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Den længe udskældte, noget bulede græsbane omkring 1100 meter starten, er nu blevet renoveret. Arbejdet er 
udført over en strækning på 300 meter fra 1100- starten og frem. Klampenborg Galopbane håber med forbedringen 
af græstæppet og niveleringen af samme, at flere udenlandske topheste vil besøge Banen og glæder sig over den
meget positive modtagelse af forbedringerne hos Sportens aktive.
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HAll Of fAme
I dette nummer af RaceTime magazine 
fokuseres på de bedste galopheste i fjor. I
Skandinavien og i Verden.

Det er spændende at læse om stjerner. Fod-
boldstjerner, filmstjerner og stjernerne i galop-
sporten. Hestene naturligvis, men også
jockeys, trænere, ejere og opdrættere, der
yder en helt ekstraordinær indsats. Særlig
interessant bliver det, hvis succesen fortsætter
over en årrække.

Tag nu Winx, som vi skriver om i dette num-
mer. Den nu 8-årige hoppe har netop sæson-
debuteret. Med sejr. Nr. 30 i rækken. Helt
enestående. Og hendes popularitet i Austra-
lien overgås ikke af andre. Tribunerne er
fyldte, når hun løber. Winx har sat galopsport i
Australien i fokus.

Min bror Per drømmer om et skandinavisk
”Hall Of Fame” - et skandinavisk galopmu-
seum. Og meget gerne med placering på
Klampenborg Galopbane. Men, men. 
Det kræver en betydelig indsats.  Det kræver
et solidt finansielt grundlag. Og resultatet  er
ofte en lang kø af utilfredse personer, der ikke
kan forstå, hvorfor de eller deres fantastiske
hest ikke er kommet med.

Så Per alene kan ikke lave et ”Hall of Fame.”
RaceTime Magazines læsere må nøjes med
”Down Memory Lane”. Men nu er idéen da
givet videre.

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 Rasmussen
med flere. Udgivelsesdato: 20 februar 2019.
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Der sættes fokus på
Duca di Como,
Square De Luynes,
Snake Lake, Master
Bloom, Eishin Dun-
kirk, Queen Estoril
og ande topheste i
sæson 2018.

SIDE 18

Hun var pioner inden-
for mange forgrenin-
ger af svensk galop-
sport og opdrættede
stribevis af topheste.
Og så var hun den før-
ste kvinde i verden,
der fik professionel
træner-licens

SIDE 23 THUNDERING BLUE 
Internatitonal tophest på 
Bro Park 

Klimscha familien
har i to omgange sat
deres præg på skan-
dinavisk galopsport.
De havde samme
navn Albert Klims-
cha, så det blev til
Senior og Junior

l forbindelse med Stockholm Cup Inter-
national (Gr.3) havde Bro Park besøg
af den internationale tophest Thunde-
ring Blue. En skøn skimmel med et
handicap på 100. Han skuffede ikke,
men  vandt let

Australske vædde-
løbsfans er nær-
mest i ekstase.
Nationens kæle-
dægge, fantastiske
Winx sæsondebu-
terede med sin 30.
sejr på stribe. Hen-
des indtjening er
nu på ca.103 mio.
danske kroner

Square De

Luynes 

19 35
SIDE SIDE



Fem flotte fuldblodspræstationer.

Sidste års derbyårgang viste mange flotte resul-
tater og præstationer. De fem heste, der for mig
stod for de flotteste, er: Duca Di Como, Square
De luynes, master Bloom, Snake lake og
Queen estoril. men mange andre fortjener også
omtale.

Tekst: Klaus Bustrup

Fem  floe  fildblods-
præstationer
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Årgangens højest  handicappede var
1, 2 og 3 i  Norsk 2000 Guineas  

28. juni i fjor vandt Duca Di Como
norsk 2000 Guineas efter kamp foran
Squares De luynes og Buddy Bob. 
Det skulle senere vise sig, at det var 
årgangens tre højest handicappede
heste, der her kæmpede en drabelig

dyst om sejren i årets første klassiske
løb på Øvrevoll. på fjerdepladsen
fulgte storfavoritten, frankel-sønnen
learn By Heart, der havde vundet i
sine to første starter i Skandinavien. 

Duca Di Como, der var ustartet som 2-
årig, kom fra sejre i sine to første star-
ter. I den sidste slog han Buddy Bob.
Square De luynes, der allerede som 2-
årig havde vist sin høje klasse, årsde-
buterede.

Duca Di Como (IRe)
Square De luynes (fR)    
Buddy Bob (IRe)
Coat Of Arms            
King David (Den)
master Blaster (SWe)
monza (IRe)
nordic Defense (fR)
Grimeford lane (IRe)
Sarookh (uSA)
Shantou (GeR)
Couples (GB)                     
master Bloom (SWe)       

Riwaj (GB)
Sambaheat (IRe)
Arctic Waltz (SWe)
Hot Quality ((fR)
learn By Heart (GB9
Snake lake (Swe)
Caesara (GB)
Ginseng (fR)
marta (GB)
Queen estoril (IRe)
Simmy’s Copshop 
Bijou (Den) 

Kun få SKAnDInAVISK OpDRæT-
TeDe BlAnDT De BeDSTe.

Af de 25 på listen er kun seks skandi-
navisk opdrættede. De fire kommer
fra Sverige og to fra Danmark. De er
opdrættet på seks forskellige stutte-
rier, og de har seks forskellige fædre.
To trænere har hver tre heste på li-
sten. Bent Olsen: monza, learn By
Heart og Queen estoril. Og Vanja
Sandrup: Sambaheat, Snake lake og
marta. fem trænere har to heste på li-
sten: Cathrine erichsen, niels peter-
sen, Wido neuroth, francisco Castro
og lennart Reuterskiöld jr.
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Cathrine Erichsen
træner
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Hvor god er Duca Di Como?
Stall Comos Duca Di Como er god. Rigtig god. men hvor
god den skimle hingst - der er i træning hos Cathrine
erichsen - virkelig er. Det ved vi ikke. 

STåR IKKe DISTAnCe
Efter sejren i Norsk 2000 guineas var han uplaceret i Norsk
Derby. Duca Di Comos eneste nederlag til dato. Han står
ikke derbydistancen. 

Men siden fulgte to
sejre. Først vandt han
let Zuccini Wind Løb
på Øvrevoll over 1370
meter. Og Duca Di
Como afsluttede sidste
sæson på impone-
rende vis, da han på
Bro Parks dirt i Mischa
Kahns Minneslöpning
over 1600 meter ud-
klasserede flere af 

årgangens 
bedste  heste 
og vandt med

l seks længder før
Master Blaster, 
Caesara, Bijou   

og Grimeford Lane.

Duca Di Como blev
købt på Goresbridge
Breeze Up Sale i
2017. Han er efter Clo-
dovil og ud af Quality
Love / Elusive Quality.
Faderen Clodovil
vandt Fransk 2000
Guineas, og han er i
avlen bl.a. far til den
australske Gruppe-1-
vinder Moriarty.

Duca Di Como (Carlos Lopez) slår i en tæt opløbs-
kamp Square De Luynes (Per-Anders Gråberg)5



Inden norsk Derby var Square De luynes jockey,
Rafael Schistl, overhovedet ikke i tvivl: ”Han vin-
der”. Square De luynes startede da også som 
totalisatorfavorit. umiddelbart kan det undre. Ra-
fael Schistl havde inden norsk Derby kun redet
Square De luynes én gang. på Jägersros dirt i
Svenskt Derby, hvor han var uplaceret.

STæRKT felT
Og feltet til Norsk Derby talte gode heste som den
svenske derbyvinder, Nordic Defense, Duca Di Como,
der på det tidspunkt var ubesejret, den svenske derby-
toer Barade, vinderen af Hurricanelöpning Sea Lieute-
nant og Frankel-sønnen Learn By Heart.

Men Rafael Schistl havde ret. Ikke bare vandt Square
De Luynes. Det var måden, han gjorde det på. I oplø-
bet var der Square De Luynes og i betragtelig afstand
fra ham resten af feltet. I mål var den svenske derby-
vinder Nordic Defense nærmest, syv længder bag
Square De Luynes. Lone Kaj Nielsens Learn By Heart
var tredje i mål.

Vel IKKe Så OVeRRASKenDe enDDA!
Set i bakspejlet er Square De Luynes imponerende
derbysejr nok alligevel ikke så uforståelig. Inderkred-
sen, ud over Rafael Schistl, træner Niels Petersen, har
nok fra morgengalopper med bl.a. staldkammeraten
Nordic Defense haft en idé om, hvor god han er. Og
resultaterne, bortset fra på Jägersros dirt, der nok ikke
passer Square De Luynes, er da heller ikke at kimse
af. Han har kun løbet fem gange. Som 2-årig vandt
han i sin debut før Buddy Bob, og i Norsk Kriterium var
han anden bag Queen Estoril. I Norsk 2000 Guineas
var han som omtalt anden bag Duca Di Como.

Niels Petersen
træner
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Square De Luynes vandt 
Norsk Derby med syv længder

Square De Luynes med
Rafael Schistl i sadlen
blev en overlegen vin-
der af Norsk Derby

6



Dobbelt  for
Manduro

Square De luynes er efter manduro - power
Girl (Dashing Blade). manduro er også far til
sidste års norske derbyvinder, High As A Kite,
der afsluttede sin fireårssæson med to listed-
sejre på Bro park i hhv. lanwades Stud Sta-
kes og Stockholm fillies & mares Stakes.

Det skal blive meget spændende at følge
Square De luynes i år, når han skal mødes
med den ældre elite, der kan se frem til en
markant modstander.

Den tredobbelte Grupe-1-vinder, manduro,
der er opstaldet som avlshingst i frankrig, er
i avlen også far til superstayeren Vazirabad,
der tre år i træk (2016, 2017 og 2018) har vun-
det Dubai Gold Cup (Gr.2). 

De tre sejre alene har indbragt ejeren H.H.
Aga Khan næsten 1,6 mio. euro. men han kla-
rer sig nok alligevel.

mAnDuRO
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Cathrine Erichsen
træner
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Vandt derbytesten,
men havde allige-
vel for få  point  til
start  i Svenskt
Derby
27. juni sidste år vandt master Bloom Södra Skånin-
garnas Derbytest over 2200 meter på Jägersros derby-
bane før vinderen af Bro park Trial, Gemstone.
Alligevel var han som følge af for få point ikke kvalifi-
ceret til at starte i Svenskt Derby.

Det kan man i galophistorisk lys og på mange andre
måder ærgre sig over - og det virker lidt uforståeligt med
en derbytest, hvor vinderen ikke er kvalificeret til derbydel-
tagelse. Om Master Bloom havde vundet Svenskt Derby
kan ingen vide, men efter sejren i Södra Skåningarnas
Derbytest fortsatte Master Bloom sejrsrækken. Det blev til
seks sejre i træk, bl.a. i Dansk Derby, der jo nu løbes efter
Svenskt Derby.

Master Bloom vandt en enkelt gang i tre  forsøg som 2-årig. 2018
blev indledt med en let sejr over 2100 meter på Bro Park. Men så
fulgte to dårlige præstationer. Han skuffede fælt i Bro Park
Trial med mange længders afstand til Gemstone, og han var kun 
syvende i Svenskt Derby Trial bag vindende Sea Lieutenant. Men
så vendte det, og han fik som beskrevet revanche og slog Gems-
tone i den sidste Derbytest. 

Da han måtte droppe Svenskt Derby blev det i stedet til start i
Svenskt Derby Consolation. Master Bloom  vandt let før Sir Zelmer,
der senere på sæsonen var femte i Norsk Derby. Den norske Oaks-
vinder Zahara var tredje. Næste start var Dansk Derby, hvor King
David var storfavorit.

Efter sejren i Svenskt Derby Consolation var Master Bloom næstfa-
vorit, og han vandt overlegent før King David. Det var gennembrud-
det som klassehest. Det var Master Blooms første start på græs og
første start på Klampenborg. Master Bloom



Syv sejre, heraf tre i klassiske løb, på
fire forskellige baner og med fire
forskellige jockeyer
SuCCeSSen fORTSATTe
Master Bloom fulgte op med yderligere tre sejre.
Han vandt Bro Park Classic over 2400 meter før
King Cole og den danske derbyfirer Reliable Carl-
ras. 

I Norsk St. Leger slog han Learn By Heart med fire
længder, og han afsluttede sæsonen med at vinde
Svenskt St. Leger før Sir Zelmer, King Cole og Re-
liable Carlras, der kom fra en andenplads i Dansk
St. Leger bag 4-årige Steinway. 

Årsresultat: Syv sejre i ni starter på fire forskellige
baner og med fire forskellige jockeys. Og over to
millioner svenske kroner på præmiekontoen. 

Tillykke til træner Cathrine Erichsen, der også har
Duca Di Como i stalden og med de to heste er vel-
forberedt til skandinaviske storløb for ældre heste i
2019 på alle distancer. Carlos Lopez har været på
ryggen af Master Bloom i fire af dens sejre, bl.a.
Dansk Derby. I de to øvrige klassiske sejre red
Jacob Johansen ham i Norsk St. Leger og Per An-

ders Gråberg ham i Svenskt St. Leger. I sin debut-
sejr som 3-årig på Bro Park blev Master Bloom
redet af Sandro De Paiva. 

mASTeR BlOOm eR VelTRuKKeT.
Han er efter Pastorius, der vandt Tysk Derby (Gr.1)
i 2012 og året efter Prix Ganay (Gr.1) på Long-
champ. Pastorius er i Skandinavien også far til bl.a.
Hedgerow Fizz, der vandt Svenskt Oaks Trial i fjor
og var fjerde i Svenskt Oaks bag Bearfoot, Reet
Petite og Zahara. Master Blooms mor, Milibloom
(Miesque’s Son), var som aktiv væddeløber i træ-
ning hos daværende træner Johan Reuterskiöld på
Jägersro. 

Hun var både ejet og opdrættet af Stall Triple
Crown Bloomers’ og familien Reuterskiöld. Hun
vandt bl.a. Swedish Champion Classic på Täby, og
hun var anden i Svenskt Oaks og tredje i Svenskt
Derby. Efter endt løbskarriere overtog Inge Knuts-
son hende sammen med Madeleine og Lennart
Reuterskiöld Sr. 

Vinderen modtages af ejeren ICK Racing og opdrætterne Inge Knutsson og Stall Reuterskiöld HB
repræsenteret ved Madelaine Reuterskiöld samt træner Cathrine Erichsen



Han kan lugte penge
Som 2-årig vandt han Jockeyklubbens magic million. I fjor sejrede Snake lake kun én
gang. I Breeders´ Trophy Classic med over 1 million svenske kroner til vinderen. De to
sejre indbragte ham alene over 1,5 million kroner, og i alt har Snake lake nu indløbet
næsten 3 millioner svenske kroner. Han kan lugte penge, og træner Vanja Sandrup ved,
hvornår han skal være i topform.

Snake Lake er oftest helt med fremme i sin årgangs storløb. I sine 13 starter har han vundet
fire gange. Og fire gange har han været anden. I 2018 blev det bl.a. til en andenplads i 
Jockeyklubbens 2000 Guineas på Bro Park bag King David. Bro Park synes i øvrigt at 
være hans foretrukne bane, men Snake Lake har også vist god form på 
Jägersro, og han var fjerde i Svenskt Derby efter Nordic Defense, 
Barade og Couples og kun slået med 1 ½ længde.

Sidste års største triumf kom i hus, da Snake Lake.
med Valmir De Azeredo  i sadlen, vandt
Breeders´ Trophy Classic over 1750 meter
før tre dansktrænede heste, Tante Tove
(Søren Jensen), Bijou (Hanne
Bechmann) og Lea (Bent Olsen).

Eishin Dunkirk har succes som avlshingst. Men der er
nogen usikkerhed om han fortsæer karrieren.
Snake lake ejes af Team Trotters  og er opdrættet af pernilla nilsson.
Han er efter eishin Dunkirk og ud af Solid Snake (Golden Snake). Hel-
søsteren, Golden Dollar, vandt som Snake lake Sm for 2-åriga Hästar.

Faderen, Stutteri Rävdansens Eishin Dunkirk, har haft stigende succes som
avlshingst i Skandinavien de senere år. Han er udover Snake Lake far til
Skandinaviens højest handicappede hest ved udgangen af 2018, I Kirk. Og
til Jimmy Mack, der vandt Breeders´ Trophy Mile og Breeders´ Trophy Clas-
sic. Endvidere til Dolly Dagger og til den danske derbyvinder Quite A Mis-
sion.

I sidste års Breeders´ Trophy Classic løb Eishin Dunkirk-afkom (Snake
Lake, Tante Tove og Lea) med 1.711.000 svenske kroner ud af den samlede
præmiesum på 2.112.000. Andre gode Eishin Dunkirk-afkom i årgangen er
Ella Fitz, King Cole og La Belle Epoque. Og dette års derbyårgang tæller
fremragende hopper som Ramone, For The Roses og Candyflower, der alle
må forventes at være med fremme i dette års klassiske hoppeløb.

fØDT I uSA men eKSpORTeReT TIl JApAn
Eishin Dunkirk er født i USA, men blev eksporteret til Japan, hvor han vandt
tre gange og tjente 3,1 millioner svenske kroner. Inden Mr. Prospector-søn-

nen blev sendt til Skandinavien, nåede han at blive far til en håndfuld
heste i Japan, heriblandt 4-årige A Shin Sword og Honest John.

Eishin Dunkirk fik sin hidtil mindste årgang i 2017 med kun fem regi-
strerede føl. Samtidig bedækkede han blot de to hopper Asuncion 
og Wonderful Top Fuel. Det lignede et endegyldigt farvel til hingsten, 
hvis afkom har indløbet over 50 millioner svenske kroner, siden den

første skandinaviske årgang ramte banerne i 2008. Heldigvis har Eishin
Dunkirk fået et kommercielt comeback i 2018. 

Jo, Eishin Dunkirk har
virkelig meget at grine af

Vanja Svandrup
træner

83 G
E
N
E
R
A
L
H
A
N
D
IC

A
P



Jeg ved ikke, om nogen hest før
har vundet alle de tre skandinavi-
ske 1000 Guineas. men det gjorde
Kjeldsbjerggaards Queen estoril.
Allerede som 2-årig viste Queen
estoril, at hun er gjort af et særligt
stof. Hun vandt, hvad der senere
skulle vise sig at være et helt eks-
traordinært stærkt besat norsk Kri-
terium.

Den senere norske derbyvinder
Square De Luynes var anden slået
med ½ længde. Så fulgte den senere
svenske derbyvinder Nordic Defense,
som Queen Estoril havde besejret to
uger inden. Jet Pilot, der senere på
året vandt Skånelandlöpning på Jä-
gersro var fjerde. Og den indtil da
ubesejrede danske kriteriumsvinder,
King David, femte. WOW!

Queen Estoril fortsatte succesen i
Dubai i vinteren 2018. Først var hun
fjerde i UAE 1000 Guineas og senere
femte i UAE Oaks (Gr.3). Begge løb
blev redet på Meydans dirt, hvor
skandinaviske heste kun sjældent har
succes. Elione Chaves var i sadlen
begge gange.

Queen eSTORIl VAR uBeSeJReT
SOm 3-åRIG I SKAnDInAVIen.
Tilbage i Skandinavien startede
Queen Estorils sejrsrtogt. Det blev til
dobbeltsejr for Kjeldsbjerggaard og
træner Bent Olsen i Mowerinaløb,
Dansk 1000 Guineas. Queen Estoril,
der var favorit, vandt med to længder
før staldveninden Monza, Reet Petite
og Tante Tove. Så var turen kommet
til Sverige, og Queen Estoril vandt – 
igen som favorit - Svenskt 1000 
Guineas på Bro Park let med tre
længder før overraskelsen Steps´ 
Divine og Shantou, der begge er i
træning hos Cathrine Erichsen.
Monza måtte denne gang nøjes med
en fjerdeplads.

Steps´ Divine var senere på året
anden bag Appel Au Maitre-datteren
Jane i Breeders Prize Classic på Øv-
revoll. Jane sluttede 2018 med et
handicap på 81. I samme løb var New
Man tredje. 

New Man havde tidligere på sæsonen
vundet Eyvind Lyches Minneløp og
Norsk Mesterskap for 3-Åringer. New
Man er i træning hos Niels Petersen.
Han sluttede 2018 med et handicap
på 78. Han er efter den i Norge op-
staldede avlshingst Mutajally. Teofilo-
sønnen er halvbror til Makfi.
Treeren i Breeders´ Prize Classic,
Shantou, vandt senere på den sven-
ske derbydag på Jägersro Derby Day
Sprint.

Queen eSTORIl elSKeR
ØVReVOll.
Det sidste 1000 Guineas i 2018 blev
løbet på Øvrevoll, og med sejren i
Norsk Kriterium året før havde Queen
Estoril allerede vist, at det er en bane,
hun kan lide. Hun var naturligvis stor-
favorit, og Queen Estoril skuffede ikke
sine tilhængere. Hun vandt med en
længde før Shantou.  Monza var
tredje og Steps´ Divine
fjerde. De samme tre, 
der sluttede bag
Queen Estoril 
i Svenskt 

1000 Gui-
neas. Efter sej-
ren i Norsk Krite-
rium vandt Queen

Estoril på den danske 
derbydag 3-års Cup før

P Petrushka. Queen Estoril skulle
have startet i Norsk Derby, men hun
måtte udgå på grund af bihulebetæn-
delse. Hun har ikke startet siden, og
hun kan således overvintre som ube-
sejret i Skandinavien i 2018.

Nu har hun fået sig en længere for-
tjent løbspause, og der er mange, der
glæder sig til gensynet med Queen

I Norsk Kriterium
2017 mødtes alle
de senere 
stjerner

Estoril i år. Hun er efter Camacho –
Shamaness/ Darshaan, og Queen
Estoril blev købt på Goffs Sports-
man’s Yearling Sale i september 2016
for kun 6000 euro.

Queen Estoril med Carlos
Lopez

Bent Olsen
træner
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monza blev købt af Kjeldsbjerggaard ApS på samme
ation som Queen estoril, men hun var 16.000 euro dy-
rere. Det er kun blevet til to sejre i 17 starter, og hun er
uden sejre i år. 

Alligevel er hun med 86 i handicap den højest handicappede
hoppe i årgangen. Til sammenligning har Queen Estoril et
handicap på 82. 

Monza fulgte Queen Estoril i de tre skandinaviske 1000 Gui-
neas, og hver gang var hun tæt på. Hun var anden i Dansk
1000 Guineas, fjerde i det svenske og tredje i det norske.
Monzas svendestykke - og høje handicap - kom i Lanwades
Stud Stakes (L) på Bro Park, hvor hun løb lige op med de al-
lerbedste hopper i Skandinavien. 

Hun måtte give sig for High As A Kite, men hun slog Appe-
lina og Icecapada. Den præstation var så god, at Monza, der
er efter Footstepsinthesand, der i Skandinavien bl.a. er far til
den svenske derbyvinder Duke Of Burden, nu er på Bent Ol-
sens Dubai-hold.  Monza har startet to gange i Gruppe-2-løb
på Meydan, og det er blevet til to sjettepladser.

Monza er årgangens højest
handicappede hoppe
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Bent Olsen
træner
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Tre forskellige Oaksvindere

medens Queen estoril satte sig på alle de skandinaviske
1000 Guineas, bød 2018 på tre forskellige Oaksvindere. 

Svenskt Oaks er med 700.000 svenske kroner langt det bedst be-
talte, og det blev overraskende vundet af Verde Mar-datteren 
Bearfoot. Hun trænes af Vanja Sandrup, der med Bearfoot, Bear-
hunter, Marta, Sambaheat og Snake Lake havde et imponerende
hold af 3-åringer i fjor. Bearfoot måtte kæmpe hårdt om den sven-
ske Oakssejr med Reet Petite, der er halvsøster til den danske
derbyvinder, Sir Herman, inden sejren var hjemme. 

Bearfoot trænes af Vanja Svandrup

Dansk Oaks, der blev redet knap en måned senere på Klampen-
borg, havde den danske derbytreer, Lea, der er i træning hos
Bent Olsen, som en kneben favorit før Reet Petite. Men det blev
en anden af Bent Olsens hopper, Iron Lady, der overraskende
sejrede før Cattleya og Reet Petite. Efter en overlegen sejr over
2200 meter på Klampenborg, havde der været en vis interesse for
Royal Experiment-datteren Iron Lady før Dansk Derby, men her
var hun uplaceret.

Iron Lady trænes af Bent Olsen

Årets sidste Oaks blev redet midt i oktober måned på Øvrevoll,
og det blev en velfortjent sejr for Wido Neuroth-trænede Zahara
(Jan-Erik Neuroth) før Lea og Ginseng. Jan-Erik Neuroth var gen-
nem hele sæsonen Zaharas faste partner.
Zahara er tyskopdrættet af Graf und Gräfin von Stauffenberg og
ejes af Mr. Ascot.
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Da nordic Defense vandt Svenskt Derby var det hans første og hidtil eneste sejr i
karrieren, der har budt på 11 starter. Godt valgt. men det er nu ikke en tilfældighed,
at nordic Defense er derbyvinder. 

Han løber kun med de bedste, og havde det ikke været for staldkammeraten Square De
Luynes, havde han været dobbelt derbyvinder. Som 2-årig var han tredje i det stærkt be-
satte Norsk Kriterium bag Queen Estoril og Square De Luynes, og han var anden i Vin-
terfavoriternas Pris på Bro Park bag I And I, men før Queen Estoril. Nordic Defense var 

på Niels Petersens Dubai-hold i vinteren 2018, og han gjorde det 
godt. Det blev til en sjetteplads i Meydan Classic (L) over 1600 meter
græs, og i sin næste start på Meydan var han anden i Al Bastakiya 
på 1900 meter dirt. En god optakt til Svenskt Derby på Jägersros 
dirt. Det var på tale at starte ham i UAE Derby (Gr.2), men han
vendte tilbage til Skandinavien med Niels Petersens andre Dubaifa-
rere. Inden Svenskt Derby blev det til en fjederplads på Øvrevoll  

over 1730 meter bag Shake Lake, The Disease og Couples, 
en halvbror til Stricker. Nordic Defense var derfor ikke 

blandt de største favoritter til Svenskt Derby. men han
van vandt med en længde før Barade, der kom til Jägersro

med gode resultater fra Frankrig. Couples var tredie,
Snake Lake Fjerde og den danske vinterfavorit

Kjeldbjerggaards Miintake femte-

Vandt sin maidensejr
i Svenskt Derby

nORDIC DefenSe
SKuffeDe I HuRRICAne  
löpnInG, SOm  SeA lIeuTenAnT VAnDT. 
Næste start var også på Jägersro i Hurricanelöp-
ning over 2650 meter og med ½ million svenske
kroner til vinderen. Efter sejren i Svenskt Derby
var Nordic Defense storfavorit, men han blev kun
fjerde efter en tæt opløbskamp, hvor kun to læng-
der skilte de fire første i mål. Stald Seasides Sea
Lieutenant vandt før Miintaka, Arctic Waltz og
Nordic Defense. Sea Lieutenant, der er i træning
hos Francisco Castro, havde vundet Svenskt 
Derby Trial før Arctic Waltz og Miintaka, 

men han var helt væk i Svenskt Derby og 
senere på sæsonen ligeledes i Norsk

Derby. Mastercraftsman-sønnen Sea Lieutenant
sluttede sæsonen som 3-årig med et handicap på
81. Square De Luynes var for stor en mundfuld
for Nordic Defense i Norsk Derby, men han slut-
tede som anden før Learn By Heart og den sven-
ske derbytoer Barade. Da Barade er i træning i
Frankrig, er han ikke med på listen over de 25 hø-
jest handicappede treåringer i sidste sæson, men
han sluttede sæsonen med et handicap på 86.
Det samme som Nordic Defense.
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Nordic Defense blev i
sin sidste start i fjor prø-
vet mod den ældre elite i
Skandinavien i
Stockholm Cup Interna-
tional (gr.3) over 2400
meter på Bro Park. 

Der var intet at stille op
mod de to internationale
gæster, Thundering Blue
og Crowned Eagle, samt
den på dagen meget
velgaloperende Our Last
Summer. De sluttede
langt foran de øvrige. 

Men Nordic Defense var
sjette i mål og med i
køen af flere af de bed-
ste ældre heste i Skan-
dinavien. Det lover godt
for hans sæson i år. 

Nordic Defense ejes af
Stall Bright Side Of Life
(Wibeke Nagell-Erich-
sen, Nils Petter Gill og
Kolbjørn Selmer), der
købte ham for 110.000
euro på Arqana. 

Han er efter den engel-
ske 2000 Guineas-vin-
der Makfi og ud af Angel
Falls (Kingmambo). Han
er halvbror til National
Defense (Invincible Spi-
rit), der vandt Grand Cri-
terium (Gr.1) på Chan-
tilly i 2016 og nu er avls-
hingst på Irish National
Stud.

Nordic Defense trænes
af Niels Petersen, og
Carlos Lopez har været
hans faste partner i alle
hans starter i Skandina-
vien. 

I  kamp mod
den ældre

elite

Nordic Defense vinder Svenskt Derby før Barade og Couples
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King David og Master
Blaster i toppen af 
skandinavisk fødte heste

8686
Niels Petersen
Træner
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uBeSeJReT I DAnmARK SOm 2-åRIG
Mme Fernandes King David vandt bl.a. vandt Dansk Kriterium. De
gode takter fortsatte i fjor. Efter en nem sejr i sin treårsdebut på
Jydsk Væddeløbsbane vandt han på samme bane Jydsk Derby
med syv længder før Garcon og Monza. Så gik turen til Bro Park,
hvor King David blev klassisk vinder, da han i Jockeyklubbens
2000 Guineas slog Snake Lake og La Belle Epoque. 

Han var helt naturligt storfavorit til at vinde Dansk Derby, men her
måtte han bøje sig for Master Bloom. King David blev sendt til
Frankrig, hvor han sluttede som sekser syv længder bag vinderen
i Prix du Point de Jour (L) på Craon.Tilbage på Klampenborg
vandt han i oktober måned i fjor Københavns Store Handicap. 
Der er ingen tvivl om, at King David er en hest af meget høj
klasse. Hvor god han er, og hvilke distancer, der passer ham
bedst, fik vi ikke rigtig svar på sidste år. Så det skal vise sig i år.
Han trænes af Marc Stott, og Oliver Wilson har været hans part-
ner i alle hans løb.

Niels Petersen
Træner

Marc Stott
Træner

mIKKluS mAKKluS HelBROR KAn OGSå Ma-
Master Blaster ejes af Hästgruppen i Lund AB 
og er i træning hos Susanne Berneklint på Jägersro. 
Den kombination har gjort det godt i 2018. Ud over 
Master Blaster ejer Hästgruppen i Lund AB bl.a. tre ældre 
heste, der alle sluttede 2018-sæsonen med et handicap 
på 90 eller mere. I Kirk, Trickbag og Plata O’Plomo. De er 
alle i træning hos Susanne Berneklint, og de overvintrer
alle i Dubai. Læs mere om det i artiklen om ”Store forandringer 
i ældretoppen” Master Blaster er opdrættet på Rävdansens 
Stutteri og efter Philomatheia og ud af Lady Alize /Indian Charlie. 
Han er således helbror til Mikklus Makklus, der som 3-årig vandt såvel 
Bro Park Classic som Breeders Prize Classic, der begge løbes på Bro Park. 
Master Blaster vandt det velbetalte Malmø Stads Pris over 1730 meter på den
svenske derbydag, og han afsluttede sæsonen med en andenplads i Mischa
Kahns Minneslöpning over 1600 meter på Bro Park, hvor han var slået af Duca
Di Como men foran Caesara, Bijou og Grimeford Lane.

KING DAVID

MASTER BLASTER
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Ved starten på 2018 var de to højest handicappede 3-åringer opstaldet i Skandinavien
flemming Velins Galileo-sønnen Coat Of Arms (91) og lone Kaj nielsens frankel-søn learn
By Heart (89) 

Begge kom med flotte resultater fra England. Coat Of Arms løb kun en enkelt gang i 2018 i et mai-
denløb på Klampenborg, hvor han var tredje slået med syv længder af Garcon. Han står med et
handicap på 89. Forhåbentlig får vi en Coat Of Arms ved fuld styrke at se i 2019.

Bedre gik det for Bent Olsen-trænede Learn By Heart, der som omtalt vandt to gange i sine seks
starter som 3-årig og var placeret i alle de klassiske løb i Norge. Han var anden i Norsk St. Leger,
tredje i Norsk Derby og fjerde i Norsk 2000 Guineas. 

Sarookh der også var vinder i England som 2-årig, kom til Skandinavien med et handicap på 84.
Han er i træning hos Jessica Long på Jägersro. Det blev til tre sejre i 2018 på de kortere distan-
cer. I Kay Jensens Pris på Jägersro, hvor han slog Vanja Sandrup-trænede Bearhunter. I Giant
Sandman-løp på Øvrevoll over 1000 meter og endelig i hans sidste start i 2018 i Rosengårdlöp-
ning på Jägersro, hvor han var først i mål foran Couples og Shantou. Sarookh sluttede sidste
sæson med et handicap på 85. 

KAn De KlARe SIG I ælDRe SelSKAB?
Vil de bedste i sidste års derbyårgang være med fremme i dette års storløb for ældre heste? Ja,
det tror jeg, selvom vi ofte ser, at 4-åringer har svært ved at klare sig i ældre selskab. 

Hvordan gik det dem? Men bl.a. Duca Di Como, Square de Luynes, Buddy Bob, King David, Nordic De-
fense, Master Bloom og Learn By Heart har egenskaber, der gør, at de meget vel
kan blande sig med toppen af de ældre på forskellige distancer. Og Queen Estoril,
Monza, Shantou, Caesara, Jane, Zahara, Reet Petite og flere andre af årgangens
tophopper vil sandsynligvis være  med fremme i de store hoppeløb.

Lone Kaj Nielsens Frankel-
søn Learn By Heart med
Elione Chaves 

Sarookh med Elione Chaves
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Bent Olsen
træner
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83

Jessica Long
træner
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Gennem mange år var margareta Wettermark Sveriges absolut
”first lady” og pioner indenfor galopsporten. Hun døde i 2003
efter en stor karriere indenfor Galopsporten. Hendes virke var
omfattende. Interesserne omfattede træning, opdræt og diverse
organisationer.

KIRSTen RAuSInG
Margareta Wettermark mindes nu hvert  år på  den svenske derby-
dag med Margareta Wettermarks Minneslöpning. Et internationalt
hoppeløb. Løbet blev til på foranledning af Kirsten Rausing, der er
en kendt og værdsat opdrætter på Lanwades Stud i Newmarket.
Stutteriet har opdrættet adskillige Gruppe-1-vindere.

Kirsten Rausing ville med indstiftelsen af løbet - sammen med
mange andre - mindes Margareta Wettermarks store viden, erfaring
og entusiasme for galopsporten og fuldblodsavlen. Hendes virke
medførte helt sikkert en stor kvalitetsforbedring for sporten.
Kirsten Rausings store gestus blev ”præmieret” på bedste måde, da
hendes engelsktrænede Sourire vandt løbet på Derbydagen 2008.

fØRSTe KVInDe meD pROfeSSIOnAl lICenS
Margareta Wettermark, der var født Cronhielm, interesserede sig
oprindelig for både trav- og galopheste. Men i sidste ende  ”vandt”
galopsporten. Hun nedsatte sig som træner og var den første kvinde
i verden, der fik professionel træner-licens.

Det blev til en aktiv karriere på et halvt århundrede med omkring 80
storløbssejre incl. samtlige klassiske løb. Sammen med sin mand,
Allan, drev hun mønsterstutteriet Vasaholm, hvor klassebeskelere
som Hornbeam og Jimmy Reppin var opstaldet. I 17 år var hun for-
mand for Fullblodsföreningen. I 1990 fik hun tildelt den højeste ud-
mærkelse en kvinde kan få i svensk galopsport: Jockeyklubbens
”damebroche.”

Down Memory Lane
MARGARETA WETTERMARK - LIAM BROWNE

Margareta Wettermark

I slutningen af 1960’erne var Hen-
ning Højelses 1. jockey irske liam
Browne. 
Højelse havde på det tidspunkt en lang
række heste i træning fpr Stutteriet Do-
mino, bl.a. Vinterfavoritten Prince
Aklvis, der vandt i 1968. Browne vandt
også Eclipse Stakes og Pokalløb med
Presto. Liam Browne befandt sig godt i
Danmark, men det tog nogen tid før
han fik træneres og ejeres tillid, da
hans ridestil ofte bragte ham en tur i
Voldgiften. Men til sidst blev han ac-
cepteret. Han var udlært hos Paddy
Prendergast.

KAY JENSEN - EN DANSKER I AMERIKA
Det hører afgjort til sjældenhederne, at en dansker bliver et
kendt trænernavn i Amerika. men det er sket. navnet var Kay
Jensen.

Karrieren begyndte som jockeylærling i Odense. Og det gik godt. Så
godt, at da vægten begyndte at tynge, havde han så stor tillid hos
mange ejere, at der var basis for at nedsætte sig som træner. Også
her havde Kay Jensen succes. Som jockey var han på et tidspunkt
førende i både Danmark som i Sverige. Han var endog den svenske
Kong Gustavs træner og jockey på et tidspunkt. Kay Jensen vandt

således det svenske Derby for Kongen med Fatima i 1945. Han var
bedst på jockeylisten i Danmark i to år og derefter i Sverige fra 1943
til 1947. Det blev ialt til 260 vindere i Sverige og Danmark.

Men eventyret trak i Kay Jensen. Og i 1948 blev kufferten pakket og
turen gik til Amerika. Et valg Kay Jensen aldrig fortrød. Som et helt
nyt navn var det naturligvis ikke let  at få ridt i begyndelsen.
Men han blev så engageret af træner  W. G. ”Billy”, der trænede for
Apheim Stable. Det blev begyndelsen til karrieren i Amerika

En dag red han såvel i fladløb som i et steeplechase - og vandt dem
begge. Opmærksomheden blev skærpet omkring danskeren for den
bedrift havde ingen gjort før ham. Han havde således både et joc-
key - som et trænerlicens. Men det kan man ikke i Amerika. Kay
Jensen blev nødt til at vælge - han valgte trænergerningen.

Det blev begyndelsen på en stor trænerkarriere i Amerika.  Han blev
bl.a. træner for Harry Heiman, en stor bilhandler, endvidre for Major
Herman Scholtz og George L. Ohrström Jr. 

FØRSTE VINDER
Hans første sejr kom med Rippling på Gulfstream Park. 
De største sejre var med bl.a. Golden Don, der som 4-årig i 1974
vandt the Manhattan (Gr.2) og Bernnsrd Branch  (Gr.II) handicap
samt en afdeling af Brigthton Beach Handicap (Gr.3).
Blandt andre af Kay Jensens bedre heste kan nævnes Eter Etemal,
Will, Greek Lady, High Hat, Heron Cove og Quiet Step. 

HIGH HAT VAR nOK Den BeDSTe 
High Hat store sejre kom i 1968, hvor han vandt Bowling Green og
Dixie Handicaps. Sejre, der gjorde ham til den næsthøjest range-
rede hest på Daily Racing Form free handicap, bag suveræne Dr.
Fager.

Quiet Step slog en af tidens kendteste heste, Tom Fool, da han
vandt 1952-udgaven af Roamer Handicap på Jamaica Racetrack,
Året efter vandt Quiet Step det eftertragtede Butler Handicap på
samme bane. Endelig skal nævnes Kay Jenses triumf med Heron
Cove, da denne var først over mål i Long Island Handicap (Gr.II) på
Aqueduct.

Af: Per Aagaard Bustrup



Down Memory Lane
ALBERT KLIMSCHA SENIOR OG JUNIOR

”Spørger man ældre tilskuere om hvilken joc-
key, de mener er den bedste, der nogensinde
har redet på Klampenborg, kommer der adskil-
lige svar. men alligevel svarer mange uden
tøven: Albert Klimscha.”

fØDT I unGARn
Henvender man sig så til den yngre generation er
der få, der nævner Albert Klimscha.
De, der nævner ham, husker Klimscha som den
mest elegante og talentfulde jockey, der nogen-
sinde har redet i Skandinavien. 

Han var født i Ungarn. Efter engagement i i Skan-
dinavien blev han træner i Paris, hvor han bl.a.
gennem mange år var træner for den tyske grev-
inde Batthyanys mange fremragende heste.

BeSKeDen CHAmpIOn
Klimscha var beskeden og hyggelig at være sam-
men med. Hans beskedne væsen og medfødte
kultur bevirkede, at han var populær overalt. Gen-
nem mange år var han suveræn jockey-champion
i Skandinavien og allerede et kendt navn i de store
væddeløbsnationer.

1200 SeJRe I unGARn OG ØSTRIG
Klimschas karriere i galopsporten begyndte i Un-
garn, hvor han som 11-årig blev lærling i Grev Ner-
tevits store stald. Vi skriver på det tidspunkt 1925.
Læretiden var lang og selv som udlært fik han kun
få ridt. Men i 1928 kom forløsningen, da han med
Zsofi vandt sin første sejr.

Galopløbene var i de to lande koncentreret om
Wien og Budapest. Han vandt alle storløb på nær
St. Leger. Det lykkedes først da han kom til Sve-
rige med Eyebright.

Den fØRSTe DeRBYSeJR
Første derbysejr kom i Wien i 1936 med Botos.
Fra 1946 var han både træner og jockey i Ungarn.
Men året efter blev han engageret af den svenske

skibsreder Gösta Dalman. Han red så for ham
med undtagelse af 1949, hvor han red fast på
Klampenborg Galopbane, hvor Dalman på det
tidspunkt havde opstaldet adskillige heste.

DeRBYSeJRe I Alle SKAnDInAVISKe lAnDe
Klimscha vandt derby i alle skandinaviske lande.
Ialt blev det til 11 derbytriumfer i forskellige lande.
Man kunne måske formode, at Klimscha ville
nævne Hurricane, som den bedste hest han no-
gensinde have redet. Men nej.

Den BeDSTe HeST
Han fremhæver selv Cagliostoro, som han vandt
den Ungarske Konges Ærespræmie med i sit
sidste år som lærling. Men han fremhævede dog,
at afstanden mellem de to heste i et løb ikke ville
være stor.

SuCCeS I fRAnKRIG
Albert Klimscha Senior slog sig senere ned i Paris,
hvor han bl.a. trænede for en af de mest bety-
dende ejere på det tidspunkt, Daniel Wildenstein.
Klimscha  blev den første  træner af Wildensteins
vidunderhoppe Allez  France.

Men hun blev relativt hurtigt sendt videre til Angel
Penna. Den bedste hest Klimscha Sr.
trænede i Frankrig var grå Caro, der som 3-årig i
1970 vandt Poule d’Essai des Poulins og derefter
slog ældre heste i Prix d’Ispahan og løb tredie i
Prix du Jockey Club (fransk derby).

Året efter vandt han Prix Ganay, Prix d’Harcourt,
Prix Dollar og Prix Ganay og var anden til Mill
Reef i Eclipse Stakes.I 1968 vandt Klimscha Se-
nior Goldene Peitsche i Baden-Baden med Ro-
setta, der havde junior i sadlen.

AlBeRT KlImSCA JunIOR
Junior fulgte i Seniors fodspor. Såvel som jockey
og senere som træner. Efter endt læretid blev han
i 1967 indkaldt til militærtjeneste, hvilket udeluk-

kede  ham fra at ride i et årstid.  Men derefter
optog han karriere  igen og nåede altså den
nævnte triumf med Rosetta.

TO DeBYSeJRe
Han  fortsatte med at ride med stor succes i
Skandinavien. Han red således Stutteri Kystgaar-
dens Rasputin til derbysejr på Jägersro i 1970

Det blev til endnu en derbysejr i Sverige med
Einar Jardby trænede Cross Purpose i 1976.
Blandt hans andre storløbssejre skal også næv-
nes  triumfen med Roussica i 1972-udgaven af 
Jockeyklubbens Avelslöpning.

TRæneRKARRIeRen
Albert Klimscha junior begyndte trænerklarrieren i
1980 og igen  havde han succes. Han vandt bl.a.
Stockholm Cup International med Tryffoc. 

JunIORS TIDlIGeRe åR
Som søn af Albert Klimscha havde sønnen ikke
svært ved at få en  god læreplads og et fint grund-
lag   for en god karriere som både jockey og se-
nere træner.
Uddannelsen til jockey skete hos Sam Armstrong
og det var i en tid, hvor det vrimlede med jockeyta-
lenter som John Gifford, Paul Tulk, Kipper Lynch,
Michael Hayes, David East og Trevor Rogers.

VANDT LÆRLINGENES DERBY
Hans første sejr kom med Armstrongs hoppe Svet-
lana i Steve Donoghue Apprentice’s Handicap -
løbet, der bliver betraghtet som Lærlingenes
Derby. Det var på Epsom i 1959.

Og det blev en rigtig god sæson for den unge
Klimscha, der ialt kom 12 gange i vindercirklen. 
Unge Klimscha blev betragtet som et stort talent.

Og han fortsatte da også de gode takter året efter
med 17 vindere. Mange var for Sam Armstrong,
men andre trænere havde også fået øje på Klims

chas åbenlyse talent. Året efter bragte bare otte
sejr.

Så RØG læRlInGe leTTelSen
I 1962 røg lærlingelettelsen. Alligevel blev Klims-
cha junior noteret for 15 vindere for forskellige træ-
nere. Hans sidste vinder i England var Armstrongs
2-årige Maloja i Bushbury Maiden Plate 17.sep-
tember 1962.
Turen gik derefter tilbage til Sverige. Her havde
han øjeblikkelig succes og allerede i 1966 vandt
han jockeychampionatet fior første gang - der
skulle komme mange flere. Blandt hans vindere i
1966 var Derby Trial Stakes vinderen Moneyway.

pRIX De l’ARC De TRIOmpHe 1978
Albert Klimscha Jr. udviklede sig til en jockey med
internationalt format. Han var derfor efterspurgt in-
ternationalt. Blandt andet red han således Lido for
den tyske træner C. Seiffert. Lido endte som 10.
hest i det 18 hestes store felt ca. 10 længder
bag vinderen Alleged             
Af: Per Aagaard Bustrup

Senior Junior



Store Forandringer
I ÆLDRETOPPEN
I Kirk og Gold Tyranny, der begge er op-
drættet i Skandinavien, er blandt de fire
højest handicappede heste i Skandina-
vien ved udgangen af 2018. året var far-
vel til fire skandinaviske stjerner som
aktive væddeløbere. Hurricane Red,
eye In The Sky, Icecapada og mrs. lo-
reen. De efterlader mange gode minder.

efter sin overlegne sejr i Zawawi Cup
(Gr.3) topper I Kirk handicappet. At det
er fortjent understregede I Kirk med sin
enestående sejr den 17. januar i år i
Azizi farishta på meydan i Dubai. 

Samtidig viste Our last Summer i fjor
over distance takter, der stadig bræn-
der sig ind på nethinden. 

Og Stockholm Cup International (Gr.3)
var årets oplevelse hos ældretoppen.

Af: Klaus Bustrup
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I KIRK (SWE) 95

GUISEPPE PIAZZI (IRE) 94

GOLD TYRANNY (DEN) 94

OUR LAST SUMMER (IRE) 94

HURRICANE RED ((IRE) 93

AMBIANCE (IRE) 92

FEARLESS HUNTER (GER) 92

PAS DE SECRETS (IRE) 92

SUSPICIOUS MIND (DEN) 92

BREAKDANCER (FR) 91

COURAGE UNDER FIRE (USA) 91

EYE IN THE SKY (IRE) 91

MRS. LOREEN (SWE) 91

VICTOR KALEJS (USA) 91

APPELINA (DEN) 90

BACKCOUNTRY (GB) 90

BE MY ACADEMY (SWE) 90

BOKAN (FR) 90

BROWNIE (FR) 90

CAPTAIN AMERICA (SWE) 90

CAPTAIN MORGAN (DEN) 90

EFESOS (DEN) 90

FIFTYSHADESFREED (IRE) 90

GINMANN (IRE) 90

KASHGAR (SWE) 90
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Hvor gode er de bedste skandinavisktrænede
heste i international sammenhæng? er de for
højt handicappet? måske? 

Stockholm Cup International (Gr.3) kunne tyde på
det. men så sejrede I Kirk i Dubai ved dette års
start over 1200 meter dirt. Og Suspicious mind
var anden i løbet efter over 2800 meter græs.
Begge løb i handicap, og I Kirk
bekræftede sit høje skandinaviske 
handicap. med skandinaviske øjne 
var det en sand fornøjelse i TV at 
følge løbene på meydan den 
17. januar. 

for I Kirk  og Suspicious mind er 
ikke bare skandinavisk trænede. 
De er også skandinavisk
opdrættede.

I Kirk og Carlos Lopez
- Skandinaviens stærke makkerpar
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Hørte jeg forkert eller ej? nej. De sagde I Kirk, og farverne passede. Hvornår
bliver han træt? I Kirk havde jo ikke løbet siden den svenske Derbydag i fjor.
men han blev ikke træt. Det blev de andre. Og Carlos lopez vendte sig forun-
dret om. Hvor bliver de af? De var langt væk. Så langt, at Carlos lopez til sidst
tog I Kirk op.

Min ægtefælle Isabelles interesse for galopsport er begrænset. Men alligevel. Hun
fik et udførligt referat af, hvad jeg lige havde set. Og efter Suspicious Minds anden-
plads måtte hun lægge øre til igen.

JeG BuRDe HAVe ReGneT Den uD!JeG BuRDe HAVe ReGneT Den uD!
I Kirk er Skandinaviens højest handicappede hest. Og Azizi Farishta var trods alt et
handicap. Og over 1200 meter dirt. Lige netop den distance og det underlag, som I
Kirk havde vundet sine sidste tre starter på. Så hvorfor overraskelsen? Undskyld I
Kirk, Susanne Berneklint og alle de andre, der står bag den største – og eneste -
skandinaviske sejr på Meydan siden Volatile vandt Meydan Classic (L) i 2015. Jeg
burde ha regnet det ud og satset heftigt på I Kirk. Men det gjorde jeg ikke, og jeg var

nok ikke den eneste.

I COulD, nY SupeRAVlSHOppe
Eishin Dunkirk-sønnen løb kun fire gange i 2018. Og de sidste tre gange 
vandt han. I  Kirk blev listed-vinder, da han vandt Lanwades Stud 
Jägersro Sprint før Trickbag, Tinnitus, Breakdancer og Land’s End, 

all         blandt den skandinaviske sprinterelite. Og han blev Guppe-3-vinder
da han sejrede i Zawavi Cup før de samme fire, men denne gang i 
lidt anden rækkefølge. Land’s End, Trickbag, Tinnitus og Breakdancer. 

Det var I Kirks sidste start inden Dubai-triumfen. I Kirk er ud af I Could       
Johannesburg, og I Kirk er ikke I Coulds eneste succesafkom. Hun er alle-
allerede mor til stjerner som Jammy Action (Tertullian), Pocahontas Face 

(Layman) og toårsstjernen Joker Hallucinate .Og seneste skud på stam-
men, en hingst efter Reliable Man, I Rely, og en hoppe efter Appel Au 

Maitre, Apple, er sikkert allerede blevet indoktrineret om famili-
ens imponerende resultater i ind- og udland.

”Jeg troede
knap mine
egne øjne”

22



23. september i fjor fik Bro park i forbindelse med
Stockholm Cup International (Gr.3) besøg af en europæ-
isk tophest. Thundering Blue, med et generalhandicap
på 100, hvilket er helt ekstraordinært i skandinavisk
sammenhæng.

Thundering Blue kom fra en tredjeplads i Juddmonte Inter-
national Stakes (Gr.1), hvor han løb med den absolutte euro-
pæiske elite. Han var tredje bag Roaring Lion og Poet’s
Word, men han var i mål før Saxon Warrior og Benbatl, der
var hhv. fjerde og femte.
En kort introduktion af de fire, der kom i mål før og efter
Thundering Blue understreger niveauet.

ROARInG lIOn HAR VunDeT 2,7 mIllIOneR punD.
Han var tredje i Epsom Derby (Gr.1) i fjor, og han kom fra en
sejr i Eclipse Stakes (Gr.1). Efter sejren i Juddmonte Interna-
tional Stakes (Gr.1) vandt han Irish Champion Stakes (Gr.1)
og Queen Elizabeth Stakes (Gr.1).

POeT’S WORD HAR VunDeT 3 mIllIOneR punD
Han har de sidste to år været blandt de absolut bedste heste
i Europa. Inden Juddmonte International Stakes besejrede
han Frankel-sønnen Cracksman i Prince Of Wales Stakes
(Gr.1) på Ascot

SAXOn WARRIOR HAR VunDeT OVeR 1 mIO. punD.
Han vandt Engelsk 2000 Guineas i fjor og var favorit til at
vinde Epsom Derby, men her måtte han nøjes med en fjer-
deplads

BenBATl HAR VunDeT OVeR fIRe mIO. punD
Han sejrede sidste år i Dubai Turf (Gr.1) på Meydan.
Stockholm Cup International 2018 blev derfor en enestå-
ende mulighed for at måle den skandinaviske elite internatio-
nalt, da der samtidig var besøg af den engelske tophest,
Crowned Eagle, med et handicap på 94. Det er tidligere set,
at internationale stjerneheste ikke har fundet sig tilpas på
skandinaviske baner. Det skete ikke denne gang. Det gik
som forventet. Thundering Blue vandt. Crowned Eagle var
anden. Thundering Blue bekræftede i sin næste start sin in-
ternationale klasse. Han var anden i Canadian International
(Gr.1) på Woodbine i Canada.

International tophest på Bro Park

Ejer Clive Washbourn, træner Tom Castoldi med vinderen Vinderen føres til vægten



Our Last Summer Fearless Hunter Hurricane Red

Med en enkelt undtagelse var den skandinaviske elite desværre i
mål langt efter Thundering Blue og Crowned Eagle. Undtagelsen
var Our Last Summer, der længe var langt foran de øvrige men til
sidst måtte bøje sig for de to internationale stjerner. Især træner
Niels Petersen har altid knyttet høje forventninger til Our Last
Summer. Han var da også storløbsvinder som 2-årig, og som 3-
årig vandt han både Norsk 2000 Guineas og Norsk Derby. Men
han skuffede som 4-åring, og det er måske først nu, han viser,
hvor god han virkelig er. I 2018 vandt han efter overvintring i
Dubai overlegent Oslo Cup (Gr.3), hvor han slog Fearless Hun-
ter, og han fulgte op med sejr i Marit Sveaas Minneløp (Gr.3),
hvor Fearless Hunter igen var tættest på. 

Det skal blive spændende at se, hvordan han udvikler sig. Han
var uden tvivl på distance den bedste blandt den ældre elite i
Skandinavien i 2018. Han var været prøvet internationalt i Tysk
Derby og i Dubai uden den helt store succes. Men måske bliver
han som 6-årig bedre end nogensinde før. Og så er han tæt på
den europæiske elite.

Han er sparsomt startet. I hele sin 7-årige løbskarriere har han
kun løbet 32 gange, og i de sidste tre år er det kun blevet til ni
starter. 

Første gang han sejrede var i sin debut som 3-årig, hvor han til
gengæld vandt med 25 længder. Han var fjerde i Norsk Derby i
2013, og siden da har han haft et handicap på over 90. Yvonne
Durant-trænede Fearless Hunter havde sin - hidtil? - bedste
sæson som 5-årig i 2015, hvor han vandt Polar Mile Cup (L) og
Marit Sveaas Minneløp (Gr.3) samt var anden i Oslo Cup (Gr.3)
efter Eye In The Sky. Kan han også som 9-årig løbe op med de
bedste? Det får vi at se.

At man godt kan være en ældre herre og stadig vinde storløb, det
viste Hurricane Red, der er jævnaldrende med Fearless Hunter,
da han i fjor vandt Stockholms Stora Pris (Gr.3) før Busybeingfa-
bulous og Our Last Summer.

Han imponerede også med en flot tredjeplads i Oslo Cup (Gr.3)
efter Our Last Summer og Fearless Hunter. Hurricane Red er set
over en årrække den bedste hest i Skandinavien de senere år, og
det skal blive interessant at følge hans karriere som avlshingst på
York Stutteri.

OuR lAST SummeR lØB meD Op  OG uDmæRKeDe
SIG BlAnDT Den SKAnDInAVISKe elITe

feARleSS HunTeR eR SpARSOmT STARTeT. KAn
HAn SOm 9-åRIG mATCHe De BeDSTe?

efTeR en ImpOneRenDe KARRIeRe VenTeR nu en
KARRIeRe SOm AVlSHInGST



Tre heste kan være nok til et godt væddeløb.
4. september i fjor mødtes Guiseppe piazzi,
Gold Tyranny og eye In The Sky over lige
vægt i Guldlöpning på 2400 meter på Bro
park. De var kun de tre. med et gennem-
snitshandicap på godt 93. Det er sjældent i
Skandinavien. Trods de kun tre deltagere
blev det et spændende løb, hvor kun en
længde skilte dem i mål.
Guiseppe Piazzi, der var skandinaviens højest
handicappede hest i 2017, vendte tilbage efter
over et års pause – og vandt. Det kunststykke
har han allerede præsteret en gang før. Flot.
Gold Tyranny var anden og Eye In The Sky
tredje. Guiseppe Piazzi, der er ejet af
og i træning hos Flemming Velin, 
løb kun en gang mere i fjor,
hvor han var uplace-
ret i Stockholm 
Cup International. 
Jeg håber, 
vi får mere
at se til 
Guiseppe 

Piazzi i 2019. Han pynter i de store skandinavi-
ske storløb, når han viser sit bedste.

GOlD TYRAnnY lISTeD- VInDeRGOlD TYRAnnY lISTeD- VInDeR
Den overlegne vinder af Hurricanelöpning i
2017, Gold Tyranny, vandt senere på måneden
Breeders´ Trophy Stayer på Bro Park, og han
fik sin første storsejr i ældre selskab, da han
vandt Skånska Fältrittklubbens Jubileumslöp-
ning på Jägersro over 2400 meter foran Suspi-
cious Mind, Bokan og Pas De Secrets. Det er
meget positivt med en skandina-

-

viskfødt hest - ud over Suspicious Mind- der er i
stand til at tage kampen op med de bedste
ældre importer på stayerdistancerne. Gold Ty-
ranny er opdrættet af Nina Falck og Gert Lar-
sen på Fyn. Han er i træning hos Lennart
Reuterskiöld jr., og Jacob Johansen red ham i
alle hans starter i 2018.

eYe In THe SKY flYTTeR TIl enGlAnD
Stall Bonne Nuits norske derbyvinder, Eye In
The Sky, afsluttede 2018-sæsonen med en for-
hindringsdebut på Øvrevoll. Det blev en suc-

ces. Han vandt med fem længder,
og det er besluttet, at han skal i 

træning i England og fort-
sætte karrieren over for-

hindringer. Eye in 
Eye The Sky, de the Sky har været i

Skandina træning hos Niels
vi Petersen
ske heste, der og har gjort
de go det uden for
Skandinvien
eaen. I 2

Tre heste kan være nok til et godt væddeløb

Skandinavien. I 2015 vandt han Langer
Hamburger (Gr.3) over 3200 meter. I foråret
2017 var han anden og tredje i det franske,
og han har tre gange været fjerde i Dubai
tæt på vinderen.  Ud over Norsk Derby har
han i Skandinavien bl.a. vundet Vinterfavori-
ternas Pris, Svenskt St. Leger og Oslo Cup 
(Gr.3).

Guiseppe Piazzi

Gold Tyranny og Jacob Johansen efter endnu
en sejr

Eye In the Sky med Roberts Christopher i
sadlen vinder let sit første løb over hurdler
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Trioprocent på 88 i SkandinavienDen skandinaviske træner-
champion Niels Petersen star-
ter også 2019-sæsonen uden
sin mangeårige stjernehoppe,
Icecapada, der nu går i avlen. 

Den skimle Mastercraftsman-
hoppe har fascineret mig siden
hun vandt Dianalöpning i 2015.
Hun kom ind i opløbet et stykke
bag de andre og Elione Chaves
måtte meget langt ud for at
kunne komme forbi feltet. Den
senere danske derbyvinder Ma-
nacor lignede længe en oplagt
vinder. 

Men så satte Icecapada sin
spurt ind, og det var, som om de
andre stod stille. Hun nåede det
og vandt med en længde før An-
tigua og Manacor.

Stall Bonne Nuits Icecapada
startede 26 gange i Skandina-
vien, og her har hun en vinder-
procent på 46 og en trioprocent
på 88. Helt imponerende, da hun
stort set kun løb i storløb. Hun
vandt fem Listed-sejre. Lanwa-
des Stud Stakes (L) i 2015.
Stockholm Fillies & Mares Sta-
kes (L) i 2015 og 2016 og Bloo-
mers Vase (L) i 2016 og 2017.
Hun var anden i Norsk Derby i
2015 bag Quarterback, og hun
nåede et maximumhandicap på
91.

Hun debuterede med at vinde
som 2-årig på Øvrevoll, men
blev siden disket for rytterens
brug af pisk.

Icecapada (Carlos Lopez) vin-
der endnu engang før Appe-
lina med Jan-Erk Neuroth i
sadlen



Hvem overtager tronen efter Icecapada?

Mrs. Loreen takker af!

High As A Kite

Lennart Reuterskiöld jr-trænede Mrs. Loreen var
ubesejret som 2-årig, og hun vandt ni sejre i træk
på Jägersro, inden hun måtte bøje sig i Scania
Mile for Arabda, som hun gav fem kilo. Mrs. Loreen
debuterede i år netop i Scania Mile. Og denne
gang gik det bedre. Hun vandt før Appelina. De to
mødtes igen i en mindeværdig duel i Margaretha
Wettermarks Minneslöpning, hvor Jägersro-dron-
ningen igen slog Appelina, men først efter en dra-
belig duel ned gennem opløbet

AppelInA HAR AlleReDe VIST SIn HØJe
KlASSe
Med et generalhandicap på 90 er Appelina ud over
Mrs. Loreen den eneste hoppe, der er med på Top-
25 listen over de højst handicappede heste i Skan-
dinavien ved udgangen af 2018. 
Og Appelina er umiddelbart den naturlige afløser
for Icecapada som hoppe-dronning i Skandinavien.
Men nye stjerner kan naturligvis altid dukke op.
High As A Kite og Monza var således foran     
hende i Lanwades Stud Stakes (L) på Bro 

Park. High As A Kite blev dobbelt Listed-
vinder i 2018, da hun også vandt 
Stockholm Fillies and Mares Stakes før 
Angel Love, en anden hoppe, der konstant 
er med fremme i de store hoppeløb.

Appel au Maitre-datteren, Appelina, 
er opdrættet på Stutteri Hjortebo, 
ejet af Stall Perlen og i træning hos 
Wido Neuroth på Øvrevoll. Med tre   
Breeders sejre i bagagen er Appelina

allerede Breeders-dronning. Hun er som Iceca-
pada og Mrs. Loreen stort set altid blandt de før-
ste. I sine 27 starter har hun vundet de 11, og 22
gange har hun været blandt de tre bedste. Kun
Klampenborg synes ikke at behage hende.
Appelina var i 2018 anden i Bloomers Vase ( L) ,  

hvor hun var kort slået af Icecapada. Hun 
vandt for andet år i træk Lanwades Stud 
Stakes på Øvrevoll før High As A Kite og I
Icecapada. Og hun afsluttede 2018-sæso-
nenfør fire fra det modsatte køn: Plata O 
Plomo, Be My Academy, Perfect For You og

Spitzbergen. En af hendes bedste 
præstationer til dato. Appelina har 
alleerde vundet 3,3millioner svenske 
kroner, men det kan  blive til meget 
mere.

mrs. loreen var den højest handicappede
hoppe i Skandinavien ved udgangen af 2018,
men hun stopper også nu. Hun har som Iceca-
pada haft en fantastisk karriere, og mrs. lo-
reen har en endnu højere sejrsprocent end
Icecapada, nemlig 57. I en 5-årig løbskarriere
har mrs. loreen vundet i 17 af sine 30 starter.
medens Icecapada fik set sig omkring i Ver-
den, har mrs. loreen kun en gang forladt Jä-
gersro. Og da var hun uplaceret i Göteborg.

Appelina (Jan-Erik Neu-
roth) vinder.....



Suspicious mind er som Appelina efter Appel Au maitre. Suspicious
mind er en af de absolut bedste skandinavisk opdrættede heste gennem
de senere år. Han er på vej i peas And Carrots fodspor. Og nu har han -
og faderen Appel au maitre - også gjort sig bemærket internationalt. 
Suspicious minds andenplads i Azizi Riveira over 2800 meter græs på
meydan i opløb med Godolphins Isopoline, der vandt, og Red Galileo,
der var tredje i mål, var en flot præstation af den danske derbyvinder.

360 North Horse Racings Suspicious Mind er opdrættet på Stutteri Hjortebo
og i træning hos Andrew Kidney på Jägersro. Han vandt i halvdelen af sine
seks starter i 2018 som 5-årig. Han afsluttede sæsonen med en Listed-sejr i
Songline Classic på Jägersro, hvor han slog Pas De Secrets og Bokan. Inden
da var det blevet til en andenplads bag Gold Tyranny i Skånska Fältrittklub-
bens Jubileumslöpning også på Jägersro. Suspicious mind har sejret i 12 af
sine 25 starter og efter andenpladsen i Dubai er der nu gået godt 3,5 millioner
svenske kroner ind på præmiekontoen.

pAS De SeCReTS OG BOKAn eR Del Af Den ælDRe elITe
De to Wido Neuroth-trænede heste, Pas De Secrets og Bokan er ofte med
fremme i storløbene over distance for den ældre elite. Men det kniber med at
vinde - selvom det sker. Pas De Secrets har kun vundet fire gange i karrieren.
Den største sejr til dato kom i Songline Classic (L) i 2017. I fjor måtte han
nøjes med en andenplads i Songline Classic knebent slået af Suspicious Mind
i dennes sidste start før andenpladsen i Dubai. Tidligere på året vandt Pas De
Secrets Jägersro Cup over 3200 meter før Gold Tyranny, som dog gav ham
fem kilo.

Den nu 7-årige svenske derbyvinder og dobbelte St. Leger-vinder, Bokan, har
i alt vundet seks gange, men han har ikke sejret siden begyndelsen af maj
2017. Han kom sent i gang i 2018 på grund af en skade, men han sluttede
året godkendt med to tredjepladser i Skånska Fältrittklubbens Jubileumslöp-
ning (L) og Songline Classic (L).

Succes for 
Appel au Maitre
- også uden for
Skandinavien

Suspicious Mind og Nina Lensvik i morgentræning på Meydan

Pas de Secrets modtages af Wido Neuroth efter sejrBokan med Jan-Erik Neuroth i sadlen28



Be My Academy Victor Kalejs Plata O Plomo

My Academy vandt sin største enkeltpræmie til dato, da han blev
anden i Pramms Memorial (L) over 1730 meter bag Victor Kalejs
og kunne sætte ekstra 250.000 svenske kroner ind på kontoen,
hvor der nu står over 2 millioner kroner. Det blev også til en an-
denplads i det velbetalte Malmö Sommarhandicap. Igen over
1730 meter og denne gang slået med to længder af Plata O
Plomo, som Be My Academy gav to kilo.

Den store vallak, der nu er blevet 8 år, har vundet 12 af sine 13
sejre på enten 2200 eller 2400 meter. Men Be My Academy har
på det seneste løbet særdeles godt over de lidt kortere distancer.
Han har været prøvet uden for Jägersro, men uden den store
succes. Og siden maj 2016 har Lennart Reuterskiöld jr. holdt ham
hjemme på Jägersro.

TIlBAGe TIl fORDumS STYRKe

Victor Kalejs havde en fremragende toårssæson med sejr i bl.a.
Norsk Kriterium. 

Som 3-årig vandt han kun en enkelt gang, men i fjor vendte han
tilbage til fordums styrke, da han sejrede i Pramms Memorial
(L) på Jägersro. Han fulgte op med en ny Listed-sejr - denne
gang på græs - i Sweedish Open Mile, hvor han slog Seaside
Song og Coprah. Victor Kalejs var uplaceret i sine to sidste star-
ter i 2018. Han ejes af Teleko Racing, og han er i træning hos
Roy Arne Kvisla på Bro Park.

GODKenDT SæSOnDeBuT

Plata O Plomo, der sluttede 2018-sæsonen med et general-
handicap på 90, var en af de fire deltagere på den skandina-
viske festdag den 17. januar i år på Meydan. Efter I Kirk og
træner Susanne Berneklints overlegne sejr tidligere på
dagen, var der lagt et vist forventningspres på staldkammera-
ten. Og det blev til en godkendt femteplads i Azizi Aliyah over
1600 meter dirt.

Hästgruppen i Lund AB havde bl.a. takket være I Kirk og
Plata O Plomo en overdådig sæson i 2018. Måske bliver
2019 endnu bedre. Plata O Plomo vandt i tre af sine seks
starter, og to gange var han anden. Han sejrede som omtalt i
Malmö Sommarhandicap før Be My Academy, og blandt hans
øvrige præstationer i fjor skal især nævnes andenpladsen i
Tattersalls Nickes Minneslöpning (L), hvor han kun var slået
med en længde af Wonnemond. Den tyske stjerne kom til Bro
Park med et generalhandicap på 97 og fra en anden- og en
tredjeplads i to Gruppe-2-løb i Tyskland.

JäGeRSRO-SpeCIAlISTen KAn OGSå på De
KORTeRe DISTAnCeR.



efesos er bare blevet bedre og bedre med alderen, og i fjor fik
han sin bedste sæson med sejr i Scandinavian Open (Gr.3) på
Klampenborg, hvor han slog Captain morgan, Alberone og Su-
spicious mind, der næsten samtidig kom over mål en længde
bag vinderen. Det var første gang siden peas And Carrots sejr i
2009, at en danskfødt hest vandt. efesos havde allerede vundet
to gange før på Klampenborg i 2018, og han er en meget for-
tjent vinder af titlen som årets Hest i Danmark i 2018.

Efesos vandt som 3-årig Derby Trial Stakes, men han måtte nøjes
med en sjetteplads i Dansk Derby. Senere på året var han tredje i
Dansk St. Leger, der blev vundet af den danske derbyvinder Suspi-
cious Mind. Som 4-åring havde han sin indtjeningsmæssigt bedste
sæson. Efesos vandt fem gange, og især imponerede han med sej-
ren i Breeders Trophy Stayer på Bro Park. 

Efesos var indtil 2017 i træning hos Marc Stott. Siden da har Bent
Olsen trænet ham. Han var vundet 11 gange i sine 29 starter, og han
har indtjent næsten en million kroner. Efesos ejes af Odessa Racing
Club og er opdrættet på Stutteri Nova. Han er efter Royal Experi-
ment og ud af Salida, der var tæt på at vinde Norsk Derby. Efesos
pådrog sig en alvorlig skade i sin sidste start i 2018 i Fyensløbet.
Det er nu besluttet, at han fortsætter karrieren som avlshingst. .

SeKS SeJRe I TRæK
Ginmann indledte sæson 2018 som ubesejret i sine fire starter som
3-åring, bl.a. i Jysk Derby og Norsk 2000 Guineas. Og succesen
fortsatte. Han vandt efter længe at have ligget sidst i en medrivende
opløbskamp Dansk Jockey Club Cup (L) før Captain Morgan og Ju-
bilance. Og han gentog bedriften, da han i et nyt tæt opløb vandt
Pokalløb før Jubilance og Captain Morgan. Det var Ginmanns sjette
sejr i træk. Men træerne vokser ikke ind i himlen. Ginmann var favo-
rit i Stockholms Stora Pris (Gr.3), men han endte uplaceret. Og det
var han også i Scandinavian Open (Gr.3), der var hans sidste start i
fjor. Ginmann har i hele sin karriere været i træning hos Marc Stott,
men han er nu flyttet til Bolette Rosenlund på Fyn.

EFESOS
ÅRETS 
HEST
I DANMARK

Ginmann

Efesos
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Brownie Courage Under Fire Ambiance
BROWnIe VAR IKKe SIG SelV I 2018
Brownie var skandinaviens højest handicappede hest ved ud-
gangen af 2016. Og i 2017 var han oppe på et handicap på 96
efter sejren i Pramms Memorial (L). 2018 var derfor et skuffende
år for Brownie med kun fire starter og en fjerdeplads som bedste
resultat. Forhåbentlig ser vi nu 7-årige Brownie tilbage i topform i
2019. 

VI HåBeR på eT GenSYn
Flemming Velins War Front-søn Courage Under Fire kom til
Danmark i januar 2017 med en andenplads i Gruppe-1-opgøret
Phoenix Stakes på The Curragh og et generalhandicap på 92. I
2017 blev det til to starter og med en andenplads i KHEF Ra-
cing Bowl på Klampenborg bekræftede han sit handicap. Det
blev kun til en enkelt start i 2018 på Jägersro, hvor han var
uplaceret.

Billedet: Karmastrikesback slår Courage Under Fire med et kort
hoved.

JuBelåR fOR AmBIAnCe
Camacho-sønnen, Ambiance, blev importeret til Sverige i 2014
efter at have sejret to gange i England. Han har gjort det godt i
skandinavisk træning siden da, men han har aldrig gjort det så
godt som i 2018, hvor den brune vallak har været i træning hos
Dina Danekilde på Jägersro.
Nu 8-årige Ambiance vandt to listed-sejre, og han sluttede året
med et generalhandicap på 92. I juni måned i fjor vandt han
overraskende til 66 gange pengene Zawawi Bro Park Vårsprint.
Og han sluttede sæsonen på fornemste vis med sejr i Bro Park
Sprint Championship, hvor han slog Land’s End og de to uden-
landske gæster, den engelske Corinthia Knight og franske Ba-
koel Koffie, der kom til Stockholm med handicap på hhv. 93 og
91. Også denne gang kom Ambiances sejr som en overra-
skelse, men spillerne måtte nøjes med at få pengene 11 gange
igen.
Ingen tvivl om, at Ambiance kan lide Bro Park, men han har
bl.a. også været anden i Hoppegartener Sprint Cup (L) i Berlin i
2016. I alt indløb Ambiance over 750.000 svenske kroner i 2018
til ejeren Magnus Olsson

Som overskriften til denne artikel anfører, sker der store forandringer i ældretoppen.  Det er spændende. Det er det også, når
der er væddeløbsstjerner, der viser flotte præstationer flere år i træk. Når publikumsfavoritterne indfrier forventningerne.
Hvem er de nye stjerner og publikumsfavoritter i ældreeliten?  I Kirk, Our Last Summer, de skandinaviskfødte Gold Tyranny og
Suspicious Mind? Duca Di Como og Squares De Luynes, der nu for alvor skal prøve kræfter med de ældre? Eller nogle helt
andre? Hvert år dukker der nye stjerner op, og dyrt indkøbte importer bliver prøvet på skandinaviske baner.

DET BLIVER SPÆNDENDE



Down Memory Lane
KAN DU HUSKE DET?

Det er 60 år siden
Året er 1959
Tekst: Klaus og per Bustrup

en af de mest positive oplevelser på Klam-
penborg Galopbane de senere år er de
mange unge, der nu aflægger besøg. De
klær´ Klampenborg Galopbane. De giver
nyt blod til banen. De morer sig. De spiller.
De er fremtiden.

Men der jo stadig også nogle, der som Per og
jeg er lidt oppe i alderen. Og vi tænker tilbage
på ”de gode gamle dage” Kan du huske den-
gang? F.eks. i 1959  for 60 år siden. 
Dengang Per og jeg var begyndt at sætte
vore ben på galopbanen. 

CARl JACOBSenS GOlD
Dengang da Grosserer Carl Jacobsens Gold
vandt Den Ædle Hesteavl Fremmes 80 års
Jubilæumsløb. Foreningens Protektor H.M.
Frederik IX overværede begivenheden sam-
men med H.M. Dronning Ingrid og H.K.H.
Prinsesse Benedikte. Axel Thorngren trænede
Gold og Ryan Parnell red den.

SVenSK SeJR I DAnSK DeRBY
Svenske Orm vandt Dansk Derby med Leif
Rydh i sadlen. Han var trænet af C.E. Peters-
son.

fRu KISS CARl
Salut vandt Svenskt Derby. Han var trænet af
Stefan Kajari, der også red ham. En af de helt
store skikkelser i galopsporten i den periode,
Fru Kiss Carl fra Møllerup gods, ejede Salut.
Fru Kiss Carl forblev ejer af Møllerup gods
indtil 1967, hvor barnebarnet Flemming Lütti-
chau tog over.

Fru Kiss Carl, der satte sit præg på godset,
var en kvinde med sine meningers mod og
med et frisprog, man normalt ikke forbinder en
godsejer med. Hun drev en betydelig fuldblo-
sopdræt, der gennem mange år satte sit præg
på dansk galopsport.

pRInS AlY KHAn
Prins Aly Khans Saint Crespin III vandt Prix
de l’Arc de Triomphe. Han var efter Queen
Elizabeths Aureole og ud af Neocracy (Ne-
arco). Aureole vandt selv King George VI og
Queen Elizabeth Stakes, og ud over Saint
Crespin III var han bl.a. også far til St. Paddy,
der vandt Epsom Derby i 1960 med Lester
Piggott på ryggen.

WASHInGTOn D.C. InTeRnATIOnAl
Washington D. C. International blev vundet af
Nasrullah-sønnen Bald Eagle. Nasrullah var
efter den italienskfødte Nearco, der var ube-
sejret i sine 14 starter og én af 1900-tallets
helt store profiler. Bald Eagle vandt også Wa-
shington D.C. International året efter.

OG HVem VAnDT DuBAI WORlD Cup?
Det blev første gang løbet 37 år senere.

CASTRO OG RumAlDeRen
Fidel Castro kom til magten i Cuba. Rumalde-
ren startede med Luna 1-opsendelsen i Sov-
jetunionen. Passagerskibet Hans Hedtoft
sank. Men alt det har ikke noget med galop-
sport at gøre.

Møllerup Gods

WONDERBOY
I AMERIKA
A propos Washing-
ton D. C. Interna-
tional, så havde
det dansk delta-
gelse i 1961, hvor
fru Else Harhoffs
Wonderboy var in-
viteret til at del-
tage. Han var
trænet af Ivan Lar-
sen og blev redet
af ”Lange” Bent
Hansen. Wonder-
boy blev sjette.

Wonderboy ankommer til USA

Ædle Hesteavls
Jubilæumsløb i
1959, blev vundet
af grosserer Carl
Jacobsens 5-årige
svenskfødte Gold.
Der var en præ-
miesum på
116.000 kroner.
Der var meldt 100
heste til løber.
Heraf kom de 16
til start. Ryan Par-
nell red vinderen.
Foreningens Protektor, Hans Majestæt Kong Frederik
Fronning Ingrid og Prinsesse Benedikte overværede
begivenheden.

GinmannGinmann

Fru Kiss Carl

åRInGSAuKTIOn på HVIDeGAARDen
Det var også i de år, at Rtimester G. A. Clauson-Kaas inviterede til Åringsau-
auktion på Hvidegaarden. Omgivelserne kunne ikke leve op til nutidens for-
nemme auktioner på York Stutteri. Men der var sandelig liv og glade dage, når
Sekretær Axel Clausen præsenterede åringerne.

Og et stort trækplaster var sandelig også den lækre smørrebrød ledsaget af ba-
jersk øl og ”de små” i lange baner. Denne opvarmning medførte da også som
hovedregel gode priser på auktionerne. Og det naturligvis forårsaget af god
mad med fugtigt tilbehør ofte var årsag til knapt realistiske priser.

Bold Eagle



Verdens bedste
galopheste i 2018

33



RaceTime magazine har i flere artikler be-
skæftiget sig med de højest handicappede
heste i Skandinavien. men, hvem er de bed-
ste galopheste i Verden? Vil man vide det
kan man se på longines World’s Best Race-
horse Rankings eller Timeform Global Ran-
kings.

frankel-sønnen Cracksman er i 2018 højest
placeret begge steder. Af de øvrige højt pla-
cerede kan nævnes den australske super-
hoppe Winx, den dobbelte prix de
l’Arc-vinder enable, Gun Runner, der vandt
pegasus World Cup i fjor, Roaring line med
fire Gruppe-1-sejre i træk i 2018 og Accele-
rate, der vandt Breeders Cup Classic på
Churchill Downs i november sidste år.
måske får vi de to superhopper, enable og
Winx at se igen i år. men alle de fire nævnte
hingste er nu gået i avlen.

Af: Klaus Bustrup

Cracksman. (hingst). frankel-Rhadegunda
(pivotal). ejer: Anthony Oppenheimer. Træ-
ner: John Gosden, uK.
løbskarriere: 11 starter, 8 sejre, 2 anden-
pladser og én tredjeplads.
præmiesum: 3.166.470 euro. Bedæknings-
pris: 25.000 pund.

Cracksman er det hidtil bedste afkom efter
Frankel, der var ubesejret i sine 14 starter og
vandt 10 Gruppe-1-sejre. Longines World’s Best
Racehorse Rating har Frankel som den bedste
hest i Verden i nyere tid med en ranking på 140
svarende til et skandinavisk generalhandicap på
ca. 110. Også Timeform Global Rankings har
Frankel som All-time high med en rating på 147.
Frankel efter Galileo og ud af Kind (Danehill)
har i dag en bedækningspris på 175.000 pund.

Cracksman vandt fire Gruppe-1-løb. Han var
slået i Epsom Derby, hvor han var tredje og i
Irsk Derby, hvor han var anden. Hans største
sejre kom i Champion Stakes (Gr.1) på Ascot
som han vandt både i 2017 og i sin sidste start i
2018. I 2017 besejrede han Poet’s Word med
syv længder og i 2018 Crystal Ocean med seks
længder. Champion Stakes (Gr.1) var også
Frankels sidste start, da han afsluttede sin kar-
riere i oktober 2012.
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lOnGIneS WORlD’S BeST 
RACeHORSe RAnKInGS

CRACKSmAn 130
WInX 130
Gun RunneR 128
pOeT´S WORD 127
ROARInG lIOn 127
ACCeleRATe 126

2018 TImefORm GlOBAl
RAnKInGS

CRACKSmAn 136
enABle 134
Gun RunneR 134
WInX 134
BATTAASH 133
ACCeKleRATe 131

Cracksmans rating svarer til
et skandinavisk generalhandi-
cap i størrelsesordenen 105.

34



Winx. (hoppe). Street Cry
-Vegas Showgirl (Al
Akbar).
ejer: magic Bloodstock
Racing, R.G. Treweeke &
D.n. Kepitis.
Træner: Chris Waller, Au-
stralien.
løbskarriere: 40 starter,
34 sejre og tre anden-
pladser.
Beløb: 23.080,674 au-
stralske dollars svarende
til godt 14 millioner euro
(dagskurs)

Nu 8-årige Winx, der har
hjemme i Australien, tabte
sit sidste løb den 11. april
2015. Siden da har hun
vundet 30 sejre i træk. 

Hun er vinder af 22
gruppe-1-løb (verdensre-
kord). Bl.a. har hun vundet
Cox Plate (Gr.1) fire
gange. Hendes sidste start
i 2018 var netop i Cox
Plate, hvor hun slog Go-
dolphins Benbatl, der for
knap et år siden vandt
Dubai Turf (Gr.1) på Mey-
dan. 

Winx popularitet i Austra-
lien kender ingen grænser,
og alt, hvad der har med
hende at gøre sælges til
høje priser. Det forlyder, at
jockeys er bange for at be-
sejre hende af frygt for ef-
terfølgende at blive lynchet
af publikum. Det er usik-
kert, om hun fortsætter
karrieren i år.

Winx sæsondebuterede for
nyligt og tog her sin 30.
sejr på stribe. Australske
fans er nærmest i ekstase.
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enable (hoppe). nathaniel
– Concentric (Sadler’s
Wells)."
"ejer: Khalid Abdullah.
Træner John Gosden, uK."
"løbskarriere: 11 starter,
10 sejre, 1 tredjeplads."
"præmiesum: 9.233.802
euro"

"Enables eneste nederlag
var i hendes sæsondebut i
Newcastle som 3-åring i
2017. Hun har sejret i fire
Oaks, bl.a. Epsom Oaks, og
hun har vundet King George
VI & Queen Elizabeth Sta-
kes. I 2018 kom hun sent i
gang på grund af en skade,
men hun sejrede for anden
gang i Prix de l’Arc de
Triomphe og hun afsluttede
sæsonen med sejr i Bree-
ders’Cup Turf (Gr.1) på
Churchill Downs i Louisville i
Kentucky.

Den kombination er hun den
første, der er lykkedes med.
Indtil videre er det blevet til
syv Gruppe-1-sejre.
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Gun Runner. Candy
Ride - Quiet Giant’s
(Giant Causeway)

ejer: Winchell Tho-
roughbreds llC and
Three Chimneys farm.
Træner: Steve Rasmus-
sen, uSA.
løbskarriere: 19 starter,
12 sejre, 3 andenplad-
ser, 2 tredjepladser"
præmiesum: 13.603,073
euro.
Bedækningspris: 70.000
dollar."

Gun Runner vandt Loui-
siana Derby (Gr.2) og var
tredje i Kentucky Derby
(Gr.1) som 3-årig. Som 4-
årig var han anden i Dubai
World Cup (Gr.1) i 2017
bag Arrogate, inden han
vandt fire Gruppe-1-løb i
træk afsluttende med
Breeders Cup Classic.

I hans sidste start inden
han gik i avlen vandt han i
januar 2018 verdens
bedst betalte galopløb Pe-
gasus World Cup Invitatio-
nal Stakes (Gr.1) før West
Coast. 

Gun Runner bedækkede
172 hopper i 2018, så inkl.
sejrspræmien i Pegasus
World Cup gav det ham
en samlet indtjening i
2018 på over 100 millio-
ner kroner. Not bad.
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Accelerate. lookin At lucky –
Issues (Awesome Again).
ejer: Hronis Racing. Træner:
John W. Sadler, uSA
løbskarriere: 22 starter, 10
sejre, fem anden og fem tred-
jepladser.
præmiesum: 5.034.098 euro.
Bedækningspris: 20.000 dol-
lar

Accelerate startede først som
3-åring, hvor han vandt los
Alamitos Derby (Gr.2). Hans
bedste sæson kom som 5-
årig i fjor, hvor han vandt de
sidste fire løb i sin karriere,
alle Gruppe-1-løb.

Han afsluttede karrieren på for-
nemste vi med sejr i Breeders
Cup Classic før Gunnevera og
Thunder Snow, der tidligere på
året havde vundet Dubai World
Cup.
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Roaring lion. Kitten’s Joy –
Vionnet (Street Sense).
ejer: Qatar Racing. Træner: John
Gosden, uK
løbskarriere: 13 starter, 8 sejre,
en andenplads, 2 tredjepladser.
præmiesum: 3.076.339 euro. Be-
dækningspris: 40.000 pund.

Roaring Lion er amerikansk født,
men han har været i træning i UK
hos John Gosden, der i 2018 også
trænede Cracksman og Enable. 

Roaring Lion var tredje i fjor i
Epsom Derby bag Masar og Dee
Ex Bee. Efterfølgende vandt han
fire Gruppe-1-løb i træk. 

Han blev sendt over Atlanten for at
deltage i Breeders´ Prize Classic
(Gr.1), men her var han uplaceret.
Det var hans sidste start inden han
gik i avlen.

Roaring Lion knytter forbindelsen
mellem den internationale elite og
de bedste skandinaviske heste. Da
Roaring Lion vandt International
Stakes (Gr.1) på York før Poet’s
Word var Thundering Blue tredje.

I sin næste start i Scandinavian
Open International (Gr.3) på Bro
Park vandt Thundering Blue før
Crowned Eagle og Our Last Sum-
mer. Poet’s Word havde tidligere på
året vundet Prince Of Wales Stakes
(Gr.1) på Ascot og tilføjet Cracks-
man dens eneste nederlag i 2018.
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