYN.
Hanne og Søren og deres to søstre, Lis og Birgit, er opvok-
set på Fyn. Faderen var beslagsmed på Fyns Væddeløbs-
bane, der lå kun et stenkast fra deres bolig. Hannes og
Sørens mor, der nu er over 80, lever fortsat, og hun har sta-
dig bopæl i Odense.
Søren kom i lære hos galoptræner Stig Hansen på Fyn, og
Hanne, der allerede var bidt af galopheste, fulgte med. ”Er
man først blevet bidt af galopheste, så er der ingen vej til-
bage. En gang galophest - altid galophest”, som Hanne ud-
trykte det.
Hun var en talentfuld amatørrytter, og Hanne blev skandina-
visk champion. Senere blev hun også amatørtræner. På re-
staurant Vaskehuset på Fyns Væddeløbsbane, hvor
trænere, jockeyer og staldfolk havde - og stadig har - deres
gang, mødte hun jens. Han inviterede hende galant på mid-
dag på Hereford Beefstow i Odenses centrum. Det var i
1981. Hanne var 20 år gammel, og de blev gift. De har fået
tre drenge. Philip, der er en kendt person på Klampenborg
Galopbane, samt Simon og William.
I januar i år blev Hanne og jens bedsteforældre, og et nyt
barnebarn er snart på vej. Sådan nogle små størrelser påvir-
ker én. Det ved Per og jeg. Vi har begge et utal af dem. Og
når Hanne nu har besluttet sig for at sadle om og revidere
sin tilværelse, spiller den nye familiesituation uden tvivl en
rolle.

Hanne Bechmann og Jens Ditlev Lauritzen med vinterfavorit Stinger 

20 Søren Jensen

Hanne og Jens mødtes på Cafe Vaskehuset på
Fyens Væddeløbsbane og sød musik opstod!

Hanne på Teufelsglück efter en sejr
på Fyens Væddeløbsbane. Vinderen
var ejet af Tom Christensen. Klam-
penborg Galopbanes senere mange-
årige direktør.



Travle dage
Hanne og Jens tænker tilbage til tiden på
Fyn som en spændende, men også anstren-
gende tid.

AFSTED TIL KLAMPENBORG
Hanne trænede på det tidspunkt ud over
deres egne heste også galopheste for bla.
johnny Vang-Lauritsen og for KG’s tidligere
direktør Tom Christensen. Hver lørdag var
der afgang til Klampenborg Galopbane, og
hestetransporten foregik altid sammen med
de heste, som den stadig meget aktive Fyn-
træner, jørgen Tølbøll, havde til start. 

TRÆTTENDE AFFÆRE
Det kunne godt være en trættende affære.
Det var før Storebæltsbroen, der først åb-
nede i 1998. I dag tænker vi ikke så meget
over det, men ventetiden kunne godt være
lang. ”Og især, hvis man ikke var sikker på
ankomsttidspunkt, og havde heste i baga-
gen”, som jens, der altid tog turen sammen
med Hanne, nævnte for os.

Johnny Vang-Lauritsen i samtale med Ædle Hesteavls formand, Nick Elsass

Jørgen Tølbøll ...frem og tilbage...frem og tilbage.....
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Starten går til Skandi-
navisk Grand Prix 2018.
Fra venstre mod højre:
Stinger, Captain Mor-
gan, Captain of Com-
merce, Steinway og
vinderen  Pistachiosøn-
nen Monte Carlo, der
også vandt løbet i 2016.



Willy Bechmann
- en aktiv herre

Jens’ far, Willy Bechmann, er kendt
for flere ting. Han var en fremragende
cykelrytter. Dansk mester i sprint.
Han var sammen med Arne Bybjerg
Petersen medindehaver af Carmen
Curlers.

CARMEN CURLERS
De erstattede de gamle papillotter, og
de gik deres sejrsmarch gennem
store dele af Verden i 1960´erne. I
1968 blev Carmen Curlers solgt til
den amerikanske virksomhed Bristol-
Meyers - senere Clariol.

CLUB LA SANTA
Senere fik Willy Bechmann kontakt
med Tjæreborg-præsten, Eilif Kroa-
ger. Og han investerede i Club La
Santa. En hensygnende ”død by”, på
den nordøstlige side af Lanzarote
blev bygget om til et center for
sportsinteresserede og senere delvis
solgt i Timeshares. Et projekt som
jens var stærkt engageret i.

”ALL INN”
Under en frokost hos Hanne og jens
bemærkede Willy Bechmann, at svi-
gerdatteren ikke spiste så meget. Det
var der en god grund til. Hanne skulle
ride om eftermiddagen. Vægten
skulle holdes. Willy tog med til 
væddeløb. Han spillede. Han vandt
en masse penge. Interessen for ga-
lopsport var skabt.
Han besluttede sig for, at de skulle
lave noget sammen. De skulle selv

eje og opdrætte heste. Willy Bech-
mann gik ind i galopsporten, og som
Hanne bemærkede: ”Når Willy beslut-
tede sig for noget, så var det all-in.
Han gjorde tingene fuldt ud, og i
løbet af et snuptag vidste han rigtig
meget om galopheste”.

STUTTERIET WARESLEY PARK
De tog til England, hvor de købte en
del løbsklare væddeløbsheste og
avlsheste samt stutteriet Waresley
Park, som Hannes bror Søren jensen
i en periode var ansvarlig for.  Det var
tanken, at man skulle træne løbshe-
stene i England og sende dem over til
Danmark til løb.

FLYTTEDE TIL SjÆLLAND
Hanne og jens flyttede til Sjælland
og ind på Skovmosegård i Nordsjæl-
land. De anlagde selv en trænings-
bane, men de erfarede, at banen var
for snæver til, at de kunne arbejde
hestene fuldt ud på den. Derfor kørte
de flere gange om ugen til Klampen-
borg. Hanne og jens besluttede sig
for at lede efter et andet sted, hvor
der var plads til at anlægge en til-
strækkelig stor træningsbane. Det
fandt de på Duemosegård i Helsinge,
og de anlagde en 1800 meter lang eq-
uitrack bane.
I 1987 fik Hanne Bechmann profes-

sionel trænerlicens på dispensation
af Ædle Hesteavls daværende direk-
tør Hans jacob Moresco. Tingene gik
lidt nemmere igennem før.

Bechmann farverne dominerede ofte løb overalt i skandinavien og også i Europa
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La Santa Sport som Willy Bechmann investerede 
i sammen med Tjæreborg Præsten, Eilif Krogager

Andreas Wøhler



Galophaeste i
Danmark, Tyskland

og England
Antallet af galopheste i Danmark
steg hurtigt så meget, at risi-
koen for, at de skulle løbe mod
hinanden var meget stor. Derfor
blev det besluttet også at have
heste i træning i Tyskland, bla.
hos Andreas Wöhler.

50 HESTE I TRÆNING
På et tidspunkt havde Bech-
mann Racing mere end 50 heste
i træning i Danmark, og der ud
over var der adskillige avlshop-
per, føl og åringer på Duemose-
gård. Flere af dem tilbragte
vinteren på stutteriet i England i
lunere luftlag. Dubai var ikke
”opfundet” dengang. Da det hele
toppede ejede Bechmann Stud
og Racing over 200 heste.

10. MEST VINDENDE
HESTEEjER I EUROPA.
Den store satsning gav naturlig-
vis resultater, og Willy Bech-
mann og sønnen jens var flittige
gæster i vindercirklen. I 1991 var
Bechmann Racing den 10. mest
vindende hesteejer i Europa. Det
blev til 75 sejre det år og 7,5 mil-

lion kroner i præmiepenge, og
Hanne Bechmann blev Skandi-
navisk trænerchampion. Bech-
mann Racing vandt klassiske
løb på samlebånd over hele
Skandinavien. Og Stutteriets før-
ste avlshingst, Mas Media, blev
samtidig championbeskeler det
år på Klampenborg.

HELIKOPTER OG PRIVATFLY
Det kunne være svært at nå det
hele. Men det løste man med he-
likopter, når der var væddeløb
på jägersro og Klampenborg
samtidigt. Øresundsbroen fand-
tes heller ikke dengang. Eller
med privatfly, når der var væd-
deløb rundt omkring i Europa.

DYBT TAKNEMMELIG
”jeg er dybt taknemmelig for de
muligheder, jeg fik”, nævnte
Hanne under frokosten. Det er
værd at påpege, at trods det
hektiske liv i de år, blev sønnen
Philip født i 1987. I 1991 kom lil-
lebroderen Simon til Verden og
sidste skud på stammen, Wil-
liam, blev født i 1995.23

Mas Media

Waresley House  Stud i England



Bechmann Racing
vandt alle de

Skandinaviske 
derbyer i 1991

Stall Perlens Valley Chapel er den sidste galop-
hest, der har vundet alle de tre skandinaviske der-
byer. Det var i 1999. I Norsk Derby slog den
Pistachio, der i dag er opstaldet som avlshingst
hos Bechmann Stud på Karlebogård. Dano-Mast
var i øvrigt fjerde i samme derby.

I 1991 vandt Bechmann Racing alle de tre skandi-
naviske derbyer som ejer. I Danmark og Sverige
med Tao, der var opdrættet af Bechmann Stud,
men i træning hos Andreas Wöhler i Tyskland. Og i
Norge med Icecolt, der var trænet af Hanne Bech-
mann og eget opdræt. I Dansk Derby var det blevet
til dobbeltsejr for Bechmann Racing, da Tao slog
Icecolt.

Det var Hanne Bechmanns anden sejr i Norsk
Derby. I 1988 vandt hun som træner derbyet med
Bechmann Racings La Isleta, der samme år vandt
Norsk Oaks og som 3-årig hoppe fik 95 i handicap.
jeg erindrer kun, at sidste års svenske derbyvin-
der, Dorcia, har kunnet leve op til den præstation. 
I 1992 vandt Hanne igen Norsk Derby som træner
med Reflection, der både var ejet og opdrættet af
Bechmann-familien.
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Bechmann Racings Tao vinder Dansk Derby 1991 før staldkammeraten Icecolt. Terence Hellier
var i sadlen på Tao, der blev trænet af Andreas Wöhler. Senere på årets vandt Tao også det
svenske derby. Icecolt fuldførte det fantastiske hat-trick med at vinde årets Norske Derby.

Dobbelttriumf for Bechmann Racing. Icecolt med Ole Larsen vinder før Inner Mas med Steve 
Hamblett. Senere på året vandt Icecolt det Norske Derby, 

billedkvaliteten på de to billeder skal beklages



Hanne Bechmanns
internationale

trofæer

STORSEjRE I EUROPA
Det blev også til sejr i udlandet for Bechmann Ra-
cing og træner Hanne Bechmann. 3-årige Icemood,
der på det tidspunkt nok var staldens bedste hest,
vandt i 1990 Eclipse Stakes på Klampenborg. Og
han blev sendt til Frankrig, hvor han vandt det vel-
betalte Grand Prix de Plats de Nantes (L) med Ole
Larsen i sadlen. Icemood var oppe på et general-
handicap på 96.

DET VAR MORTEN BUSKOPS FORTjENESTE
Og i 2010 vandt den Hanne Bechmann-trænede
Sadler’s Wells-søn Percussionist American Grand
National Steeplechase (Gr.1) på Far Hills, New jer-
sey. Det indbragte ejerne Old Times Racing og
Morten Buskop 150.000 dollars, og Hanne Bech-
mann giver Morten Buskop al æren for beslutnin-
gen om at sende Percussionist over Atlanten.
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Bechmann Racings Icemood vandt Grand Prix de Plats de Nantes (L) med Ole Larsen i sad-
len. Han var måske den bedste hest Hanne Bechmann har trænet. Generalhandicap: 96.

Morten Buskop og Old Times Racing vandt 150.000 dollars da Percussionist vandt Ameri-
can Grand National Steeplechase (Gr.1). Hanne Bechmann trænede



Mistede
interessen

Trods succesen og de mange flotte sejre mistede Willy Bechmann interes-
sen for galopsporten, der også økonomisk var en tung belastning. I perio-
den efter 1991 blev store dele af galopimperiet gradvist frasolgt.

DET BLIVER I FAMILIEN
I 2004 overtog Hanne Bechmann Flemming Poulsens stalde på Engha-
velyst og blev nabo til broderen Søren jensen, som Hanne altid har be-
tragtet som sin mentor. De 15 sæsoner har indbragt Hanne Bechmann
mange sejre, og hun har vundet samtlige klassiske løb på Klampenborg.

HONGKONG ”ÅRETS HEST” OG ”ÅRETS HANDICAPPER”
En af de heste, som jens og Hanne husker tilbage på med særlig glæde er
Hongkong. Den var opdrættet på Bechmann Stud og ejet af familien Bech-
mann. Og såvel faderen Hot Run som moderen Meditation var avlet på
Bechmann Stud. Hongkong løb 52 gange i sin karriere. 12 gange vandt
han. Han var blandt de tre bedste 29 gange, og han indløb 655.000 kr.
Hongkong modtog priser som såvel ”Årets hest” som ”Årets handicap-
per”.

FANTASTISKE GOOD GIRL
I 2005 vandt Hanne Bechmann som træner Dansk Oaks med Shangri La,
der var ejet af Stald Fighter og opdrættet af Bechmann Stud i Karlebo
Shangri La var efter Bechmann Studs succesrige avlshingst Mas Media og
ud af Working Girl, som Bechmann Racing ejede sammen med johnny
Vang Lauritsen. 
I 2006 gjorde helsøsteren Good Girl, der var opdrættet i fællesskab af
johnny Vang Lauritzen og Bechmann Stud, sin entré i væddeløbssporten.
Good Girl havde en fantastisk treårssæson, hvor hun vandt seks af sine
syv starter, bla. Mowerinaløb (1000 Guineas), Dianalöpning (Svenskt 1000
Guineas) og Dansk Oaks. Kun i Dansk Derby måtte hun bøje sig. I alt ind-
tjente Good Girl over en million kroner.

Hongkong

”Årets hest” og ”Årets
handicapper”. Opdrættet
og ejet af familien Bech-
mann - en hest familien
altid tænker tilbage på
med særlig glæde.

Foto: Horseracing.dk

Billedskønne Good Girl.
Hun var opdrættet i fæl-
lesskab af Johnny Vang
Lauritzen og Bechmann
Stud. Hun vandt seks af
syv starter i sin klassiske
sæson. En publikums-
magnet af de store.



Og endelig blev det
også til sejr i

Dansk Derby
I 2008 trænede Hanne vinderen af Dansk St. Leger,
Superman, der blev redet af den nuværende skandi-
naviske handicapper, Nicholas Cordrey. Og i 2010
kom en ny Oaks-sejr i hus, da Loquita vandt. Hun var
ejet af LSC Racing m.fl., bl.a. Bechmann-familien.
Loquita var opdrættet af Stutteri jortebo

TIGRESS ELEVEN I BLOT TREDIE START
Og endelig kom så den længe ventede trænersejr i
Dansk Derby for Hanne Bechmann. Stald  Santa
Anita og Zwicky Racings Tigress Eleven vandt i sin
kun tredje start Dansk Derby foran Alvin, Cantenac
og Madame Esprit. Nicolaj Stott var i sadlen. ”Tigress
Eleven vandt Dansk Derby i 2011, og den havde
startspor 11” oplyste Hanne os om med et smil om
munden. ”Og min drøm gik i opfyldelse”.

I FARS FODSPOR.
Når Hanne Bechmann bliver bedt om at tænke tilbage
på sin tid som træner, er én af de ting hun nævner de
jockeyer, der har redet for hende. Fra start af var det
Ole Larsen, Chris Cordrey, Ken Stott og Brian Wil-
son. Senere blev det deres sønner, Mark Larsen, Ni-
colas Cordrey, Nicolaj Stott og Oliver Wilson.

Nicholas Cordrey og Mark Larsen - venner og rivaler

Ole Larsen Ken og Nicolaj Stott            Oliver og Brian Wilson

Tigress Eleven og Nicolaj Stott vinder Dansk Derby før Alvin og Cantenac

Chris Cordrey



En hest, som Hanne erindrer med
særlig glæde er The Kicker, der nu
nyder pensionisttilværelsen på Kar-
lebogård. I sin fem år lange løb-
skarriere henrykkede The Kicker
den ene gang efter den anden, især
Klampenborgs publikum. Binary
File-sønnen vandt 13 gange i sine
60 starter, og han havde en bemær-
kelsesværdig trioprocent på over
50. Blandt storsejrene var Dansk
2000 Guineas og Dansk Breeders
Cup på Klampenborg og Jockey-
klubbens Jubileumslöpning på
Täby (Svenskt 2000 Guineas).

MODTOG ALDRIG HÆDERS-
PRISER
Hanne nævner, at han sjovt nok al-
drig modtog hæderspriser som
”Årets et-eller-andet”. Så lad os
rette op på det her og kalde the Kic-
ker for ”Årenes hest på Klampen-
borg”

The Kicker er opdrættet af Bech-
mann Stud og ejet af Bechmann Ra-
cing og Stald Shaker alias
Klampenborg Galopselskabs for-
mand jens Lauritzen.
I løbet af vor samtale understregede
Hanne mange gange den betydning,
som jens Lauritzen har haft for
hende de sidste 10 år.

PRÆMIESUMMERNE ER 
IKKE FULGT MED.
Vi spurgte Hanne, hvad hun ser

som de største forandringer, siden
hun trådte ind i galopsporten.
”Præmiesummerne er ikke fulgt
med. Til gengæld er det blevet
meget dyrere at være hesteejer. Det
hænger ikke sammen” svarede
Hanne og fortsatte ”og så mangler
der i dag liv på de skandinaviske
væddeløbsbaner.

KLAMPENBORG ER 
UNDTAGELSEN. 
Stemningen er unik på Klampen-
borg Galopbane, og jeg synes, at
KG og Carsten Baagøe Schou yder
en stor indsats”.

HESTENE SKAL HA’ DET SjOVT
Hanne har i sin trænergerning altid
lagt vægt på at forsøge at læse he-
stenes humør. Ingen heste er ens i
temperament og psyke. ”Hestene
skal have det sjovt”, understregede
Hanne. ”Det er vigtigt at holde
modet oppe hos dem. At have en in-
dividuel plan for hver enkelt af sine
heste.

ORDENTLIGT MANDSKAB
Fuldblodsheste har et særligt tem-
perament og en fantastisk udstrå-
ling”. Samtidig påpegede hun, at en
træner kan være nok så dygtig.
”Hvis man ikke i stalden har et or-
dentligt mandskab bestående af
dygtige og engagerede mennesker,
der elsker heste, nytter det ikke
noget”

”Årenes hest ”
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”Hvorfor
stopper du”

”HVORFOR STOPPER DU NU?”
- spurgte Per og jeg. Hanne udbyggede de forklaringer, hun al-
lerede gjorde opmærksom på, da Galopsport bragte meddelel-
sen om, at hun ville stoppe op for at tage en puster.

”jeg står ved en milepæl. Som træner har jeg stort set allerede
vundet alt. jens og jeg bliver snart bedsteforældre for anden
gang. Det er vigtigt at tænke på familien. Skal der omprioriteres
og fremtiden tilrettelægges, er tiden inde nu. 

HELBREDET SKAL PASSES
”jeg skal passe på mit helbred. jeg har snart brækket alt, der
er muligt. Ryggen to gange, og den sidste gang måtte jeg gå i
korset i flere måneder. Det er tidskrævende, stressende at have
bopæl i Karlebo og at skulle køre den 25 kilometer lange vej til
Klampenborg frem og tilbage hver dag. jeg står op klokken fem
hver morgen, og ofte tænker jeg på mine galopheste midt om
natten. jeg har aldrig fri. Der er også heste her på Karlebogård
som skal passes sammen med jens.”

FOR FÅ HESTE
”Og jeg har haft for få heste i træning de senere år. Der skal
flere til, hvis der skal være råd til at have en professionel joc-
key tilknyttet. Det har jeg haft i år med Rafael de Oliviera, og det
har jeg været meget glad for. Men det er blevet for småt. Det er
vigtigt med ungheste - 2- og 3-åringer - i stalden. De store præ-
miesummer ligger her. Men det har jeg ikke. Så der er mange
grunde til, at jeg holder op. Måske kunne jeg også få mig en
hobby, der ikke har med galopheste at gøre. Og tid til en ud-
landsrejse”. 

Per og jeg så på hinanden. Det lyder som en rigtig og velover-
vejet beslutning.

Hanne og Jens med Icemoods pokal fra hans sejr i  Frankrig. Nu venter børnebørnene...men
døren står på klem!

Hanne, Pistacio og .....Tyson, der passer på!  Foto: Horseracing.dk
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”Og hvad så? ”
Jens er landmåler, og Hanne har en bankuddannelse, og
en overgang arbejdede hun i Mogens  Schougaards Re-
visor Team. ”Jeg skal jo finde noget”, nævnte Hanne.
Stutteriet i Karlebo bevarer Hanne og Jens, og Hanne har
givet udtryk for, at hun gerne fortsat vil arbejde med ga-
lopheste. Hanne er en særdeles sympatisk person med
begge ben på jorden. Og hun har vist fremragende resul-
tater i arbejdet med galopheste. Hun ved alt om dem. Så
lad os håbe, der viser sig noget, hvor Hanne kan gøre
brug af sin mangeårige erfaring.  Det vil dansk galop-
sport være godt tjent med.

HISTORIEN FORTSÆTTER.
På vej ud lagde vi vejen forbi stalden. jens var med os.
Hestene skulle ind fra foldene og i stald. Og der stod
stutteriets avlshingst, Pistachio. 

Han så ud af vinduet mod foldene og betragtede andæg-
tigt Per og jeg - og hopperne. Pistachio, der nu er 22 år
gammel var som tidligere nævnt anden i Norsk Derby
efter Valley Chapel. Men det var på de kortere distancer,
han især gjorde sig gældende. Han vandt Täby Open
Sprint (Gr.3), og han havde et maksimumhandicap på 96.

I avlen er han bl.a. far til The One And Only, der vandt
Breeders Prize Sprint på Øvrevoll. Samt til én af dette års
meget succesrige heste på Klampenborg, Monte Carlo.
Og endelig til vinterfavoritten Silverstone, der er ud af
Bechmann Racings Oaks-vinder Loquita, der nu er avls-
hoppe på Karlebogård.
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Ved årets Championatsfest på Klampenborg Galopbane overrakte KG’s Formand Jens Ditlev
Lauritzen en ærespræmie til Hanne for sin store indsats for Galopsporten

Tillykke
Hanne!

- ska’ vi snart fodres?


