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MAGAZINE/1
Godt Nytår
I RaceTimeMagazine glæder vi os til det nye
år. Og sikken en start vi har fået i Dubai. Stort
tillykke til I Kirk og alle de andre, der har gjort
det flot. 

Der sker meget i skandinavisk galopsport.
Såvel på det organisatoriske, som på det
sportslige område. Organisatorisk er det vort
nytårsønske, at det skandinaviske samar-
bejde på hestevæddeløbsområdet udbygges.
Det tror vi vil være i alles interesse. Sportsligt
håber vi, at de mange investeringer i et bedre
skandinavisk avlsmateriale vil give udbytte.
Og vi ser frem til forhåbentlig mange gode
væddeløb i Skandinavien i 2019, bl.a. på
Klampenborg, der har fået forbedret banefor-
holdene.
2018 bød på mange flotte præstationer på de
skandinaviske galopbaner. Og set i bakspej-
let fremstår mange resultater nu klarere. Det
fokuserer RaceTimeMagazine på i dette og
det kommende nummer. Vi skal lære af hi-
storien. Den er både interessant og gør os
klogere. Derfor vil RaceTimeMagazine nu
også i ”Down Memory Lane” bringe artikler
om de heste og personer, der har været med
til at skrive historie på Klampenborg og andre
skandinaviske galopbaner.
Vi lever i en globaliseret Verden. Aktive, suc-
cesrige væddeløbere og avlshingste rejser
jorden rundt. Verdens bedste galopheste fin-
der vi i udlandet. Ikke i Skandinavien - des-
værre. Derfor vil vi også fortsat bringe
udvalgte fortællinger om galopsport i Verden
omkring os.
RaceTimeMagazine bringer flere interviews
gennem et år. Det bliver vi ved med.

RaceTime Magazine vil udkomme  aperiodisk gennem
2019. RaceTime Magazine udgives af GalopSport. An-
svarshavende redaktør og Grundlægger: Filip Zwicky
Tel. +45 20 33 58 11 Mail: fz@galopsport.dkOffentlig-
gørelse uden forudgående tilladelse er ikke tilladt

Fotos: Burt Seeger, Stefan Olsson, Erika Rasmussen,
Klaus Bustrup, Elina Björklund med flere

Design: GPMarketing 24279171
Mail: per.bustrup@gmail.com
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VERDENS BEDSTE GALOPHEST?
”Hvem er verdens bedste galophest nogen-
sinde?” Spørgsmålet bliver drøftet ofte,
når væddeløbsfolk mødes. Svaret er svært.
Men hvis man diskuterer galopsporten i ”de
brølende tyvere” er der ingen slinger i valsen.
Svaret er: ”Man O’War.” Læs om ham og hans
farverige historie i dette nummer.

24

"Hvorfor rider jockeyer galopheste,
som de gør? Ja, sådan har det ikke
altid været. Men det havde Tod
Sloan sine egne idéer om.
Læs om, hvordan det lykkedes
ham at ændre til den ridestil, vi
kender i dag. Det var ikke nemt.
Om hans karriere, hans holdning til
trænerinstrukser og hans sørgelige
“endeligt."

HISTORIEN OM TOD SLOAN

3

I 2017 vandt storsat-
sende Mme Fernande
alias Karin Salling
Dansk Derby med Sir
Herman. I fjor var King
David storfavorit i
Dansk Derby, men han
måtte ”nøjes” med en
andenplads. I år har
hun flere toptreåringer,
der igen ser ud til
kunne blande sig, når
de skandinaviske der-
byer skal afgøres. Det
drejer sig først og frem-
mest om Sir Churchill
og Queen Rouge. 

Træner Louis Feustel købte Man
O’War på Saratogas Åringsauk-
tion i 1918 på vegne af Samuel
Riddle (billedet). Det skulle vise
sig at være galophistoriens nok
bedste køb  nogensinde.
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DOWN MEMORY
LANE
I dette nummer af
RaceTime MAGA-
ZINE begynder vi en
serie om personer,
der har sat deres
præg på dansk ga-
lopsport gennem ti-
derne. I dette
nummer bl.a. Jack
Egan, David Coates
og Karl Krøyer
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KARIN SALLING
SATSER PÅ NY
DERBYSEJR
MED SIR CHUR-
CHILL



Hvem vinder
derby i Skandinavien

i 2019?     

DER ER MANGE OM BUDDET!
Generalhandicappet er altid en god
ledetråd, hvis man vil gøre sig klog
på, hvem der kan vinde årets skandi-
naviske derbyer. Og det viser, at der
er mange om buddet. Kun ni kilo skil-
ler de første 25 efter toårssæsonen.

Nicholas Cordrey, der er ansvarlig for
handicap i alle de skandinaviske
lande, har Sir Churchill øverst i handi-
cappet sammen med Irish Trilogy og
Privilegiado. De er alle importer og
p.t. blandt favoritterne til Svenskt og
Norsk Derby. Højest blandt de skandi-
navisk opdrættede heste er Two Eyed
Jack fulgt af Joker Face og Queen
Rouge. Alle tre er meldt til Dansk
Derby 2019.

Sir Churchill (Oliver Wilson) på
vej mod en overlegen sejr i 
Fututy Stakes 2018

”Livet leves forlæns, men skal forstås baglæns”
Citat af Søren Kierkegaard. Det gælder også galop-
sport. Set i bakspejlet er mange resultater nem-

mere at forstå.
Af: Klaus Bustrup

Nicholas Cordrey3



De 25 højst handicappede i Skandinavien

85 SIR CHURCHILL (USA)
85 IRISH TRILOGY (IRE)
82 PRIVILEGIADO (GB)
82 TWO EYED JACK (DEN)
80 CASH (SWE)
80 JOKER FACE (SWE)
80 ES RACO (IRE)
80 QUEEN ROUGE (DEN)
80 SEA RACE (IRE)
80 AMON RA (GB)
79 RAMONE (SWE)
78 NIPOZZANO (IRE)

79 JAMAICA (SWE)
78 JAZZ EXPLOSION (IRE)
78 NOKENGANG (DEN)
78 CANDYFLOWER (SWE)
77 RED CACTUS (USA)
77 HOT CHOCOLATE
77 NOUVELLE LUNE (GER)
77 SILVERSTONE (DEN)
76 BEACH ROAD ONE (IRE)
76 FOR THE ROSES (SWE)
76 MAN IN THE MOON (SWE)
76 MARGRETHE (DEN)
76 NOOSA PRINCE (IRE)

Den nye import, Christmas efter Galileo og ud af
Christmas Kid / Lemon Drop Kid, ejes og trænes
af Flemming Velin. Christmas figurerer ikke i det
skandinaviske generalhandicap endnu. Han for-
ventes at komme til at stå med et generalhandi-
cap på 94 eller 95.  

Han vandt Caravaggio Stakes (L) i Irland. Der ud
over var han anden i Irish Futurity Stakes (Gr.2)
og tredje i Goffs Vincent O’Brien National Stakes
(Gr.1).
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85
I 2017 vandt storsatsende Mme Fernande alias Karin
Salling Dansk Derby med Sir Herman. I fjor var King
David storfavorit i Dansk Derby, men han måtte
”nøjes” med en andenplads. I år har hun flere top-
treåringer, der igen ser ud til kunne blande sig, når
de skandinaviske derbyer skal afgøres. Det drejer
sig først og fremmest om Sir Churchill og Queen
Rouge. 

SKYHØJE FORVENTNINGER
Sir Churchill efter Elusive Quality og ud af Blue Dress/
Danzig blev købt af Karin Salling for 85.000 pund på
Goffs UK Breeze Up Sale i Doncaster i april sidste år. 
Forventningerne til den Marc Stott-trænede Sir Churchill
var derfor skyhøje, da han debuterede på derbydag på
Klampenborg i Goffs Futurity Stakes. Og han skuffede
ikke. Tværtimod. Han vandt med Oliver Wilson i sadlen i
championstil, overlegent og under publikums hyldest.
Og foran en anden dyr import, Lone Kaj-Nielsens Red
Cactus. I det slagne felt befandt sig flere af årgangens
senere stjerner, Irish Trilogy og den danske Kriteriums-
vinder Valentin Apache.

FEMTE I PRIX SARACA PÅ MAISONS-LAFITTE
Marc Stott sendte derfor sin stjerne til det franske Li-
sted-opgør, Prix Saraca på Maison - Laffittes. Sir Chur-
chill endte som en godkendt femte, seks længder bag
den vindende Happy Odyssey, der kom fra en sejr på
Newmarket. Sir Churchills høje generalhandicap skal
bl.a. ses på den baggrund.

TREDIE I VINTERFAVORITERNAS PRIS
Sidste sæsons tredje og sidste start kom i Vinterfavori-
ternas Pris på Bro Park. Sir Churchill var favorit, men
han sluttede som tredje slået med tre længder af Irish
Trilogy. Den norske kriteriumsvinder og indtil da ubesej-
rede Privilegiado var anden. 

Karin Salling ved en tidligere
præmieoverrækkelse og næp-
pe den sidste!

Er Mme Fernande 
med fremme igen?

Sir Churchill (Oliver Wilson) aflægger mai-
dentitlen før Red Cactus i sin debut med
mange overlegne længder.

Sir Churchill  er efter Elusive
Quality  (USA) /Blue Dress
(USA) 

Sir Churchill  trænes af Marc
Stott på Jysk Væddeløbsbane i
Aarhus

General
Handicap
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TRE SEJRE I TRæK
Goffs Futurity Stakes var Irish Trilogys eneste neder-
lag som 2-årig. Siden blev det til tre sejre i stadig
stærkere selskab. 

Efter sin maidensejr vandt Irish Trilogy Dansk Galops
Auktionsløb før Aperola og Valentin Apache. Og Andrew
Kidney-trænede Irish Trilogy sluttede som beskrevet
med sejr i Vinterfavoriternas Pris på Bro Park. 

EJES AF 360 NORTH HORSE RACING AB
Irish Trilogy ejes af 360 North Horse Racing AB, og her i
vinterhalvåret skal han vise sin formåen i Dubai. Det
gjorde han som nok bekendt med succes i sin første
start dernede.  Han er efter den irske Gruppe-2-vinder
Gregorian, der var bedst på de lidt kortere distancer, og
ud af Maya De La Luz/ Selkirk. Stald KTAS har for nylig
erhvervet en halvbror til Irish Trilogy. Acapello (Capella
Sansevero), der skal i træning hos Bent Olsen.

Stall Bright Side Of Lifes Privilegiado er efter Sea
The Moon og ud af Scarlett’s Pride/ Singspiel. Fade-
ren, Sea The Moon, der vandt Tysk Derby (Gr.1) er nu
opstaldet på Lanwades Stud, og han har stigende
succes i avlen. 

I fjor var han bl.a. far til Noble Moon, der vandt Preis des
Winterfavoriten (Gr.3). Sea The Moon er efter storløbs-
vinderen Sea The Stars, der er på vej til at nå astronomi-
ske højder også som avlshingst. Sea Of Stars er bl.a. far
til Sea Of Class, der var en meget tæt runner-up til Ena-
ble i Prix de l’Arc de Triomphe (Gr.1) i fjor. Samt til Stra-
divarius, der i 2018 vandt alle sine fem løb over 
stayerdistancerne, bl.a. Ascot Gold Cup (Gr.1).

Privilegiado ser ud til at gå i sin far og farfars fodspor.
Som 2-årig løb han kun i storløb. Det blev til to sejre på
Øvrevoll, i The Heatherworld Cup og i Norsk Kriterium,
før han oplevede sit eneste nederlag til dato. I Vinterfa-
voriternas Pris, hvor han var kort slået af Irish Trilogy.
Privilegiado er i træning på Øvrevoll hos Niels Petersen,
og Carlos Lopez har været hans faste partner som 2-
årig.

d

Niels Petersen træner Privile-
giado

Tre sejre i træk

En glad og stolt træner Andrew Kidney modta-
ger Irish Trilogy og Martin Rodriquez efter sej-
ren i Mr. Ascot Vnterfavoritarnas Pris

General-
Handicap

Privilegiado

Sea The Moon-afkom
Irish Trilogy (Martin Rodriguez) vinder
Mr. Ascot Vnterfavoritarnas Pris på Bro
Park før Privilegiado (Carlos Lopez) og
Sir Churchill  (Oliver Wilson) - ikke med
på billedet. Efterfølgende er Irish Tri-
logy efter sit løb i Dubai hævet til 85 på
linie med Sir Churchill.

85
General-
Handicap

Irish Trilogy

Mere end godkendt 
præstation i Dubai
10. januar i år sad jeg spændt foran skær-
men for at følge Irish Trilogys treårsdebut
på Meydan i Dubai Trophy over 1400 meter
græs.

Feltet var stærkt, og mine forventningerne ikke
overvældende store, selvom vi de senere år
har set nogle pæne præstationer af skandinavi-
ske heste i Emiraterne. Men Irish Trilogy gjorde
det godt. Særdeles godt. Han var med Carlos
Lopez i sadlen fremme fra start, og jeg spurgte
mig selv: ”Holder det?” Det gjorde det. Irish Tri-
logy var fjerde i mål og sluttede mindre end fire
længder bag Godolphins vinder Good Fortune.
Det bliver spændende at følge Irish Trilogys vi-
dere færden i Dubai og mindst lige så interes-
sant at se ham igen på turfen i Skandinavien.

6



v 

Nouvelle Lune er i træning hos
Wido Neuroth

Dobbelttriumf!

Two Eyed Jack (Jacob
Johansen) vinder
Svenskt Kriterium på
Jägersro før
Mme Fernandes Queen
Rouge med meget kort
hoved. Joker Face var
tredie og Wishformore
fjerde.

Nouvelle Lune er et andet skandinavisk Sea The Moon-
afkom med succes.

Hun vandt i sin debut på Øvrevoll og var dernæst anden i Norsk
Kriterium bag Privilegiado. Sea The Moon kunne således fejre
dobbelttriumf i Norsk Kriterium som avlshingst. Nouvelle Lune,
der er i træning hos Wido Neuroth, afsluttede sæsonen på Bro
Park, hvor hun var sjette slået med syv og en halv længde i det
meget stærkt besatte Vinterfavoriternas Pris, der blev vundet af
Irish Trilogy.

Er Svenskt Kriterium nøg-
len til Dansk Derby 2019?
Den 4. november i fjor vandt Lennart Reuterskiöld jr’s ejede
og trænede Two Eyed Jack på Jägersro Svenskt Kriterium
over 1730 meter dirt.

Mme Fernandes Queen Rouge var knebent slået og lidt efter
fulgte Joker Face og den danske derbyvinder Suspicious Minds
halvbror Wishformore. De opretholder alle engagement i Dansk
Derby 2019. 
Gentager historien sig? De fire er blandt de absolut højest handi-
cappede i derbyårgangen. Men, men. Der er lang tid til Dansk
Derby 2019. Og Dansk Derby løbes over 2400 meter og på
Klampenborgs til tider lidt besværlige græsbane. Meget kan ske
inden da. 80

General
Handicap

Queen Rouge

82
General

Handicap
Two Eyed Jack

77

General
Handicap
Nouvelle

Lune

Der var længder - og
mange af dem - da
Nouvelle Lune 
(Jan-Erik Neuroth)
overlegent vandt i sin
debut på Øvrevoll

Queen Rouge

7



Generalhandicap ultimo 2018 for heste meldt til Dansk Derby 2019

Navn Hdc. Afstamning Ejer Opdrætter Træner
TWO EYED JACK V.

JOKER FACE V.

QUEEN ROUGE Hp.

NOKENGANG V.

SILVERSTONE Hp.

MARGRETHE Hp. 

WISHFORMORE V.

SANKT PEDER V,

VALENTIN APACHE V.

GO FINE GO Hp.

82

80

80

78

77

76

76

75

75

74

Juniper Tree-Gift From The Sea/ Bernstein

Hallucinate-I Could/Johannesburg

Lord Of England - Tolerate  / Dubawi

Center Divider - Vikt. Dream/ Cajun Cadet

Pistachio - Loquita/ Final Appearance

Juniper Tree - Neo Nebula/ Titus Livius

Center Divider - Fleur En Fleur/ Hernando

Reliable Man - Savannah Blue/ Lando

Juniper Tree - Una Hora/ Kateb

Go Go Gadget - Fine Paladine/ Palatal

L&L J’r Reuterskiöld HB

Stall Silvio HB

MME Fernande

Stald Chili

Kjeldsberggaard Aps

Lokalebasen dk A/S

Stall Bonne Nuit

Kjeldsberggaard Aps

Stald Ras

Go Go Racing

York Stutteri

Löberöds Hästklinik AB

Stutteri Hjortebo

Stutteri Hjortebo

Bechmann Racing

Stutteri Hjortebo 

Stutteri Hjortebo

Tor Harry Sigfridsson

Birgitta Tagesson

Stutteri Poulsminde

L. Reuterskiöld Jr.

Hans Adielsson

Marc Stott

Søren Jensen

Bent Olsen

Søren Jensen

Niels Petersen

Bent Olsen

Francisco Castro

Birgitte Nielsen

Dansk Derby er forbeholdt skandinaviskopdrættede heste

JUNIPER TREE INDFRIER FORVENTNINGERNE
Oversigten viser, at der ingen hingste er i Top-10. Kun vallakker og
hopper. Juniper Tree, der har haft sin første årgang som avlshingst
startende i 2018, har gjort det flot med hele tre heste på listen: Two
Eyed Jack, Margrethe og Valentin Apache. Stutteri Hjortebos Center
Divider har to: Nokengang og Wishformore.

Galileo-sønnen Juniper Tree, der er opstaldet på York Stutteri, er ud
af den femdobbelte Gruppe-1-vinder Alexander Goldrun, der i sin
karriere indtjente næsten 2 millioner pund.  Der kommer mange nye
afkom efter Juniper Tree på de skandinaviske galopbaner i år, og det
skal blive spændende at se, om succesen fortsætter. To kriteriums-
vindere i første sæson som avlshingst er ret imponerende.

Juniper Tree

8



Kjeldsbjerggaard ApS
satser meget

- og vinder meget!

I en sand gyser af en opløbskamp vinder udvendige Silverstone (Manuel)
Martinez) De 5 Stjerner Vinterfavoritternes Ærespræmie før Nokengang
og udvendigt Margrethe

De satser meget Kjeldsbjerggaard Aps. Heldigvis har
de også succes. I fjor vandt Queen Estoril de tre
skandinaviske 1000 Guineas. Staldveninden Monza
blev stadig bedre i løbet af sæsonen, og Miintaka var
anden i det meget velbetalte Hurricanelöpning. Det
vender RaceTime Magazine tilbage til senere på vin-
teren i en artikel om derbyårgangen fra i fjor.

Succesen kan fortsætte for Kjeldsbjerggaard Aps i år,
hvor de har to heste på Top-10 listen til Dansk Derby
2019: Silverstone og Sankt Peder. 

VINTERFAVORITTEN SILVERSTONE
Derbykandidaten, Pistachio-datteren Silverstone, der er
helsøster til Hongkong Paradigm og Cloud Walker, vandt
Vinterfavoritternes Ærespræmieløb på Klampenborg før
Nokengang, Margrethe og Sankt Peder. Hun kom fra en
fjerdeplads i Breeders Trophy Juvenile på Bro Park, som
Ramone vandt. Toårssæsonen blev afsluttet på Jä-
gersro, hvor hun i Svenskt Kriterium var klart slået af
Two Eyed Jack og Queen Rouge. Silverstone er ud af
den danske Oaks-vinder Loquita og opdrættet af Bech-
mann Racing.

BASNÆSVINDER SANKT PEDER
Reliable Man-sønnen Sankt Peder, der som Silverstone
er i træning hos Bent Olsen, vandt sit maidenløb i sin
anden start før debuterende Queen Rouge. Efter fjerde-
pladsen i Vinterfavoritternes Ærespræmie vandt han
som favorit Basnæsløb før Momento Carlras.

77

General
Handicap

Silverstone

Sankt Peder (Martin Rodriquez) bliver
en meget overlegen vinder af Basnæs-
løb før Momento Carlras

75

General
Handicap

Sankt Peder

General
Handicap

Nokengang

9
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80

Kjeldsbjerggaard Aps er ikke den eneste stortsatsende 
hesteejer på Top-10 listen til dette års danske derby. Listen
omfatter kendte navne som Mme Fernande, Stald Chili,
Stall Bonne Nuit og Stald Ras.

Da Per og jeg besøgte Marc Stott i juli måned sidste år var
Queen Rouge startklar, og Marc Stotts forventninger til hende
var meget høje. En skade gjorde imidlertid, at hun først debute-
rede i slutningen af september måned, hvor hun var anden til
Sankt Peder. 
Godt to uger senere vandt hun i opvisningsstil med otte læng-
der på Jägersros dirt over 1600 meter, og hun afsluttede sæso-
nen med et knebent nederlag i Svenskt Kriterium bag Two Eyed
Jack.

FORNEM AFSTAMNING
Queen Rouge er efter Gruppe-1-vinderen Lord Of England, der
er far til vinderen af Tysk Derby 2016 (Gr.1), Isfahan. Moderen
er den vindende Dubawi-datter, Tolerate. Sidst en hoppe vandt
Dansk Derby var i 2015, da Manacor sejrede. Men hopper er in
worldwide.

SUPERHOPPER
Bare tænk på Enable, vinder af Prix de l’Arc de Triomphe de
sidste to år og af Breeders’ Cup Turf i efteråret 2018 på Chur-
chill Dows. Sea Of Class, dette års runner-up i Prix de l’Arc. Og
den australske superhoppe, nu otteårige Winx, der har vundet
22 Gruppe-1-løb, hvilket er verdensrekord. Og så er hun ube-
sejret i sine sidste 29 starter.

Lord of England er far til
Queen Rouge. Han er
også far til vinderen af
Tysk Derby  (Gr.1) 2016
Isfahan.

General
Handicap

Queen
Rouge

Kan Queen Rouge gøre,
hvad der ikke lykkedes
for King David?

Queen Rouge
(Oliver Wilson)
modtages i vin-
dercirklen af
Karin Salling og
Marc Stott

Nedenfor:
Lord Of England-
sønnen, Isfahan,
vinder Tysk
Derby 2016

Lord Of England

210



75

Det undrer ikke, at Stutteri Hjortebo har opdrættet hele fire
af de 10 heste, der står øverst i handicappet over heste til-
meldt Dansk Derby 2019. Ud over Queen Rouge er det No-
kengang, Margrethe og Wishformore. De to førstnævnte er i
træning hos Søren Jensen, medens Wishformore trænes af
Niels Petersen. 

CENTER DIVIDER HAR FÅET SUCCES
Nokengang og Wishformore er begge efter Center Divider, der
har fået succes som avlshingst, efter han kom til Stutteri Hjor-
tebo og har fået tilført mange gode hopper.

DEN EVIGE TOER
Nokengang præsterede at blive toer i alle sine fire starter som 2-
årig på Klampenborg. Hver gang var han slået kort af gode
heste, og tre gange var der tale om storløb. 

Efter en andenplads i sin debut bag Margrethe, var han anden i
Produce Stakes til Appel Au Maitre-datteren, Aperola, der på det
tidspunkt allerede havde to sejre bag sig. I Dansk Kriterium
måtte Stald Chilis meget lovende Center Divider-søn, der er
halvbror til King’s Son (Mingun) bøje sig for Valentin Apache.

KNEBENT NEDERLAG I VINTERFAVORITTEN
Og i sin sidste start i 2018 blev det til et knebent nederlag i Vin-
terfavoritternes Ærespræmie bag Silverstone. Det blev til en en-
kelt start uden for Klampenborg. I Breeders´ Trophy Juvenile på
Bro Park, hvor han var uplaceret.

JUIPER TREE-DATTEREN MARGRETHE
Juniper Tree-datteren Margrethe slog som beskrevet Nokengang
i sin debut på Klampenborg. I Vinterfavoritternes Ærespræmie
var rækkefølgen byttet om, og Margrethe var tredje bag vin-
dende Silverstone og Nokengang. Margrethe startede kun tre
gange som 2-årig. I sin tredje start på Bro Park i Amacitalöpning
var hun femte, 4 ½ længde bag vindende Sea Race, der senere
på sæsonen også vandt Autumn Fillies på Bro Park.

Søren Jensen - altid farlig
i Derbysammenhæng

General
Handicap

Valentin Apache

I en fantastisk duel ned gennem Klam-
penborgs lange opløb vinder udvendige
Valentin Apache (Martin Rodriquez)
Dansk Kriterium før Nokengang (Nicolaj
Stott)

78

General
Handicap

Nokengang

Stutteri Hjortebo
står som altid

stærkt

Margrethe

11
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Stutteri Hjortebos Fleur En Fleur er en af de mest succes-
rige avlshopper de senere år. Hun er mor til storløbsvinde-
ren og vinderen af Dansk Derby i 2016, Suspicious Mind. Til
St. Leger-vinderen Call Of Duty og til adskillige andre gode
heste som Robinia Face, Mon Fleur og Sådan. I Dansk
Derby 2019 kan hun blive repræsenteret af Wishformore
(Center Divider), der kun løb to gange i fjor.

Efter en nem sejr i sin debut på Øvrevoll før Appel Au Maitre-dat-
teren Appel Chérie, der er ud af Koo Koo Sint og ligeledes op-
drættet på Hjortebo, var Wishformore fjerde i Svenskt Kriterium
på Jägersro slået med godt fem længder af Two Eyed Jack.

EN GOD PRæSTATION
Ikke en dårlig præstation i det måske stærkest besatte toårsløb i
fjor for skandinavisk opdrættede heste. Wishformore ejes af Stall
Bonne Nuit og er opstaldet på Øvrevoll hos den skandinaviske
championtræner Niels Petersen. General

Handicap
Wishformore

Fleur En Fleur-sønnen Call of Duty (Elione Chaves) vinder
Tortue Efterårshandicap før Captain Morgan (Oliver Wilson).
Call Of Duty vandt også Dansk St. Leger

Leverer Fleur en 
Fleur endnu en
derbyvinder? 

Suspicious Mind ( Elione Chaves) regnes for Fleur En
Fleurs til dato bedste afkom: Derbyvinder. Har startet 24
gange og vundet halvdelen. Indløbne penge: kr. 2.583 438

Indtil videre  har otte afkom ud af Fleur En Fleur 
ialt dato indløbet: 4.542,000 kr.

Wishformore  (Carlos Lopez) af-
lægger maidentitlen i karrierens
første start på Øvrevoll

12



General
Handicap
Amon Ra

Optimistisk
målsætning?

Da Racetime Magazine besøgte Francisco Castro på Jä-
gersro sidste år fortalte han os, at han satsede på at vinde
såvel Svenskt Derby som Dansk Derby i 2019. Svenskt
Derby med Amon Ra og Dansk Derby med Valentin Apa-
che.

Den meget veltrukne Exceed And Excell-søn, Amon Ra, vandt
fire af sine fem starter sidste år. Tre gange var der tale om stor-
løbssejre. I Scandic Derby Juvenile og i Lambada Cup, hvor
han begge gange slog Nipozzano og i Skånelandlöpning, hvor
han slog Joker Face. Kun en gang har han måtte give sig - i
begyndelsen af oktober i fjor - hvor han var slået af Joker Face
og Two Eyed Jack. Han har kun løbet på Jägersro. Og det er
også på denne bane, at Francisco Castro vil forberede ham til
Svenskt Derby i år.

FORMEN VAR NOGET OP OG NED
Valentin Apache er efter Juniper Tree og ud af Una Hora, der
på Klampenborg vandt Dansk Oaks og Dansk St. Leger og
som 4-åring Dansk Breeders Cup.

Han var ejet af Francisco Castro selv, da han debuterede og
vandt sit maidenløb før Francisca. Men Valentin Apache blev
senere solgt til Stald Ras, i hvis farver han vandt Dansk Krite-
rium før Nokengang og Go Fine Go. Han skuffede noget se-
nere i sæsonen med en tredjeplads bag Irish Trilogy og
Aperola i Dansk Auktionsløb, og i Vinterfavoritternes Ærespræ-
mie, var han helt væk.

ØNSKER FILIAL PÅ KLAMPENBORG
Valentin Apache forblev i træning hos Francisco Castro, der
senere har fået flere heste i stalden ejet af Stald Ras. Som
nævnt i RaceTime Magazine, da vi interviewede Francisco Ca-
stro, vil han meget gerne etablere sig med en filial på Klam-
penborg.

BILLEDSKØNNE ES RACO
Amon Ra og Valentin Apache er ikke de eneste toårs-stjerner,
som Francisco Castro har i sin stald. Der er al mulig grund til at
være opmærksom på den billedskønne Holy Roman Emperor-
søn, Es Raco. Efter en tredjeplads i et maidenløb i slutningen
af juni måned vendte han tilbage på Jägersro sidst på sæso-
nen med en knusende overlegen 10-længders sejr.

75

General
Handicap
Valentin
Apache

General
Handicap
Es Raco

80

Francisco Castro har et stærkt 
3-års hold til sæson 2019.

Billederne til venstre viser fra
oven og nedefter:

Amon Ra, Valentin Apache og
Es Raco

80
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Lennart Reuterskiöld både ejer og træner Two Eyed Jack,
og såvel Svenskt som Dansk Derby kan blive aktuelle, hvis
Two Eyed Jack kan fortsætte, hvor han slap i fjor. I toårssæ-
sonen blev det til tre starter. To sejre og en andenplads i et
tæt opløb, hvor han var slået af Joker Face men foran Amon
Ra. 

Han indledte sæsonen med en 10 længders sejr i et maidenløb,
og han afsluttede med sejr i Svenskt Kriterium foran Queen
Rouge og Joker Face. Two Eyed Jack er efter Juniper Tree og
opdrættet på York Stutteri. Han er første afkom ud af den vin-
dende Bernstein-datter, Gift From The Sea, som familien Elsass
importerede fra Irland i 2011.

I 2016 var Suspicious Mind 1 ½ lgd. fra at vinde Svenskt Derby. I
sin næste start vandt han Dansk Derby med 7 ½ længde. Det
var tæt på. Men det lykkedes ikke for Suspicious Mind at vinde
såvel Svenskt som Dansk Derby. Lykkes det for Two Eyed Jack?

STÅR JOKER FACE DERBYDISTANCEN?
Joker Face vandt tre gange i sine syv starter som 2-årig, og han
er den eneste, der har slået Two Eyed Jack. Han har kun løbet
på Jägersro, og i sine to sidste starter var han tredje bag Two
Eyed Jack og Queen Rouge i Svenskt Kriterium og anden bag
Amon Ra i Skånelandlöpning. Formen er flot, og det er afstam-
ningen også.

Han er efter den skandinaviske førsteårgangshingst Street Cry
sønnen Hallucinate. Street Cry, der selv vandt Dubai World Cup
(Gr.1) er i avlen far til to af verdens absolut bedste heste, Ze-
nytta og Winx, der stadig er aktiv og fortsætter karrieren i år. Mo-
deren, I Could efter Johannesburg, har haft en imponerende
succes som avlshoppe. Hun er mor til Skandinaviens højest
handicappede hest, sidste års vinder af Gruppe-3-opgøret Za-
wawi Cup, I Kirk efter Eishin Dunkirk. (RaceTime Magazine ven-
der senere tilbage med en artikel om de højest handicappede
heste i Skandinavien). Og til vinderen af Dianalöpning Pocahon-
tas Face (Layman) samt til den meget kapable sprinter Jammy
Action (Tertullian). Alle sprintere eller milere. Adskiller Joker
Face sig fra sine halvsøskende og står han derbydistancen? Det
skal vise sig.

Lennart Reuterskiöld Jr.

TWO EYED JACK
HAR OGSÅ BÅDE

SVENSK OG DANSK
DERBY PÅ DAGSORDENEN

Two Eyed Jack føres tilbage til vægten efter sejren i Svenskt Kriterium omgivet af Reu-
terskiöld familien, der både ejer og træner  Two Eyed Jack. Han er opdrættet på York
Stutteri

Joker Face (Carlos Lopez) er den
eneste hest, der har slået Two
Eyed Jack, men rækkefølgen har
også været omvendt

80

General
Handicap
Joker Face

82 General
Handicap

Two Eyed Jack
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79

Eishen Dunkirk-datteren Ramone var konstant helt i top i fjor, og
præmiekontoen efter toårssæsonen viser da også godt over  en mil-
lion svenske kroner. Hun var slået af Stald Perlens Wido Neuroth-
trænede Beau Nuage i sin debut. Men hun fik revanche, da hun i
Eivind Eckbo Legats Vandrepokal - også på Øvrevoll - slog Beau
Nuage og en anden af årgangens tophopper Candyflower, der ejes af
Mr. Ascot. Candyflower, der senere på sæsonen var anden i Breeders
Trophy Juvenile, er som Ramone efter Rävdansens meget succes-
rige avlshingst Eishin Dunkirk og i træning hos Wido Neuroth.

Efter en ny sejr på Øvrevoll i Skandinavisk Mästerskap for 2-Åringar blev
det til sejr for Ramone i den svenske udgave SM for 2-årige Hästar før
endnu en Eishin Dunkirk-datter, For The Roses.  Sidste års største sejr for
Ramone kom i Breeders Trophy Juvenile på Bro Park, hvor hun sejrede
før Candyflower og Jamaica. Året sluttede med en andenplads i Jockey-
klubbens Magic Million på Bro Park, hvor hun måtte bøje sig for Jamaica.
Ramone er halvsøster til Queens (Philomatheia), der sidste år var anden i
Dansk Breeders Cup bag Steinway. Ramone er i træning hos Niels Peter-
sen på Øvrevoll.

Millionøse

General-
Handicap
Ramone

JAMAICA HAVDE EN FLOT SæSON I FJOR
Jamaica, der som beskrevet udkæmpede ad-
skillige dyster med Ramone som 2-årig, havde
en meget fin sæson med tre sejre i sine syv
starter. Hun afsluttede 2018 med en femteplads
i Svenskt Kriterium på Jägersro, hvor hun var
adskillige længder bag Two Eyed Jack og
Queen Rouge. Jamaica, der i træning hos Pa-
trick Wahl, der var den førende træner på Bro
Park i 2018, er efter endnu en af de meget suc-
cesrige skandinaviske førsteårgangshingste,
Deep Impact-sønnen Barocci.
z

Ramone (Per-Anders Gråberg vinder Bree-
ders Trophy Juvenile på Bro Park før Can-
dyflower og Jamaica

Jamaica (Martin Rodriquez )vinder Magic
Million før Ramona (Per Anders Gråberg)
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General-
Handicap
Jamaica
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Red Cactus kom godt
fra start i sin årsdebut

Lone Kaj-Nielsens Red Cactus ko-
stede 80.000 pund på Goffs UK
Breeze Up Sale. Efter to andenplad-
ser på Klampenborg bag hhv. Sir
Churchill og Casinobutler kom hans
første sejr i hus, da han vandt det
velestimerede Svealandlöpning på
Bro Park før Nipozzano og Jazz Ex-
plosion. Såvel Red Cactus som Ni-
pozzano måtte dog give sig i deres
næste start, hvor de var slået at
trioen Irish Trilogy, Privilegiado og
Sir Churchill i Vinterfavoriternas
Pris.

Red Cactus, der er i træning hos Bent
Olsen årsdebuterede den 10. januar på
Meydan i UAE 2000 Guineas Trial over
1600 meter dirt. Det var hans første
start på dirt, der dog afstamningsmæs-
sigt skulle passe ham godt. Det tydede
dog intet på fra start. Red Cactus var
hurtigt sidst og langt bag de andre ind i
opløbet. Men Carlos Lopez gav ikke
op. Red Cactus åd sig ind på andre.
Overhalede mange og sluttede som
sjette bag den urørlige, ubesejrede
Walking Thunder, der helt overlegent
tog sin tredje sejr i træk.

Red Cactus er efter den amerikanske
Gruppe-1-vinder, Hard Spun, der i
avlen allerede er far til ni gruppe-1-vin-
dere. Red Cactus viste gode takter i
sin årsdebut i Dubai. Han kan løbe på
dirt, og  han ser ud til at ville kunne lide
de længere distancer. Så Svenskt
Derby virker umiddelbart som en
oplagt mulighed i 2019.

SOM 2-ÅRINGER VAR DE LIGE
UNDER DEN ABSOLUTTE TOP, MEN

DET KAN æNDRE SIG
Marc Stott-trænede Nipozzano indledte
sin toårssæson med to andenpladser
på Jägersro bag Amon Ra, inden han
nemt vandt Fyens 2-Års Grand Prix før

samme træners Mr. Gunpowder og vin-
terfavoritten Silverstone.
Efter tredjepladsen i Svealandlöpning
vandt Jazz Explosion sine næste to
starter på Jägersro. Først slog han den
meget kapable hoppe Hot Chocolate i
et toårsløb, og efterfølgende vandt han
Manoustielöpning med syv længder før
vinderen af Herman Sallings Mindeløb,
Mr. Gunpowder.

MR. GUNPOWDER.
Mr. Gunpowder måtte slås for sejren i
Herman Sallings Mindeløb inden Go
Fine Go var besejret. 
Go Fine Go er efter den norske derby-
vinder Go Go Gadget, der virker som
avlshingst på Stutteri Thorskovgaard.
Hun er i træning hos Birgitte Nielsen i
Århus, og hun er halvsøster til Rosa
(Nobileo), der vandt Derby Consola-
tion. Inden Herman Sallings Mindeløb
vandt Go Fine Go 2-Åringernes Stayer-
prøve på Jydsk væddeløbsbane, og
hun var tredje i Dansk Kriterium på
Klampenborg bag Valentin Apache og

Nokengang.

CASH ER SPRINTERTRUKKET
Vanja Sandrup-trænede Cash gjorde
det upåklageligt i sin toårssæson. Han
startede tre gange på Jägersro, og
efter en andenplads i debuten blev det
til to sejre. Han sluttede sæsonen med
at vinde det velbetalte Janos Tandari
Minneslöp før Hot Chocolate. Han er
efter den brasilianske topsprinter Verde
Mar, der tre gange vandt Zawawi Cup
(Gr.3) på Jägersro.

Moderen Premier var også en kapabel
sprinter, og Bearhunter, der er helbror
til Cash har gjort det godt - på de kor-
tere distancer. Så derbydistancen er
næppe Cash’s livret.

Billeder tv. fra oven og nedefter:
Red Cactus aflægger maidentitl-
len på Bro Park. Elione Chaves
var i sadlen

Nipozzano (Oliver Wilson) vinder
Fyens 2-års Grand Prix overle-
gent

Cash (Martin Rodriques) vinder
på Jägersro

Bent Olsen træner Red Cactus

General
Handicap
Nipozzano

78

77

General
Handicap

Red Cactus

General
Handicap

Cash

80
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Beach Road One, der er i træning hos Caroline Malmborg
måtte vente til den 7. november i fjor med at debutere. Det
gjorde den skimle Mastercraftsman-søn så til gengæld i
overlegen stil, da han på Bro Park vandt sit maidenløb med
syv længder. 

HALVBROR TIL SPINNING MEMORIES
Han er halvbror til 3-årige Spinning Memories (Arcano), som har
vundet to af sine tre første karrierestarter og senest sejrede i
Prix Matchem (L) på Saint-Cloud i Paris.

Gruppe-1-vinderen Mastercraftsman er i avlen bl.a. far til The
Great Gatsby, der vandt Prix du Jockey Club (Gr.1), Fransk
Derby. I Skandinavien er Mastercraftsman kendt som far til su-
perhoppen Icecapada, den danske derbytoer Marlborough og
sidste års vinder af Hurricanelöpning, Stald Seasides Sea Lieu-
tenant.

BEDST PÅ DIRT
Samme dag som Beach Road One debuterede med sejr på Bro
Park vandt den Lars Kelp-trænede Kodiac-søn Noosa Prince
med syv længder. Det var Nooza Prince´s anden sejr, og som
den første var det på dirt. Noosa Prince kom fra Vinterfavoriter-
nas Pris, hvor han på Bro Parks græs var i det slagne felt.

Reliable Man-sønnen, Man In The Moon, vandt sidst på sin to-
årssæson to løb i træk. Efter sin maidensejr blev det sejr i Novis-
löpning, hvor han efter kamp slog For The Roses.

Imponerende
debut

Beach Road One, der er i træning hos Caroline Malmborg (billedet) føres til
vægten efter en overlegen debutsejr på Bro Park på ikke mindre end syv læng-
der. Fredrik Janetzky var i sadlen.

Man In The Moon (Per-Anders Gråberg) i
tæt opløbskamp med For the Roses 

76

General
Handicap

Noosa Prince

Lars  Kelp-trænede Noosa Prince aflagde samme dag som Beach Road One sin
maidentitel. Og han ville ikke stå tilbage for Beach Road One, men vandt også
med syv længder - Shane Karlsson var i sadlen.
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General
Handicap

Beach Road
One

General
Handicap

Man in the Moon

76
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Flere af de førende skandinaviske trænere står med gode
chancer for at fejre en derbytriumf og/ eller sejre i de øvrige
klassiske løb i 2019.

DERBYSPECIALISTEN NIELS PETERSEN
Den skandinaviske championtræner Niels Petersen har vundet
syv af de sidste 15 derbyer, der er redet i Skandinavien. Han
vandt såvel Svenskt som Norsk Derby sidste år med hhv. Nordic
Defense og Square De Luynes. I 2014 gjorde han rent bord og
vandt alle de tre skandinaviske derbyer med tre forskellige
heste. Og Niels Petersen kan udmærket vise sig at have endnu
en derbyvinder eller klassisk vinder i stalden i år med heste som
Privilegiado, Ramone, Wishformore, Arigato, Izakaya, Love Of
Course og Shenanigans.

JUNIOR HAR VUNDET SVENSKT DERBY TO AF DE SIDSTE
TRE ÅR
Lennart Reuterskiöld jr. sadlede den svenske derbyvinder i 2016
og 2017. Dorcia i 2017 og Duke Of Burden i 2016. I år har han
med Two Eyed Jack flere muligheder for en eller flere derby-
sejre. Men Lennart Reuterskiöld har også andre treåringer i stal-
den, der vil kunne være med fremme i de klassiske løb.
Det gælder bl.a. Zoffany-sønnen All Run, der vandt i sin eneste
start som 2-årig. Black Coffee, der vandt Stig Holms Memorial
på Jägersro, Divorce og Hot Chocolate. Leo The Lion efter Reli-
able Man, der vandt Svenskt Kriterium Consolation i sin eneste
start som 2-årig før Gibson, samt Moneytalks og Wings Of Love.
De har alle et handicap på over 70 efter deres toårssæson.

SØREN JENSEN HAR ALLEREDE VUNDET DANSK DERBY
FIRE GANGE
Søren Jensen vandt senest Dansk Derby i 2017 med Sir Her-
man. Dette års derbyårgang hos Søren Jensen tæller mange
gode heste. Nokengang, som vi uden tvivl vil se i vindercirklen i
år. Margrethe, Casinobutler (Barocci-Sweet Fox Fever), der er
halvbror til den danske 2000 Guineas-vinder All Or Nothing (Eis-
hin Dunkirk), Mogens, der måske kan mere, end han hidtil har
vist, Momento Carlras, der i fjor var i træning hos Hanne Bech-
mann og Sea Master, en halvbror til Silver Seas.

Hvilke trænere står
stærkt i derby-

sammenhæng 2019?

BENT OLSEN HAR ET STÆRKT HOLD
Danmarks mangeårige championtræner Bent Olsen har et
stærkt treårshold parat til de klassiske løb i år. Red Cactus, Sil-
verstone og Sankt Peder er allerede omtalt. Flere andre har vist
gode takter som 2–åringer. Bitcoin, Lord Of Elsinore, Miss Spec-
tre, den danske derbyvinder Manacors helbror, Primacor og
Prince Charming, der aflagde sin maidentitel på Klampenborgs
sidste væddeløbsdag i 2018.

FIRE MEGET LOVENDE HOPPER I WIDO NEUROTHS
STALD.
Wido Neuroth har vundet et hav af klassiske løb, og det behøver
på ingen måde være forbi. Stalden rummer flere gode treåringer,
der vil kunne tage kampen op i de klassiske løb i Skandinavien.
Det gælder ikke mindst hopperne Appel Chérie, Beau Nuage,
Candyflower og Nouvelle Lune. En enkelt fra det andet køn,
Deadline Day, har også gjort det godt. Han er stadig maiden,
men han har løbet i godt selskab, så det varer næppe ved særlig
længe.

FRANCISCO CASTRO HAR GODE KORT PÅ HÅNDEN.
Stald Seasides Darcy, der var trænet af Francisco Castro, vandt
Dansk Derby i 2012. Francisco Castro har særdeles gode kort
på hånden forud for dette års klassiske løb. Amon Ra, Es Raco
og Valentin Apache er de mest oplagte kandidater. Francisca løb
kun en enkelt gang i fjor, hvor hun var kort slået af Valentin Apa-
che på Klampenborg. Er hun i orden, bliver det spændende at
se, hvor meget, hun kan.

Niels Petersen L. Reuterskiöld Junior

Søren Jensen Bent Olsen

18
Wido Neuroth Francisco Castro



Det glippede for Marc Stott i fjor med King David, men Århus-
træneren kan få sin første derbysejr som træner i 2019. 

Han har et flot hold treåringer parat til dette års skandinaviske der-
byer. Mme Fernandes Sir Churchill, Queen Rouge og Sir Antonelli.
Nipozzano, Aperola og Gibson, der er halvbror til Steinway. Hong-
kong Yob, Stratego og Jeunesse Lili, halvsøster til derbyvinderen
Sir Herman.

Lykkes det for
Marc Stott?

Cathrine Erichsen vandt Dansk
Derby i fjor med Master Bloom

Gibson - en halvbror til Steinway  (Oliver Wilson) bliver 2. på
Jägersro

Cathrine Erichsens Firepower har ikke
været dårligere end tredje

Norske Cathrine Erichsen vandt Dansk Derby sidste år med Master
Bloom. Hun har kun haft en enkelt 2-åring i træning i fjor, der har vist
gode resulteterr. Firepower (Sir Lando – Alight/ Pivotal) vandt i sin
debut, og han var blandt de tre første i sine næste starter. Han afslut-
tede året med en andenplads i NFFF Auksjonsløb på Øvrevoll bag Ari-
gato og med et generalhandicap på 71. Efter sin toårssæson havde
Master Bloom 73 i handicap. Firepower er efter Stall Perlens Sir
Lando, der i 2012 vandt Stockholms Stora Pris (Gr.3) og Walter Nil-
sens Minnelöp (Gr.3) på Øvrevoll. Moderen Alight var en fremragende
sprinter, der nåede et maximumhandicap på 87.

INGEN AF DE OMTALTE BEHØVER VINDE

DERBYER I 2019

I 2017 vandt Dorcia Svenskt Derby. Sir Herman

Dansk Derby og High As A Kite Norsk Derby. Den

trio havde ingen forudset ved starten af  2017. 

Såvel Sir Herman som High As A Kite var ustar-

tede som 2-åringer, og rundt omkring i galopstal-

dene i Skandinavien kan der være kommende

stjerner, der blot ikke var klar til væddeløb som 

2-åringer.

Sidste års danske derbyvinder, Master Bloom, var

ikke blandt de mest omtalte i derbysammmen-

hæng på dette tidspunkt sidste år. 

Og den danske derbyvinder i 2014, Davicii, var

ikke bedre end femte i sin toårssæson. Men det er

så undtagelserne, hvis man ser på de sidste fem

års skandinaviske derbyvindere. De øvrige havde

alle vist flotte resultater i deres toårssæson og var

derfor højt handicappet. 

Duke Derby (81), Eye In The Sky (83), Manacor

(77), Bokan (83), Quarterback (84), Duke Of  Bur-

den (84), Suspicious Mind (87) og 

Our Last Summer (82). Sidste års 

svenske derbyvinder, Nordic 

Defense, havde efter sin første 

sæson 80 i handicap og den 

norske derbyvinder Square 

De Luynes 81.

Firepower vinder på Øvrevoll
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DOWN MEMORY LANE

John Robert Egan - kendt som Jack - blev født i Castleford,
hvilket er i nærheden af Pontefract i England 10. februar 1932.
Hans far var minearbejder. Men det stod hurtigt klart, at Jack
ikke ønskede at gå i faderens fodspor. Væddeløbshestene
trak.
Han søgte derfor en læreplads hos træner Sam Armstrong - og fik
den. Talentet viste han hurtigt. Den første vinder kom 19. august
1949 på Stockton-banen.

Jack udviklede sig hurtigt. Sæsonen efter - stadig som lærling -
havde Egan 23 vindere i 307 ridt. Den største triumf  kom i 1951,
hvor han vandt Chester Cup på ryggen af Wood Leopard.

SÅ GIK TUREN TIL DANMARK
Med 160 vindere i bagagen drog Egan og familien til Danmark i
1959. Her blev han en øjeblikkelig succes. Det var i de år, skibsre-
der Jørgen Jensen gjorde sit indtog i fuldblodssporten. Han  etab-
lerede sig på Enghavelyst med 20 heste. Senere blev Enghavelyst
omdøbt til Scarlettgården. Og som nok bekendt vendte det gamle
navn senere tilbage.

Otto Bauer var blevet hentet fra Tyskland som træner og Jack
Egan blev Scarlett-staldens 1. jockey. Og mon ikke det var en suc-
ces for ejer, træner og jckey, der allerede i 1960 kunne notere den
første Derbyvinder og det med egen opdrættede Royal Scarlett.

GODDAG TIL FRANZ NUTZ
Senere på året skulle Jack Egan ride Pilet i Dansk Oaks, men blev
skadet op til løbsdagen. Det viste sig at være svært at finde en
passende substitut. Heldet ville, at Vinzenz Vogel havde sin ven
Franz Nutz på besøg fra Østrig.

Fornaliteterne blev hurtigt bragt i orden. Nutz vandt derefter en
overbevisende sejr før Raadvaddam. Axel Thorngren var begej-
stret over Nutz ridt og tilbød Nutz en kontrakt fra 1961, som Nutz

accepterede. Det blev for Nutz fulgt op af en fantastisk trænerkar-
riere med mere end 500 sejre. Blandt sejrene var fire Derbyvindere
og otte Oaks-triumfer.

Desværre sluttede Scarlett-eventyret, da
Rederiets nybygning forliste i 1963 på vej
mod Danmark på en flod i Tyskland. Desværre var nybygningen
ikke forsikret. Både Otto Bauer som Jack Egan fortsatte dog deres
karrierer i Danmark.

VANDT ALLE KLASSIKERNE
Egan vandt samtlige klassiske løb under sit 15 år lange ophold i
Danmark. Ved sin tilbagekomst til England flyttede han og familien
nordpå. Her begyndte Jack at arbejde for Denys Smith, der bla. 

JACK EGAN - DAVID COATES

Her red Jack Egan sin første vinder, Broad Water, i 1949. Jack Egan                      Otto Bauer

Denis Smith

vandt Grand National i 1968 med Red
Alligator.

Egan fik fornyet sit jockeylicens og red
13 vindere i 1973..Han fortsatte med at
ride et par sæsoner mere. Men her
blev han kun noteret for enkelt vindere
hver sæson.
Jack Egan blev fundet død i sit hjem

i Newmarket 30. juli 1991. Han blev kun 59 år. Han efterlod sig en
datter og to sønner.

Træner Alex Scott udtalte om Jack Egan: ”han var et ualmindeligt
venligt og følsomt menneske. Han holdt af de heste han red, hvilket
ingen kunne være i tvivl om, hvis de så Jack i selskab med he-
stene.”

David Coates var født i 1950.
Og han havde ikke været i 
lære i mange uger før han
havde vist sit åbenlyse talent.

Coates begyndte karrieren hos
Harry Maw i Doncaster. Men af 
en eller anden ikke oplyst år-
sag, flyttede han hurtigt til Taffy
Williams i nærheden af Ferry
Hill.
I England husker man Coates 
for duellen med Richard Dicey 
om lærlingechampionatert i 1968.
”Kampen” endte uafgjort.
Det skyldtes, at Coates og 
Dicey havde en ”duel”, hvor 
først den ene så den anden tog
føringen.

Desværre for Coates kom han i
kampens sidste fase ud for et
uheld, der antagelig kostede
championatet.

FORLOD ENGLAND
Til nogen undren forlod han
England efter sit andet lærelin-
geår til fordel for en karriere i
Danmark. Og det var altså efter
sejre i the Great St Wilfrid, Nort-
hern Goldsmiths' and Great
Yorkshire Handicaps. Havde
han fortsat karrieren i England
kunne han antagelig være nået
langt.

DANSK DERBYSEJR
I Danmark bev han engageret
hos Kim Stumann. Og parret fik
det helt store gennembrud i
1973. Her blev derbyet vundet
med Tomca. Men Coates nåede

aldrig samme høje niveau, som
det man havde været vidne til i
England. Men selvfølgelig
havde han vindere. Navnlig hu-
sker man hans ridt på Buster
Brown, der blev valgt som årets
hest i 1980. David Coates døde
desværre alt for tidlig i en alder
af kun 50 år.

Efter derbysejren med Tomca

David Coates
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Down Memory Lane
HENNING HØJELSE - TONY RAWLINSON

Højelse-familien satte gennem mange år deres præg på skandi-
navisk galopsport. Primært i Danmark, men det blev også til
mange triumfer i de andre nordiske lande. 

Det begyndte med Edwin Højelse, der var den ældste af en børne-
flok på 10 - jo, du læste rigtigt!. Der var fem af hver køn. De voksede
alle op på Østerbro.

EDWIN VAR ET STORT TALENT
Han blev udlært som jockey  og viste sig at være et betydeligt talent
i en saddel. Han vandt adskillige løb før og under 2. Verdenskrig.
Som lærling havde Edwin rekorden for flest vundne løb på en
sæson. Rekorden bestod i mange år, indtil den blev slået af Kim An-
dersen.

TO BRØDRE FULGTE I EDWINS FODSPOR
Det var Mogens Højelse og Henning Højelse. Mogens blev dog hur-
tig for tung til en karriere som fladløbsjockey og red derfor en del for-
hindringsløb, inden han skiftede til andet erhverv.

Henning Højelses ønske var at blive ingeniør. Sådan kom det ikke til
at gå. Han klarede sig godt i skolen og var klar til at opfylde sit
ønske om at læse til ingeniør, da tragedien ramte familien.

TRAGEDIEN
Faderen blev dræbt ved en bilulykke og pludselig stod moderen så
alene med 10 børn og en enkepension, der slet ikke slog til. Det blev
derfor nødvendigt, at Henning skulle finde et job, eller en betalt  læ-
replads. Henning foretrak at forsøge sig som jockey som sin store-
bror Edwin. 

ARBEJDEDE I TYSKLAND
Men vægten blev hurtgi for høj for ham til at kunne ride fladløb. Det
blev derfor i forhindrnigsløbene, han var aktiv. Han red også i Tysk-
land. Men han kom hjem igen og fik et job som fodermester hos Wil-
lie Arnull. I begyndelden af 50’erne nedsatte han sig som træner.

STOR SUCCCES SOM TRæNER
Og Henning Højelse blev en stor succes som træner. Han blev flere
gange trænerchampion i såvel Sverige som Danmark.
Han havde salgstalent og fik mange kendte navne interesseret i
Sporten. Det var således Højelse, der fik kontakt med skibsreder
Jørgen Jensen og overtalt ham til at købe galopheste. Det blev en
stor succes til at begynde med. Kun et uheld med en nybygning fra
Tyskland stoppede eventyret.

Højelse var også manden, der fik Brdr. Strecker interesseret i at
være hesteejere. Det skete bl.a. ved, at han gennem lang tid red
forbi Brødrenes hus med et lot om morgenen, som så af og til nup-
pede en tot græs af forhaven. Til sidst kapitulerede brødrene og
købte deres første galophest. Og der kom mange flere til. Brdr.
Strecker opnåede en succes som sjældent set, men er nu ikke
længere aktive indenfor galopsporten.

Det er til gengæld Hubert Strecker, der er søn af Jørgen Strecker,
der desværre døde i en ung alder. Hubert Strecker har haft stor suc-
ces i England.

10 ÅR SOM AMATØRRYTTER
Det indtil videre sidste skud på Højelse-familiens engagement i ga-
lopsporten er Flemming Højelse, der i 1960’erne var en efterspurgt
amatørrytter med god succes, navnlig på Klampenborg Galopbane.s

ANTHONY (TONY) 
RAWLINSON 
var født 26. september 1936
som den yngste af en bør-
neflok på to brødre og 10
piger. Han udviklede sig til at
være en succesfuld jockey i
den hårde konkurrnce i Eng-
land ved at blive noteret for
258 vindere mellem 1953 og
1967.
Rawlinson blev udlært fra
Dick Perrymans stald. Træ-
neren, der havde vundet
såvel Derby som St. Leger i
1946 med Airborne.

FØRSTE STORSEJR
Succesen kom hurtigt for
Rawlinson med en sejr på
Lepanto i Drayton Handicap
på Glorious Goodwood. Men
den største triumf af alle
kom med Jack Fawcus-træ-
nede Courtesan i 1960 i
Chesire Oaks på Chester.

På et tidspunkt i karrieren var han i
selskab med navne som Lester Pig-
gott, Joe Mercer og Scobiue Breas-
ley.
Rawlinson fortsatte karrieren i Sve-
rige, men red også i Danmark, hvor
han hurtigt slog sin navn fast som en
jockey af format. 

Walter Nelson Guest. Og samarbejdet begyndte bedst muligt med et
jockeychampionat i den første sæson på Klampenborg.

FAMILIEN RAMT AF TRAGEDIER
Rawlinson havde to døtre, Helen og Carole og en søn, der hed Tony
som faderen. Han gik i faderens fodspor og red 102 vindere, mange
af dem i Skandinavien, Australien og Tyskland.

Desværre omkom han ved en tragisk drukneulykke i San Diego i
Amerika i en alder af bare 37 år. Faderen døde i en alder af 78 år i
England.
Rawlinsons barnebarn Alistar er også professionel jockey og som
lærling har han opnået solid succes. På et tidspunkt blev han des-
værre skadet, men er igen tilbage i sadlen.

Anthony Rawlinson

Henning Højelse



Stutteri Brandenbjerg
- dansk stald med internationalt format!
Naturligvis er dansk galopsport ikke på internatio-
nalt niveau. Hverken præstationsmæssigt eller på
opdrætterfronten.

Men der er absolut  ingen grund til at ”stikke hovedet i
busken.” Vi har ikke de samme betingelser på de fleste
områder, der kan måle sig med det store udland:
Klimamæssigt, traditionsmæssigt, eller på det skattepoli-
tiske område. Og også publikumsmæssigt ligger vi et
godt stykke fra de interesser, der gør galopsporten i
andre lande till en mere betydende publikumssport.

EN AF UNDTAGELSERNE
Selvfølgelig findes der undtagelser. I 1944 blev Stutteriet
Brandenbjerg oprettet af Niels Schibbye. Finansieringen
af galophestene kom fra ensuccesrig import af personbi-
ler.

BEGYNDTE SOM ”TRAVMAND”
Nils Schibbyes interesse for heste var oprindelig kon-
centreret om travheste. Det havde han adskillig succes
med. Han var således ejer af Triple-Crown vinderen
Princess the Great. Løbsserien indenfor travsporten om-
fatter Dansk Toårs Mesterskab, Dansk Travkriterium og
Dansk Travderby. 

SUCCES FRA BEGYNDELSEN
Skiftet fra trav- til galopheste kom rent spontant. I 1944,
ved en ridetur sammen med galopentusiasten Oscar
Kretzschmer, faldt turen forbi Langagergaard. Og inden
de to herrer igen svang sig i sadlen, havde Schibbye
købt den to-årige hingst Bajads, der skulle starte om ef-
termiddagen på Klampenborg Galopbane. Fem timer se-
nere havde Stutteri Brandenbjerg sin første galopvinder!

ENESTÅENDE TRIUMF
Det blev i mange år derefter til gode sejre på de skandi-
naviske baner, men efterhånden blev der langt mellem
Stutteriet Brandenbjergs starter. Interessen for interna-
tional galopsport havde fortrængt de hjemlige sysler.

Og der var fart på i udlandet! I slutningen af september
nåned 1943 vandt Niels Schibbyes heste i fire forskellige
lande på en uge.

Det skete i slutningen af september: Stardust vandt på
Klampenborg, Grey Shark vandt på Fontainebleu i
Frankrig. Sea Beam vant i Limerick i Irland og Life vandt
i Hannover.

Stutteriet Brandenbjerg havde udviklet sig til en interna-
tional stald af format.
Om Sea Beam skal det med, at hun var den første skan-
dinaviskføfdte vinder i Irland. Hun var svenskopdrættet
efter Hornbeam-Galley v. Alycidon.

STALDE I FIRE EUROPæISKE LANDE
På det tidspunkt havde Stutteriet Brandenbjerg heste i
træning i Tyskland, Frankrig, Italien og Irland.
I Tyskland var træneren Zuber i Neuss. Charles Milbank
havde ansvaret for hestene i Chantilly. Luca Cumani ser-
verede havren i Milano og det samme gjorde John
Power på the Curragh i Irland. Ialt 17 heste.

AVLSINTERESSER
Men det var langt fra kun løbsheste, der interesserede
Niels Schibbye. Avlsinteresserne var betydelige. Der 
var heste i Tyskland, Danmark (Bregentved), England,
og Irland.

AVLSINTERESSER
I 1973 var Niels Schibbye også med i det syndi-
kat, der købte den engelskfødte avlshingst 
Young Emperor tilbage fra Amerika.
Her var han en stor succes og var
således ved udgangen af 1972 far
til vindere af ca. 80 løb og
400.000 pund. Umiddelbart
efter købet vandt sønnen
Dragunara Pallas to løb med
hver 22.000 pund i præmie-
sum.

Niels Schibbys stolthed, Apollo
Eight, vandt det år Prix Maurice
de Nexen for andet år i træk og
begyndte derefter en karriere
i stutteriet.



Nebbiolo vandt 2000 Guineas i England
Nils Schibby’s største triumf nogensinde!

Niels Schibbye havde mange gode væddeløbsheste. Men én af
dem stråler trods alt over alle de andre: Nebbiolo. Han var efter
Gimcrack Stakes vinderen, Yellow God, og moderen var tysk-
fødte Novara, som løb for Niels Schibbye. Hun vandt flere gode
løb i Tyskland. Men da man fandt en knude på hendes ægge-
stokke formodede man, at hun ikke kunne brugessom avls-
hoppe.

Det viste sig imidlertid at være en fejltagelse, så Schibbye købte
hende tilbage for 11.000 guineas i december 1973. Hun var da i fol
ved Yellow God. Føllet, der kom ud af romancen, var Nebbiolo. 
Han blev sendt på Åringsauktion, men nåede ikke reserveprisen på
3.000 guines. Efterfølgende modtog Schibbye et privat tilbud, men
afslog det, da han erfarede, at man ville kasterere Nebbiolo og bruge
ham som springhest. Det skulle vise sig at være en særdeles heldig
belutning.

I TRæNING HOS KEVIN PRENDERGAST
Nebbiolo blev sendt i træning hos Kevin Prendergast i Irland. Karrie-
ren begyndte med en tredieplads på Leopardstown Rececourse.
Derefter slog han virkelig sit navn fast med fire sejre på stribe. 
Nu skulle han prøve kræfter med gode engelske heste.

Det skete i Gimcrack Stakes (Gr.2). Han vandt igen! Årets sidste
start var også i England i et af de mest betydende 2-års løb, One
Middle Park Stakes (Gr.1) i Newmarkett i oktober. Han gik igen et
godt løb, men måtte bøje sig for Tachypous. I Free Handicap blev
han rangeret på 122, elleve pund under årgangens tophest J. O.
Tobin.

JUBELSæSONEN
3-års sæsonen skulle blive den rene dans på roser for kredsen om-
kring Nebbiolo. Sæsonen begyndte i Irland i Vauxhall Trial Stakes
Park i april, hvor han var anden bag Milverton. I 2000 Guineas blev
Nebbiolo redet af Gabriel ”Squibs” Curran. Han stod som en 20/1
chance blandt de 18 startende. Irske The Minstrel var favorit til 6/5.
Nebbiolo vandt med en længde før Tachypous med The Minstrel
yderligere en længde væk på tredieplads.

IRSK 2000 GUINEAS
To uger efter prøvede Nebbiolo at blive den anden til også at vinde
Irsk 2000 Guineas. Det lykkedes ikke. Han var tredie slået med kort
hoved og en længde af Pampapaui og The Minstrel.

Naturligvis skulle han også starte i The Derby. Men der var spekula-
tioner om Nebbiolo kunne yde sit bedste over 2400 meter. Det kunne
han ikke helt. Han var sjette i det 22 hestes store felt. Nebbiolos sid-
ste start blev i the Sussex Stakes på Goodwood, hvor han var upla-
ceret.

KARRIEREN I STUTTERIET
Nebbiolo begyndte derefter som beskeler på the Irish National Stud.
Begyndelsen var særdeles lovende. Men desværre døde han alle-
rede som 6-årig. Blandt hans afkom kan nævnes Sondrio (Hialeah
Turf Cup Handicap), Superlative (Flying Childers Stakes), Annie
Edge (New York Stakes, dam of Selkirk), Executive Man (Premio
Primi Passi), Santella Man (Queen's Vase) og Kayudee (Cesare-
witch Handicap). Den bedste var dog nok forhindringshesten Barn-
brook Again, der vandt 18 løb. Blandt andet Queen Mother
Champion Chase.

DANSKERE MED INTERNATIONAL SUCCES - FØR OG NU

BADEN BADEN
I 1973 vandt K.E.Berg de Nully Browns opdrættede Tai Pan (Prince
of Yeroda Yeroda - Teufelskirsche) Pres des Raeies  Raststatt over
1400 meter i prestigefyldte Baden Baden. Der var 9000 DM til vinde-
ren.

HUBERT STRECKER

KARL KRØYER
Mange nikker stadig genkendende til navnet Karl Krøyer. Hans
meste berømte opfindelse var et system til hævning af sunkne skibe
ved hjælp af små kugler af skumpast.
Det var et sunket skib i Kuwaits havn med 5000 får, der skabte bag-
grunden for opfindelsen. Det danske forsikringsselskab, der havde
forsikret skibet, henvendte sig til Krøyer, der sammen med en ung
ansat kom med idéen til de små kugler.

Der opstod imidlertid forvirring omkring idéen med kuglerne, som var
blevet introduceret i et Anders And blad  - dog med  bordtennisbolde.
Der kom dog aldrig en sag ud af det. Systemet blev solgt til et hol-
landsk firma, der brugte det mange gange med stor succes. Tilbage
til hestene. Karl Krøyer var passioneret hesteejer. En af hans heste
hed Usurpator.

Men pludselig hed den Synopal,
hvilket naturligvis forvirrede publi-
kum. Men forvirringen fortsatte,
da han skiftede navnet tilbage 
nogle uger efter.
Det hele skyldtes, at man den-
gang gerne måtte navneskifte, så
ofte man syntes, der var ”sjovt.”
Heldigvis fandt fornuftige menne-
sker frem til, at det mildest talt 
var vanvittigt.

TUDOR AFKOM VINDER
Én af Krøyers bedste heste var
Tudor, der efter endt væddeløbs-
karriere gik i avlen. Her bragte
han bla. Benjamin, der vandt 
i sin første start over forhindri-
ger i Mülheim.

DANO-MAST - Den mest kendte danske hest i udlandet er antage-
lig Dano-Mast. Mere om ham i et kommende nummer.

Danske Hubert Strecker, fejrede i 2013 sine største triumfer som he-
steejer, da Libertarian vandt Dante Stakes (Gr.2) og var anden bag
Ruler Of The World i Epsom Derby (Gr.1). Han  er stadig kraftigt in-
volveret i engelsk væddeløb, hvor han helt eller delvist ejer adskillige
heste hos træner Karl Burke.

Kevin Prendergast       Nebbiolo og Gabriel ”Squibs” Curran
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MAN O’WAR

MAIDEN RACE VINDER

KEENELAND MEMORIAL VINDER

YOUTHFUL VINDER

HUDSON VINDER

TREMONT VINDER

U S HOTEL VINDER

SANFORD MEMORIAL VINDER

GRAND UNION HOTEL VINDER

HOPEFUL VINDER

FUTUTRITY VINDER

PREAKNESS VINDER

WITHERS VINDER

BELMONT VINDER

STUYVESANT VINDER

DWYER VINDER

MILLER VINDER

TRAVERS VINDER

LAWRENCE VINDER

JOCKEY CLUB VINDER

POTOMAN HANDICAP VINDER

KEN PARK GOLD CUP VINDER
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DER VAR FART PÅ HELE TIDEN
1920erne blev gyldne år for al slags
sport i Amerika. Baby Ruth blev et ikon
på baseball-fronten, og i bokseringen
pulveriserede Jack Demsey modstan-
derne og var ubetinget sværgtsboks-
ningens champion.
Og Red Grange the ”Galopping Ghost”
etablerede sig som the National Foot-
balls første superstar. Han blev dermed
en nøglefigur i den sports store udbre-
delse i Amerika. 

HAN VANDT...OG BLEV VED MED AT VINDE...
Alligevel måtte de store sportsnavne
bøje sig i popularitet for et vidunder på
fire ben. Man O’War. Som 2-årig vandt
han alle sine 11 starter og året efter 20
af 21 mulige. Ialt indløb han 249.645
dollars. Det er rigtig mange penge om-
regnet til dagens valuta.

REKORDER PÅ STRIBE!
Da Man O’War trak sig tilbage for at be-
gynde tilværelsen som avlshingst,
havde han sat tre verdensrekorder, to
amerikanske rekorder og syv banere-
korder.

EN STJERNE OVERALT
Overalt hvor Man O’War viste sig, blev
han modtaget med stjernestatus. Speci-
elt på Saratoga, hvor han ”huserede” i
1919 og 1920. Det var her, han viste ek-
sempler på sin store formåen. Men det
var også her, han kom ud for karrierens
eneste nederlag. En begivenhed, der
stadig betragtes som en af de mest
kontroversielle i galopsportens historie.

LOUIS FEUSTEL
Det var Louis Feustel, der trænede Man
O’War gennem hele karrieren. Det var
også ham, der anbefalede Samuel
Riddle at købe Man O’War for 5.000 dol-
lars på på Saratogas Åringsauktion  i
1918. Et køb, der skulle vise sig som et
af de bedste i fuldblodssportens
historie.

Jack Dempsey Babe Ruth Red Grange

Træner Louis Feustel købte Man
O’War på Saratogas Åringsauktion i
2018 på vegne af Samuel Riddle (bille-
det). Det skulle vise sig at være galop-
historiens nok bedste køb  nogen-
sinde.
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AUGUST BELMONT II
Man O’War var opdrættet af August
Belmont II og blev født 29. marts lige
før midnat i 1917. Fødslen skete på
Nursery Stud i nærheden af Lexing-
ton.

FLOT AFSTAMNING
Han var efter Fair Play og Mahubah.
Fair Play havde succes som vædde-
løber, men endnu mere i avlen. Størst
af alle var naturligvis Man O´War.
Som væddeløber var Fair Play bedst
kendt for sine dueller med ubesej-
rede Colin. Fair Play var således
anden til Colin i Belmont Stakes. Fair
Play var øverst på beskeler-listen i
1920, 1924 og 1927. Han blev optaget
i National Museum of Racing and Hall
of Fame i 1956.

TRIPLE-CROWN VINDER ASSAULT
Moderen Mahubah var opdrættet af
August Belmont Jr. Hun løb kun fem
gange med én sejr som resultat.

Hendes første føl var Masda, der
vandt seks løb. Hun blev mor til tre
Stakes vindere og blev senere tredie
mor til Triple Crown-vinderen As-
sault. Mahubah blev også mor til My
Play, der vandt Aqueduct Handicap i
1923 og Jockey Club Cup i 1924. Han
blev senere en god hest i avlen.

MAN O’WARS BEDSTEFAR
Var Hastings. En aldeles tempera-
mentsfuld herre, der bed efter kon-
kurrenterne under løb. Selv
staldfolkene måtte have lange kæppe
med under arbejde med Hastings af
frygt for at blive bidt eller sparket.
Men han var lynhurtig og vandt bla.
Belmont Stakes.

Hvorfor hed han Man O’War? Det
skyldtes, at August Belmont II var en-
gageret i 1. Verdenskrig, da Man
O’War kom til verden. Belmonts kone
skulle derfor finde på et navn, hvilket
meget apropos blev Man O’War
”mand i krig.”

NEDARVET TEMPERAMENT
Som sin far havde Man O’War også et
voldsomt temperament. Det betød, at
Feustel måtte udvise stor tålmodig-
hed med hans træning.

MAN O’WAR.....OG SÅ DE ANDRE!
Efterhånden lykkedes det dog at
”køle” ham så meget ned, at han
kunne debutere. Det gjorde han så på
Belmont Park, 6. juni 1919. Hans joc-
key Johnny Luftus måtte bruge
mange kræfter for at dommerrappor-
ten kun kom til at lyde på seks lgd.

Man O’War og hans faste oppasser, Will
Harbut, var uadskillige gennem hele karrie-
ren 

Samuel D. Riddle, der var ejer af Man
O’War og træner Louis Feustel
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Man O’Wars råstyrke, imponerende speed og
lange galopspring 28 foot - hvilket var det
længste, der nogensinde var målt - skabte hur-
tigt en popularitet, uanset hvor han startede.
Flere gange gav han kun indsatsen retur.

POLITIBESKYTTELSE
På meget kort tid var Man O’War blevet så po-
pulær, at politiet og Pinkerton detektiver måtte

beskytte ham, når han skulle løbe væddeløb.

Fans flokkedes om ham i håbet om at kunne få
en souvenir i form af en tot af hans man eller
hale.

Mere alvorligt var det, at Samuel Riddle og træ-
ner Louis Feustel blev udsat for trusler mod
Man O’Wars liv. Riddle engagerede bevæbnede 

folk til at beskytte såvel Man O’War som træner
Louis Feustel.

DET HELT RIGTIGE TIDSPUNKT
Det var det helt rigtige tidspunkt Man O’War

gjorde sin  entré  på galoparenaen. Væddeløb
havde været forbudt i New York i 1911- og 12
pga. forbud mod spil. En idé som Guvernør
Charles Hughes (billedet øverst th.)  stod bag.
- det gjorde ham langt fra til en populær per-
son! 

AF STED TIL EUROPA
Det betød nemlig også, at flere stater fulgte
hans eksempel. Det betød igen, at mange af de
større og mest prominente stalde enten skar
helt ned eller sendte deres heste til Europa.

SÅ TOG MAN O’WAR FOR ALVOR FAT
Heldigvis kom forbudet kun til at vare kort tid.
I august 1919 var Man O’War klar til at indtage
Saratoga.

Og mon ikke det blev et triumftog uden lige?
Langt flere end normalt søgte til Saratoga i Ca-
lifornien til årets store træf for de rige og be-
rømte - og for at se Man O’War. Og han
skuffede ikke de mange tilrejsende. Hans første
start var i the United States Hotel 2. august
1919. Derefter fulgte sejre i Grand Union Hotel
Stakes og Hopeful Stakes.

NEDERLAGET
Men der kom lidt  malurt i bægeret. I Sandford
Memorial blev han ”kun”anden til Upset.
Det var den eneste gang, han blev slået. Alle

mulige forklaringer på nederlaget kunne ikke
accepteres. Den dag blev han altså slået - hvil-
ket ikke var nogen skam. 

Mange mente, det skyldtes starteren Charles 
Pettingill, der vikarierede for den sædvanlige
starter. Han var sidst i 70 ‘erne og skulle have
haft problemer med synet. Det var naturligvis
heller ikke det bedste. Startbokse kom først til
meget senere.

40 OMSTARTER
Om Pettingill skal lige med, at han nogle år tid-
ligere nær havde udløst optøjer, da han skulle
sende feltet afsted til American Derby. Det lyk-
kedes først ved 40. forsøg!

Tilbage til Sanford Memorial og Man O’Wars
eneste nederlag. Hele løbet igennem var han
uheldig. Og én længde efter Upset gennem mål.
Men umiddelbart derefterh var han hurtigt foran
Upset med én længde.

MÆRKELIGT EFTERSPIL
Løbet fik et mærkeligt efterspil. The Jockey
Club nægtede året efter de to jockeys, Willie
Knapp og Loftus, at få fornyet deres licens.
Skyldes det en aftale mellem de to jockeys?
Hvis ja, er det aldrig blevet opdaget.

Man O’War aflægger maidentitlen på Belmont Park

Belmont Park omkring 1910



Med skal det også, at Man O’War løb
med 15 pounds mere end Upset. Hi-
storien vil også fortælle, at Man
O’War skulle have haft mareridt flere
nætter i træk efter nederlaget!

HELTENS IMAGE VAR INTAKT
Og - næsten som forventet - mente
næsten alle, at naturligvis ville Man
O’War havde vundet under lige vægt.
Intet skulle ødelægge heltens image!

Men det skal naturligvis også med,
for at skabe det fuldendte billede, at
Man O’War vandt samtlige seks løb
efter, hvor han mødte Upset.

Upset slår Man O’War i Sanford Memorial.
Det var Man O’Wars eneste nederlag

Besøget på Saratoga sluttede med
sejre i Grand Union Hotel og Hopeful
og  året sidste sejr var i Futurity på
Belmont.

CLARENCE KUMMER
Med Loftus ufdelukket for altid af the
Jockey Club valgte Feustel og Riddle
Clarence Kummer som Man O’Wars
fremtidige jockey. Det skulle vise sig
at være en uovervindelig duo.

Man O’War stod Kentucky Derby over
og valgte i stedet the Preakness som
hans debutstart som 3-årig. Resultat:
Han vandt let og fulgte op med sejre i
the Winthers og Belmont Stakes med
20 længder. Derefter fulgte Stuyve-
sant og Dwyer. Utroligt!

Clarence Kummer nåede at vinde ni
løb med Man O’War. Det bidrog til, at
han var mest vindende jockey i 1920.
Han var også kendt som Triple
Crown-vinder Sir Bartons partner.
Vægtproblemer tvang ham til at
slutte karrieren i 1928. Han arbejdede

derefer for træner Sunny Jim Fitzsim-
mons. Kummer døde i 1930. Han blev
optaget i United States’ Racing Hall
of Fame i 1972.

OG DET FORTSATTE BARE...
Tilbage på Saratoga i august 1920
fortsatte succesen bare. Man O’War
spadserede hjem i Miller Stakes. Der-
efter fulgte en  triumf i the Travers.

Andy Schuttinger vikarierede i sad-
len for skadesramte Kummer i Mid-
summer Derby.

Det observerede Man O’War knapt,
men cantrede hjem over de 1 1/2 mile
i 2:01:4/5, hvilket var både en Stakes
og bane rekord, der stod i 42 år!

KONKURRENTERNE FALDER FRA
Som man kunne forvente blev fel-
terne, hvor Man O’War skulle løbe
mindre og mindre - ingen havde den
stor lyst til at møde ”fartvidunderet”.

Der var dog én - Hoodwink - der
turde udfordrede  Man O’War. Begi-
venheden var i the Lawrence Realiza-
tion, der samlede et rekordpublikum.
De blev vidne til et af de store øje-
blikke i galopsportens historie.
Man O’War slog den tidligere ver-
densrekord på 1 5/8 med mere end
fem sekunder. Stakkels Hoodwark
blev efterladt i en støvsky 100 læng-
der bag fartvidunderet. Tiden er sta-
dig rekord på Belmont. Efter sejre i
the Jockey Club Gold Cup og Poto-
mac Handicap havde han vundet 13
imponerende sejre i træk!

Clarence Kummer
og Man O’War

Man O’War, her med Andy Schuttinger i sad-
len, spadserer hjem i ny rekordtid i Travers
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HVOR VAR MODSTANDERNE?
Man O’War var nu i en klasse helt for sig selv.
Der forekom ikke at være nogen konkurrent
overhovedet. Og dog! Hvor god var historiens
første Triple-Crown-vinder i 1919, Sir Barton?

Det ville Riddle gerne have svaret på. Så Man
O’War blev læsset på transportvognen i oktober
1920 og sendt nordpå til Kenilworth Park banen
i Canada.

Interessen var enorm. Men resultatet blev som
ventet. Man O’War gik hurtigt i front og førte
hele vejen. Sejrmarginen blev på afstoppede 
syv længder! Han slog samtidig den eksiste-
rende banerekord.

HVAD NU?
Man O’War havde vist alt, så hvad nu? Der blev
talt om at sende ham til England til Ascot Gold
Cup. Og fra Kentucky tilbød Matt Winn fra Chur-
chill Downs at arrangere en match mellem Man
O’War og den fremragende vallak Exterminator.

Problemet blev indirekte løst af den berømte
handicapper for The Jockey Club, Walter S.
Vosburgh, der oplyste, at Man O’War nu skulle
løbe med 150 pounds. Det havde ingen hest no-
gensinde gjort før. Det svarer til godt 68 kg.

LØBSKARRIEREN SLUTTER
Samuel Riddles beslutning kom hurtigt. Man
O’War havde startet for sidste gang. Ejeren
turde ikke risikere, at Man O’War eventuelt
kunne bryde ned ved at bære de høje vægte.

HVOR GOD VAR HAN EGENTLIG?
Det betød til gengæld så også, at man aldrig fik
endeligt at vide, hvor god han egentlig var. Man
O’War var aldrig redet 100 pct. ud. Da nyheden
blev publiceret blev Riddle straks budt 1 mio.
dollars for ham. Det blev afslået. Og først 35 år
efter blev en hest solgt for det beløb.

”PENSIONIST TILVÆRELSEN”
Gennem alle årene havde Willie Harbut været
Man O’Wars faste oppasser. Og som nævnt var
Man O’War ikke den letteste hest at have med
at gøre.

Men i Harbuts hænder var han ”blid som et
lam”. Det var da også Harbut, der viste Man
O’War frem til de tusindevis af nysgerrige, der
besøgte helten. Selv Englands ambassdør i
Amerika, Lord Halifax, lagde vejen forbi.

MAN O’WAR DØDE 1. NOVEMBER 1947
Det var mindre end én måned efter Harbut’s
død. Man O’Wars begravelse blev transmitteret
på NBC Radio. Tre dage senere havde mere
end 2000 mennesker besøgt hans grav.

I Japan viste omkring 3000 mennesker deres
respekt. Man O’War blev her hædret med mili-
tære æresbevisninger. Og på samtlige galop-
baner - der afholdt væddeløb - var der tre
minutters stilhed.
Og i mange dage og uger efter Man O’Wars
død, blev han hædret på forskellig vis, såvel i
Amerika som i Japan og andre steder i verden.

- den største var ikke mere!

Det var næppe mærkeligt, at amerikas store drik Coca Cola indledte et samarbejde med kredsen
omkring Man O’War. En gensifdig ”udnyttelse” af deres respektive succeser kunne sammen kun
blive en succes. Et eksempel på samarbejdet var store skilte. Et eksempel ses herover. 
.



Man O’War blev begravet på Faraway Farm. Der 
blev sat en statue op af ham, udført  i massiv 
bronze af Herbert Hazeline, på graven. Det eneste, 
der står på statuen er MAN O’WAR - andet var 
ikke nødvendigt!

Tre årtier senere blev statuen flyttet til Kentucky 
Horse Park. Her besøger tusinder hvert år monu-

mentet for at vise deres respekt.

Som beskeler blev Man O’War en ligeså stor 

succes, som han var væddeløber.

Blandt hans 386 registrede afkom blev 64 Stakes 
vindere. I det tal er hans bedste afkom, Triple 
Crown-vinderen, War Admiral fra 1937.

Han blev optaget i Hall Of Fame senere.

Man O’War blev også far til Kentucky Derby-vin-

der, Clyde Van Dusen og Belmont Stakes-vinder 
American Flag og Hall of Fame medlem Crusader. 
Ligesom han blev far til Grand National Steeple-

chase-vinder, Battleship og farfar til Seabiscuit.

Dien berømte væddeløbsjournalist Joe Palmer 
sagde om Man O’War:

”Han var så tæt på en levende legende, som en 
hest nogensinde har været. Selv når han stod ube-

vægelig i sin stald, med ørerne stikkende fremad, 
og med øjnene fokuseret på noget et sted i hori-

sonten, noget som andre aldrig ser, strømmede 
der stadig energi fra ham,"udtalte Palmer og fort-

satte "Alligevel var han på en mærkelig måde 
nærværende. Og folk som iagtog ham stående i 
stalden følte, at gik boksdøren op ville Man O’War 
sætte af i et sandt tigerpring.”31



Tod Sloan
Amerikansk jockey. Født 10. august 1874 I Bun-
ker Hill, Amerika. Død: 21. decmber 1933 i Los
Angeles. Betydelige sejre: Manhattan Handicap
1896, Test Handicap 1896 og Lawrence Realiza-
tion Stakes 1898. Internationalt: 1000 Guineas
1899 og Ascot Gold Cup 1900. Medlem af United
States Racing Hall of Fame. Betydelige ridt med
Hamburg, Clifford, Sibola, Belmar og Merman.

Af: Per Aagaard Bustrup
32



Mange jockeys har indskrevet sig i galopsportens farverige
historie. De største navne finder man naturligvis blandt de
jockeys, der har vundet flest sejre. Eller måske udmærket
sig ved at besidde egenskaber i den helt specielle sport, de
valgte som levevej.

TO SLAGS RIDESTIL
Ser vi på gamle væddeløbsbilleder, sidder jockeyerne nær-
mest lige op og ned i sadlen i modsætning til i vores tid.

De to ridestiler illustreres af tegningen.
Amerikanskfødte Tod Sloan brød radikalt med den gamle 
stil (øverste tegning), da han sagde; ”Flyt vægten fremad til 
hestens skuldre. Det er bagparten, der giver fremdriften.
Giv din hest fuld frihed og den vil løbe hurtigere.”

SAM CHIFNEY SENIOR
Den gamle opretstående ridestilling var en arv fra Sam Chif-
ney Seniors tid. Han var pioner indenfor måden at ride væd-
deløb på, karakteriseret ved den opretstående siddende stil.
En ridestil, der havde navnet the ”Chifney rush.” Han red
meget for the Prince of Wales. Det betød, at han var en af
den tids mest kendte skikkelser indenfor galopsporten.
Desværre endte hans liv ulykkeligt. Det skyldtes en skan-
dale omkring et ridt på Prinsens hest, Escape. Chifney døde
i gældsfængsel.

Sam Chifney 
Senior
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Den gamle ridestil prægede væddeløbssporten i sidste halv-
del af det 19. århundrede. Blandt de mange store navne i
den periode, kan nævnes Fred Archer, George Fordham,
Tom Cannon og Jack Watts. Men i årene lige før århundre-
deskiftet opstod den nye ridestil, der mere eller mindre af-
stedkom en revolution, skabt af amerikaneren Tod Sloan.

PIONEREN TOD SLOAN
Tod Sloan red i en sammenbøjet stilling med ganske korte
stigbøjler og sad langt fremme på hesten.  Herved mindske-
des luftmodstanden og rytterens vægt flyttedes hen til he-
stens forkrop. Det blev en øjeblikkelig succes i Amerika. 

KONSERVATIVE ENGLÆNDERE
Sloan tog til England i efteråret 1897. Hans første ridt 
i Newmarket var langt fra nogen succes. ”Han sidder jo som
en abe på en pind” lød det  fra det hånende publikum. Og
der var rigtig mange modstandere af hans ridestil. Konser-
vative har englænderne altid været.

”DET AMERIKANSKE SÆDE”
Men de måtte til sidst bøje sig for de bemærkelsesværdige
resultater, Tod Sloan  opnåede. Den berømte kender af ga-
lopsporten i alle dets fascinerende former, John Hislop,
kaldte i sin bog ”The Turf” ridestilen for ”Det amerikanske
sæde” og roste det i store vendinger.

DARWINS TEORI
Jockeys blev således relativt hurtigt overbevist om, at den
nye ridestil var kommet for at blive. Det viktorianske borger-
skab modtog derimod ”det nye”, som man i sin tid havde
modtaget Darwins Teori med en lettere hovedrysten.

Efterhånden blev Sloans bemærkelsesværdige resultater
dog så overbevisende, at selv de mest skeptiske racing fans
måtte overgive sig. Folk anerkendte, at den nye ridestil var
betydelig mere effektiv end den gamle.

Fred Archer        George Fordham  Tom Cannon Jack Watts  
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John Todhunter Sloan kom til
verden i Indiana i USA i 1874.
Barneårene var hårde. Han ar-
bejdede først i en benzin- og
olieforretning. Gik derefter til
hånde på en beværtning. Ind
imellem kom han i en stald, der
udlejede heste.

Det sidste førte til, at han be-
sluttede sig for en jockeykar-
riere. Beslutningen blev afgjort
også truffet på grund af, at han
var meget lille af vækst. Det
skulle jo så vise sig at være
ikke så ringe endda.

STORT SKUESPILLERTALENT
Sloan var særdeles uheldig som
lærling. Det rygtedes blandt
trænerne, så ingen turde satse
på ham. Men han var i besid-
delse af et stort skuespiller-ta-
lent, og besluttede derfor at
prøve lykken på de ”skrå bræd-
der”. Når man nu ved, hvordan
det gik ham, må man lovprise
den kammerat, der trods alt
overtalte ham  til at holde ud
med hestene.
Lidt efter lidt kom han efter det
og efterhånden begyndte han at
skabe sin egen ridestil.

INSPIRERET AF AFROAMERIKANSKE

DRENGE
Det er højst tænkeligt, at den
unge Tod fik idéen til sin speci-
elle ridestil ved at se på de unge
afroamerikanske drenge, der
blev sat op på heste og uden
stigbøjler måtte finde balancen,
så godt de nu kunne. 

INVITATION FRA ENGLAND
Han begyndte at vinde løb. 
Tog til New York, hvor han hur-
tigt slog sit navn fast pga. den
usædvanlige ridestil og gode
reultater.

I 1897 blev han inviteret til Eng-
land for at ride Mr. J. R. Keenes
St. Cloud i efterårets to store
handicaps, Cesarewitch og

James R. Keene

Tod Sloan i velmagtsdagene
- præget af høj cigarføring
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I Cambridgeshire Handicap
blev han anden til Comfrey,
der havde Kempton Cannon
i sadlen.

INGEN VÆGTPROBLEMER
Tod Sloans lidenhed betød
at han aldrig havde vægt-
problemer. Den altid yderst
velklædte træner, George
Lambton, der var en kapaci-
tet indenfor galopsportens
mange aspekter, skrev i sin
bog ”Men and Horses I Have
Known” meget positivt om
Tod Sloan. Dog var Lambton
blandt de mange, der først
latterliggjorde Sloans ride-
stil. Han blev dog helt om-
vendt, da Lambtons jockey,

Fred Rickaby, udtalte: ”Hvis
jeg var hesteejer, ville jeg
ikke starte en hest, med
mindre Tod Sloan var i sad-
len.”

Det fik en øjeblikkelig virk-
ning. Tod Sloan red alle
heste, hvor Rickabye ikke
kunne klare vægten.
Lambton var så konservativ,
at han udtalte: ”Den mo-
derne ridestil ødelægger
skønheden ved ridningen,
men  jeg  anerkender  resul-
taterne, den medfører.”

LÆREMESTER
Tod Sloan lærte faktisk de
engelske jockeyer den kor-

rekte måde at ride på. Det
var kun Sam Loates, der
kunne konkurrere med ham.

Men han kunne alligevel
ikke i længden stille noget
op imod Sloans fornem-
melse for at lægge pacen,
hans inspiration af hvert
ridt, den perfekte balances
hemmelighed, der fik hesten
til at løbe bedre og hurtigere
end de langbenede jockeys
formåede.
Mange heste med proble-
mer, som andre ikke kunne 
handle, kunne Sloan klare.
Han holdt af heste og han
forstod dem.

George Lambton

Sloan på ved til paddocken Sam Loates Fred Rickabye

2
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Lakestone var således en aldeles uregerlig hest  og derfor
med et dårligt ry. Sloan blev tilkaldt og han var ikke lang tid
om at finde frem til Lakestones problemer. 

HESTEN SKULLE NARRES
Lakestone havde haft for mange hårde løb. Det betød, at den
blev stædig, når der blev herset med den og blev unødigt
hårdt redet.

Sloan besluttede at ville narre Lakestone. Da starten skulle gå
lod Sloane som om han ikke havde kontrol over Lakestone, og
at han derfor gav op. Lakestone troede den havde kontrol over
situationen og drønede afsted - og vandt! Og han vandt også
de næste fire løb på stribe.
En lignende episode havde Sloan med Santoi, der var direkte
ondskabsfuld. Da Sloan skulle ride den, nægtede Santoi at

springe af. Den skulle nok vise, hvem der bestemte. Så Sloan
lod hesten bestemme, Så nu, hvor den havde overtaget, drø-
nede den afsted og nåede lige akkurart mållinien før de andre.

DET MEST INTELLIGENTE DYR
Naturligvis mente Tod Sloan, at hesten var det klogeste dyr af
alle. Han mente, at Belman, som han red til seks sejre på
stribe, var den klogeste af alle heste, Belman elskede at løbe
væddeløb. Placerede sig altid selv i løbene, og vidste nøjag-
tigt, hvor mållinien var. Efter løbene slikkede han så Sloan i
hovedet som en kælen hund.

Om Sloans nærmest hypnotiske evner, kan endelig nævnes, at
den temperamentsfulde Caiman, som med Sloan på ryggen
var anden i 2000 Guineas og St. Leger, spiste alt hvad Sloan
serverede for den - endog en citron, som var det en lækkerbid.

Præsentation til Produce Stakes 1900: Lester Reiff, blev 3. Tod Sloan på Princess Melton, der vandt og 4. hesten Princess Trenton - M.Cannon
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DET AMERIKANSKE ISLÆT
Omkring århundredeskiftet
1900 var der - foruden  Tod
Sloan - en del amerikanske
jockeys, der prøvede lykken
i  England - nogle med suc-
ces andre ikke.
Succes havde bl.a. Reiff-
brødrene, Lester og John-
nie, samt ”Skeet Martin.”
Danny Maher tog også
turen over Atlanten, men
hans storhedstid kom først
i det 20. århundrede.

REIFF BRØDRENE
De kom til England i januar
1896 og gjorde sig hurtigt
bemærket. Lester anvendte
dog ikke Sloans ridestil. 

NOGET AF EN BANDIT
Lester Reiff var helt sikkert
en god jockey, men noget
lurvet i kanten. Det bevir-
kede, at han flere gange
blev suspenderet for en
eller flere forteelser. Men
ride kunne han. Det blev så-
ledes til en derbysejr med
Volodyovski. I 1900 vandt
han 143 løb ud af 549 ridt.
Det  gjorde ham til den før-
ste ikke englænder til at
vinde jockeychampionatet.

Man allerede året efter blev
han igen sat på jorden.
Denne gang sammen med
broderen Johnnie. Efter
denne udelukkelse trak han

sig som jockey. Han rejste
tilbage til Amerika. Johnnie
derimod fortsatte karrieren.

”DVÆRG VIDUNDERET”
Johnnie Reiff var så lille at
han ofte havde svært ved at
bære sadlen til vægten.
Han vejede bare 27 kg, Men
ride kunne han og han
vandt da også to derbies.

”Skeet Martin” vandt En-
gelsk Derby i 1902 med Art
Patrick. Desværre blev han
udelukket adskilige gange
gennem karrieren for snyd
af enhver slags. Han var
også  spiller med meget
stort S.

Danny Maher ”Skeet” Martin Johnnie Reiff
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Edward VII Lillian Russel The Savoy Hotel

ENGELSKE VÆDDELØBSSKO
Tod Sloan introducerede foruden ridestil også andre tiltag til
Engelsk galopsport. Bl.a. fandt han hurtigt ud af, at man an-
vendte alt for tunge hestesko, når hestene løb væddeløb. 
Derfor købte han 100 sæt amerikanske væddeløbssko. Det
gav hurtigt resultat, så engelske trænere fulgte snart efter.

DET STEG HAM TIL HOVEDET
Tod Sloan var meget populær i England. I væddeløbskredse,
men også hos den brede befolkning i det hele taget. Og det
blev efterhånden svært for ham ikke at blive påvirket af den
store popularitet. Men han tog sig friheder ind imellem. Det så
ejere, trænere og publikum helt væk fra. Og penge var der
nok af. Han tjente ca. 15.000 pund om året - det var rigtig
mange penge dengang.

DER VAR KNALD PÅ!
Men det blev mere og mere vanskeligt for Sloan at holde
begge  ben på jorden. Han kunne komme slentrende ind  i
paddocken iført lang overfrakke og med en usædvanlig stor
cigar i munden.  Gad vide hvad Paddock-chefen på Klampen-
borg ville sige til det? 
Det blev endog hævdet, at havde han kun en half-crown til-

bage ville han have købt en cigar til to shilling og den sidste
sixpence ville gå til manden, der pudsede skoene og børstede
tøjet. Hans udskejelser omfattede også en fest for skuespiller-
inden Lillian Russel. Og nu boede Sloan fast i en suite på det
fashionable Savoy - London, den tids bedste hotel.

GENI I EN SADEL - NAR TIL FODS
Sloans opførsel udenfor væddeløbsbanerne lod efterhånden
meget tilbage at ønske. I 1900 var der således en affære på
Ascot efter løbene, hvor Sloan efter et skænderi med en tje-
ner knaldede en flaske i hovedet på ham -  men naturligvis en
champagneflaske.

KONGELIGT RIDT GIK I VASKEN
Alligevel var han nok Englands mest efterspurgte jockey. Ved
Doncastermeetinget i 1900 tilbød Prinsen af Wales - den se-
nere Kong Edward VII - at ville betale Sloan 6.000 Guineas for
første claim på ham året efter. I 1900 havde Prinsen vundet
Grand National med Ambush II og 2000 Guineas, Derby og St.
lLeger med Diamond Jubilee. Tod sagde naturligvis ja tak.
Men den gik ikke - en amerikansk jockey på en royal hest!
Aviserne piskede en stemning op - og aftalen gik i vasken til
stor skuffelse for Tod Sloan.



SÅ BEGYNDTE NEDTUREN
Desværre kom ”afslaget”
om at ride for den konge-
lige stald til at betyde en
begyndende nedtur for
Sloan.

I Cambridgeshire Handi-
cap 1900 skulle Sloan
ride franske Codoman.
Dumt for ham spillede
han på hesten. Det var
naturligvis forbudt. Han
leverede et perfekt ridt,
men blev slået med et
kort hoved. Havde han
vundet var han blevet
100.000 pund rigere!

Desværre for Tod Sloan
havde Jockeyklubbens
stewards længe haft ham
i søgelyset. Man slog til
efter Sloan var blevet be-
skyldt for hensynsløs rid-
ning i Doncaster. 

UDELUKKELSE
Han fik at vide, at såfremt
han søgte licens til at
ride året efter, ville det
blive ham nægtet. Ude-
lukkelsen ville også be-
tyde udelukkelse på alle 
baner i Europa.

12 VINDERE I 16 RIDT
Jockeyen, der i løbet af
et meeting havde redet
tolv vindere i seksten
ridt. Jockeyen, der var fe-
teret af det engelske ari-
sokrati. Jockeyen, der
havde tolv betjente til
at beskytte sig for at ikke
at blive mast af begej-
strede beundere, var fær-
dig som feteret jockey
både i Europa og Ame-
rika.

BILLARDSALON
Tilbage i Staterne åbnede
han en billardsalon. Men
det kastede ikke tilstræk-
keligt af sig. 
Han accepterede derfor
et tilbud fra Oscar Ham-
merstein om at opføre et
one-man-show i New
York, men det løb ud i
sandet.

Det blev så til, at han op-
trådte på Vaudeviller.
Iført kjole og hvidt og høj
hat, fortalte han om ople-
velserne i England. Men
det blev publikum hurtigt
trætte af. 

VÆDDELØBSREDAKTØR
Til slut fandt han dog et
mere passende job som
væddeløbsredaktør for
Hearst-Avisgruppen.

Selv udtalte han:
”Mit fald skyldtes et svul-
lent hoved og for dyr le-
vevis. Jeg ejede engang
100.000 pund og Lorder
og Ladyer søgte mit sel-
skab. Men jeg mistede
mine penge takket være
dårlige venner og uhel-
dige spekulationer.”
Om de instrukser, der
gives jockeys, sagde
han:” En jockey bør ikke
besværes af for mange
instruktioner. ærlige
heste redet af ærlige joc-
keys taber sommetider
på grund af trænerens 
råd. Der er instrukser
givet i den bedste me-
ning, der betyder et sik-
kert nederlag.” 

YANKEE, DOODLE, DANDY
Den amerikanske kompo-
nist og forfatter, George
Cohan skrev ”Yankee
Doodle Dandy,” om Ted
Sloan’s bevægede liv.

Triple-Crown vinder, Diamond Jubelee

George M. Cohan

Oscar Hammerstein40



”JEG HAR HAFT DET SJOVT”
Tod Sloans dramatiske historie  blev ved flere lejlig-
heder  transmitteret i Engelsk Radio.
Jockeyen, der havde tjent - og brugt - millioner af
kroner endte med at tigge på gaden, mens han på
en plakat kunne læse:”- at han var den mærkeligste
dværg i verden!”

I 1930 levede han i New York af venners godgøren-
hed. Her blev han interviewet af en engelsk journa-
list:

”Jeg har haft det sjovt” udtalte Sloan, der altid insi-
sterede på, at han ikke beklagede sig. Da journali-
sten spurgte, hvad han forstod ved sjov, svarede
Sloan:” De er sjovt, når man går ind i en bar i Eng-
land og siger: Alle her i baren er mine gæster i
aften!”

”Det er sjovt at have den bedste suite på et hotel og
nægte at flytte, når kongelige personer ankommer.”
Og så kom forklaringen: ”Kun en mand, der er født
så fattig som jeg, kan have så stor fornøjelse af, at
opføre sig på den måde!”

John Todhunter Sloan døde på Los Angeles Hospi-
tals fattigafdeling 31. december 1933. 

Tod Sloan er det klassiske eksempel på Jockeyens
fristelser og farer. Han red kun i fire år i England,
hvor han nåede en nærmest mytisk berømmelse.

Tod Sloan fik måske større betydning på en del af
galopsporten end nogen anden. Hans ridestil revo-
lutionerede galopsporten. Først i England, men hur-
tigt derefter bredte ridestilen sig over hele verden.

A
B

I 1950’erne intro-
ducerede Eddie
Arcaro  ”The ace
deuce.”
Det betyder, at
højre stigbøjle  (A)
sidder næsten fem
cm. højre end den
venstre (B).

Det skal gøre det
lettere at tage svin-
gene på venstre-
vendte baner. 
Der skal så natur-
ligvis byttes om,
hvis banen er høj-
revendt.

Eddie Arcaro

EDDIE ARCAROS
LILLE REVOLUTION
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