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MEETINGS

I mange af de lande, vi gerne sammenligner
os med, er sæsonen opdelt i meetings.

Efter min opfattelse en rigtig god idé. Det giver en
del nimbus på en eller anden - måske - udefiner-
bar måde. Og Klampenborg Galopbane opererer
nu også med meetings.

Efter Åbningsdagen kommer Spring Racing,
Meetinget. der strækker sig over tre løbsdage,
hvor Danish Jockey Club Cup (L) tegner Meetin-
get. Derefter følger Spring Classic, hvor der tages
hul på de klassiske løb med Mowerinaløb. Tradi-
tionsrige opgør som  Københavns Store Handi-
cap og Henrik Leths Mndeløb, ligger også i
Spring Classic-meetinget.

Summer Racing Meetinget indledes med Sum-
mer Night Racing og indeholder syv løbsdage.
De fire er aftenløb og en lang række storløb er på
progammerene. Dansk 2000 Guineas og Bree-
ders Cup 1. juni. Dansk-Norsk dag 8. juni og Det
118. Pokalløb 30. juni.Derefter følger tre gange
Summer Night Meeting, hvor Klampenborg Clas-
sic er på programmet 13. juli. 

Champion Day (Scandinavian Open) and Garden
Party, tegner 12. løbsdag. Derbydag er 11. au-
gust. hvor storløbene står i kø. Summer Racing
ligger mellem Derbydag og Damernes Dag.
Sæsonens sidste fire løbsdage afvikles under
fællesnavnet: Autumn Racing. Her har vi bl.a.
Skandinavisk Grand Prix, Dsndk St. Leger, Fabel-
laløb, Copenhagen Golden Mile og Basnæsløb.

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: 8. april 2019.

在中國奔騰 
Ovennævnte skal oversættes til ”Galopsporten i Kina.” I dette
nummer af RaceTimeMAGAZINE tager vi hul på at fortælle den
spændende historie om galopsporten i Kina, Hong Kong og
Macau. Emnet er meget stort, hvorfor vi vil dele det over to 

numre af RaceTimeMAGAZINE. I dette nummer beskriver vi de
tidlige år. Vi begynder med hvordan galopsporten fik fodfæste i
Østen og fokuserer på Happy Valley banen, der var den første
Galopbane i Hong Kong.

GALOPSPORTEN I SPANIEN
Man hører ofte fra folk, der har besøgt Spanien, at galopsporten
nærmest er ikke eksisterende. Det er ikke rigtigt. Det afhænger af,
hvor man tager hen i Spanien. Der var engang en galopbane i
Mijas, men den lukkede for snart mange år siden. Til gengæld fin-
des der en fantastisk bane i Madrid (se billedet nedenfor). Og så
er der hvert år det berømte ”Carreras de Caballos,” der har en
historie helt tilbage til 1845. Det afvikles på stranden!

SYV STORLØB PÅ
KLAMPENBORG FOR
DE ÆLDRE
Se anmeldelserne til 
syv storløb på Klampen-
borg Galopbane i 2019.
Med propositioner, resul-
tater fra 2018, indtjente
penge og hvem træner
hvem!  Blledet: Irish Tri-
logy under et arbejde på
Meydan.

Irish Trilogy er meldt i to storløb på
Klampenborg Galopbane i år

DAWN MEMORY LANE
I dette nummer om Berlingske Ti-
dendes Ernst Schwenke og Hans
Jacob Moresco, der også var di-
rektør for Ædle Hesteavl. Og
andre kendte galopjournalister.
Du kan også læse om Ivan Larsen
og Wonderboy.



Det er nødvendigt at vide noget om Hong-
kong og Macaus status i forhold til det
egentlige Kina for at få det rette indblik i ga-
lopsporten i landene. Mange tror, at Hong-
kong og Macau er en del af det egentlige
Kina. Men det er ikke rigtigt. 
Relationerne til Kina er mange og tætte. Men
såvel Hongkong som Macau kan egentlig be-
tragtes som selvstændige.

Når vi i dag taler om galopsporten i Kina, er det
galopsporten i Hongkong, der menes. Det skyl-
des, at sporten i det, der betegnes som ”Main-
land China” først nu oplever en enorm udvikling.
Der bygges baner mange steder og galopheste
importeres fra mange lande anført af Irland, der
også er blevet en væsentlig samarbejdspartner
på mange områder. Naturligvis støttes det hele
ihærdigt af Hongkong. 

Men - og der er et alvorligt men. Det hele står
og falder med spillelovgivningen, da det pt. er
forbudt at spille på galopheste i  ”Mainland
China”. Først når spil på heste bliver tilladt i
Kina, vil galopsporten i Kina blive stor - endog
meget stor!

OBS! Emnet er så omfattende, at vi har valgt at
dele det i to afsnit. I dette nummer beskriver vi
udviklingen inden Hong Kongs anden store ga-
lopbane Sha Tin blev etableret. Denne udgør
således sammen med Happy Valley rammerne
om den måske største koncentration af galophe-
ste og væddeløbsfans i verden i dag.

Af: Per Aagaard Bustrup

INTERESSEN
ER ENORM
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Galopsport i Kina har i en eller anden form været
en del af kinesisk kultur i århundreder. I det 4. år-
hundrede før Kristi fødsel var hestevæddeløb en
populær adspredelse for Zhou Dynastiet.

General Tian Ji’s fortælling om et hestevæddeløb er
nok den bedste kendte historie fra den periode. Han
var en højtrangeret General og passioneret spiller. Som
modspiller havde han ofte Kong Wei of Qi. Hans bor-
gerlige navn var Tian Yingi, men han var konge af den
nordlige kinesiske stat Qi, der på det tidspunkt var en
af de mest magtfulde stater i Kina. Han regerede -
sådan cirka - fra 356 til 320 før Kristi fødsel. Iøvrigt var
han den første hersker, der anvendte titlen konge.

在中國奔騰
GALOPSPORTEN I KINA

Allerede dengang
havde man indelt
hestene i klasser
efter distancefor-
måen. Der var så-
ledes en klasse for
speedige heste,
én for milere og én
for stayere. På et
tidspunkt udfor-
drede Tian Ji Kon-
gen om en dyst
mellem deres
heste på hver
deres distance.
Før løbet konsulte-
rede General Sun
Bin sin ven ,Tian
Ju ,og fortalte ham,
hvordan han skulle
vinde over kon-
gens heste.

”I første heat lader du din stayer løbe mod Kongens
sprinter. Den dyst taber du. I næste heat lader du
din sprinter løbe mod Kongens miler og i sidste
heat lader du din milerhest løbe mod Kongens
stayer. Det betyder, at du taber den første og vinder
de to næste og bliver den endelige vinder og skal
modtage tusinde guldstykker fra Kongen.” Som sagt
så gjort og reultatet blev som spået, og uden sure
miner hos Kongen.

DEN ENGELSKE INDFLYDELSE
Hestevæddeløb efter engelsk forbillede blev intro-
duceret  i midten af 1800-tallet. Banerne lå væsent-
ligst ved havnene. Således de to baner i Shanghai,
Shanghai Racecourse og Tiajin Racecourse. Disse
baner eksisterer ikke mere.

HESTEVÆDDELØB BLEV FORBUDT
I 1945 blev al hestevæddeløb forbudt i Kina (det var
dog stadig tilladt i Hong Kong og Macau). Der var
også undtagelser i selve Kina for etniske minoriteter
for hvem hestevæddeløb var en kulturel tradition.
Eksempelvis kan nævnes mongoler.

SPORTEN VENDER TILBAGE i MAINLAND KINA
Sporten, som vi kender den, begyndte i 1990erne. 
I 2008 blev ”the China Speed Horse Race Open”
organiseret i Wuhan i foirbindelse med National
Games året efter. Men det var udelukkende i
Wuhan - en by med ca. ni millioner indbyggere. 
I 2014 afholdt Wuhan Jockley Club 80 løb. Der blev
bygget flere baner rundt om i Kina, men langt de
fleste blev lukket og anvendt til andre formål. Banen
i Mongoliet har ikke været aktiv siden 2012. I 2014
blev der dog afholdt væddeløb én dag, hvor uden-
landske heste, trænere og jockeys deltog. .

Dette skulle angiveligt være et
maleri af Kong Wei of Qi
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HAPPY VALLEY
Der er to store væddelkøbsbaner i Hongkong i 
dag: Happy Valley og Sha Tin. Den første har en
historie, der går helt tilbage til 1845 - 46. 
Englænderne havde koloniseret området i 1841,
men først i 1997, blev Hong Kong en region i Kina
med status som ”speciel administrativ region.”

VALLEY OF YELLOW MUD
Med det voksende antal englændere, der bosatte sig i
Hong Kong, opstod der snart et ønske om at anlægge
en væddeløbsbane. Problemet var dog, at det var
svært at finde et egnet område - der var mudder over-
alt. Til sidst lykkedes det dog. Området blev kaldt
Wong Nei Chun, eller ”Valley of Yellow Mud!”

Det første meeting nogensinde skulle have fundet
sted 17. og 18. december 1846. Begivenheden blev
omtalt i Hong Kongs første avis, the China Mail en
uge før. Det hævdes fra forskellig side, at Macau var
først til at afholde væddeløb. Det skulle have været fra
1841 - 1844 under Guvenør Henry Pottinger.

En af de væsentligste informationskilder til at fortælle
om Sporten i de tidligste år var Sir Henry May. Han var
guvernør fra 1912 - 1919. Han var den første  til at 
organisere væddeløbene. Efter nogle år med Racing
Committee var han initiativttageren til den nu magt-
fulde Hong Kong Jockey Club, der blev stiftet i 1884. 

Den første galopbane i Hong Kong blev anlagt i løbet af 1840’erne. Navnet blev Happy Valley

Sir Henry May Henry Pattinger
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”THE CHINA PONY”

Øverste billede er fra dengang ”The China Pony” domine-
rede løbene på Happy Valley. Nederst: ”The China Pony”

Men hvornår blev de første løb så redet på
Happy Valley? Det er noget uvist, for man
skulle jo også have nogle heste og næsten
lige så vigtigt: ”man skulle  arrangere spillet
på hestene.”

Det var omkosteligt at importere heste fra såvel
Europa som Australien, så det var felter med en
noget blandet baggrund, der løb på Happy Valley
de første år. Det var arabere, ponier fra Manila,
heste fra Sydney og Syd Afrika og så officerernes
heste fra de forskellige regimenter. Men det fun-
gerede fint og spillet var der ingen problemer
med.

SÅDAN VAR DET IKKE DENGANG
Men galopløb dengang ville vi ikke kunne gen-
kende i dag. Der var for en stor del tale om mat-
ches mellem få heste og det var ejerne, der var i
sadlen. Distancerne varierede rigtig meget og de
fleste løb var betydeligt længere, end det vi ken-
der i dag. Og heste kunne ofte starte flere gange
på en dag og flere dage i træek.

THE CHINA PONY
I 1856 skete der så noget, der må betegnes som
en mindre revolution for galopsporten på Happy
Valley. Det var introduktionen af ”The China
Pony”. Den kom til at dominere galopløb i Hong
Kong indtil udgangen af de to første årtier af det
20. år-
hundrede.

Til at begynde med blev ”The China Pony” ikke
taget særligt alvorligt. Men da den viste sig at be-
sidde virkelig gode egenskaber som ”væddeløbs-
hest” blev den snart accepteret. ”The China
Pony” viste også glimrende egenbskaber som for-
hindringshest.

Men som tiden gik, blev de små seje heste erstat-
tet af engelsk fuldblod. ”The China Pony” vil  dog
altid være en væsentlig del af Happy Valleys hi-
storie.
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En af de personer, der nok er mest kendt for
sine forbindelser til til Happy Valley er Mr. Cat-
chick Paul Chater, der blev slået til ridder som
Sir Paul Chater. Første gang han var på
Happy Valley var i 1865. I forbindelse med
væddeløbene var han kendt som ”Mr. Paul”.
Efter karrieren sluttede, fortsatte han som For-
mand for the Jockey Club.

DET FØRSTE DERBY
Det første Derby - efter engelsk forbillede -
blev første gang løbet i 1875. Men som i
mange andre lande betragtes Derbyet ikke
som årets højdepunkt. 

QUEEN ELIZABETH THE SECOND CUP
Nej, den ære tilfalder ovennævnte løb, der før-
ste gang blev afviklet i 1975 under overvæ-

relse af Majestæten. Løbet var på 1575 meter
og afvikles det ene år for Gruppe 1 heste og
året efter for Gruppe 2 heste. Den første vin-
der var Nazakat, der var ejet af familien
Barma.

Men naturligvis samler Derbyet også enorm
interesse. Det første i 1974 over 2230 meter
blev vundet af Throgmorton.

BETYDELIGE
PERSONLIGHEDER
Mange personligheder har sat deres præg på galopsporten i
Hong Kong. Nogle er nævnt tidligere. Adskillige Guvernører
har taget aktiv del i Sportens udvikling. Således Sir George
Bonham, der var bedst kendt for sin araber Temptation.

Sir Henry May er nævnt tidligere. Han red selv, men et uheld, hvor
han blev slæbt rundt det meste af banen, sluttede den karriere. 
I stedet blev han ejer, steward, viceformand, starter, og endelig His
Excellencey, The Govenor, Sir Henry May, Formand for the Jockey
Club. 

Paul Chater

Dronning Elizabeth
overrækker æres-
præmien til ejeren af
Nazakat, der vandt
førsteudgaven af
Queen Elizabeth The
Second Cup i 1975
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Hong Kong Jockey Club blev
stiftet i 1884 og er den dag i
dag en betydelig magtfaktor
indenfor Væddeløbssporten i
Hong Kong.

RACING COMMITEE
Væddeløbene på Happy Valley
blev oprindelig arrangeret 
af the Racing Commitee de før-
ste 40 år. Men det var efter 
bedste beskub. Så der var rige-
ligt at tage fat på for den nystif-
tede Hong Kong Jockey Club.

Det er i dag vanskeligt at give et
fuldstændigt billede af reglement
etc. omkring afviklingen af lø-
bene. Som beskrevet deltog
heste af forskellig race i løbene.
Her havde fuldblodsheste natur-
ligvis en  medfødt fordel frem for
andre racer.

Hvem der ejede de forskellige
heste, var heller ikke let at finde
hoved og hale på. Flere brugte
de samme farver og de samme
pseydonymer med forskellige
asterix foran navnet.

Det var alle disse ting den nystif-
tede Hong Kong Jockey Club
skulle bringe orden i - et meget
stort arbejde.

KUN AMATØRER
Oprindelig var alle ryttere amatø-
rer og bookmakere var ikke til-
ladt. Den smule spil, der var
tilladt ,skete som vi stort set ken-

der det idag gennemn indskuds-
boder på Happy Valley.

Der manglede således betydelig
strammere regler på mange om-
råder  - og udvikling - for at få
galopsporten ”sat på skinner” på
den rigtige måde, overvåget af
en stærk administration. 
Kort sagt: En jockeyclub.

Hong Kong Jockey Club blev
stiftet ved et møde i den gamle
City Hall under overværelse af
34 personer. Der var 10.889
Hong Kong dollars i kassen fra
den tidligere Racing Commitee.
Medlemsgebyret blev fastsat til
10 Hong Kong dollars. Det
samme beløb kostede det at
blive medlem.

EN HÅRD START
Det blev dog en ualmindelig hård
start for den nystiftede Jockey 

Club. Året efter stiftelsen blev
Banen ruineret pga. oversvøm-
melse og man måtte stifte en be-
tydelig gæld for at få  Banen klar
igen til at løbe væddeløb på. Det
lykkedes og man fik endog opar-
bejdet et godt indestående i ban-
ken. Men det var en kort glæde -
for Banken gik fallit. 

SLUT MED UHELD 
Endelig var det slut med uheld
og jockeyklubben voksede hur-
tigt -  og man måtte endog 
skride til at ansætte en sekretær
på fuldtid. I 1892 blev der også
bygget en ny tribune, hvilket
viste sig at være noget af en
landvinding. Overklassen gik til
væddeløb og promenere iført det
nyeste i dress for begge køn.
Happy Valley var ”in”.

HONG KONG
JOCKEY CLUB



KATASTROFEN
Men alt var ikke bare lykke og frem-
skridt på Happy Valley. 26. februar 1918
brød gulvet på en fyldt terrasse pludse-
lig sammen. Uheldigvis lå der et køkken
nedenunder, hvor der var mange tænd-
te ovne.

Branden spredte sig med eksplosiv fart, og
sendte massiv sort røg op over Happy
Vallley (se billedet). Der var vild forvirring
på tilskuerterrænet, for ingen vidste, hvad
der egentlig var sket - og der kunne ikke
informeres. 

Heldigvis kom brandfolk hurtigt frem. Men
desværre kunne de for en stor del kun
trække døde og tilskadekommne væk fra
branden.

614 mennesker omkom i branden på
Happy Valley.

Der kom til at gå lang tid før Happy Valley
igen kunne trække publikum til væddelø-
bene efter afslutningen af 1. Verdenskrig.
Og først i 1931 blev der bygget to nye Tri-
buner, der hver var på tre etager.

”ANTAGELIG KINESERE”
Som det kan fornemmes på billedet var
branden endog meget voldsom. Ofrene
blev bragt til det nærliggende Tung Wah
hospital, men mange var så svære at iden-
tificere, at de blot kunne opføres som væ-
rende af ”Kinesisk afstamning.

Mindesmærke på Happy Valley for ofrene af den store
brand i 1918

9



Sommerferien står snart for
døren. Og det betyder, at
mange stikker mod sydens
sol, strande, afslapning, god
mad, vin og så videre.

Sommerferien er normalt også
længere end vinterferien og
skulle sommerdagene på et
tidspunkt godt kunne kombine-
res med en udflugt til ”et eller
andet”, så kunne et besøg på
en galopbane vel ikke være
helt af vejen?

Spanien, fastlandet, Mallorca
og de kanariske øer, er stadig
højdespringere for mange dan-
skere. Men en del har på for-
nemmelsen, at galopsport
absolut ikke hører til de mest
besøgte forlystelser i de
nævnte lande. Ja, en del
mener ligefrem, at der ikke er
galopløb!

Forkert! men det er rigtigt, at de
nævnte ikke ligefrem ”vælter”
sig i dem. Og Spanien som hel-
hed er ikke nogen stor vædde-
løbsnation.

Den absolut dominerende bane
i Spanien er Hippodromo de la
Zarzuela, der ligger i den span-
ske hovedstad, Madrid.

Af: Per Aagaard Bustrup

Naturligvis
er der galopløb
i Spanien!
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Man er ved at falde bagover, når man første gang ser tribunenpå Hip-
podomo de la Zarzuela. Den fantastiske tribune og hele tilskuerterræ-
net blev bragt tilbage til sit oprindelige lay-out i ”nye klæder” i 2003.
En fantastisk væddeløbsbane beliggende midt i Madrid.

Ikke alene er det hovedstadens væddeløbsbane, for de mange faciliteter,
der er på området inkluderer også et lækkert hotel. Banen betragtes i dag
som en af Europas  mest spektakulære og bemærkelsesværdige galopba-
ner i Europa. Selve hovedtribunen - som vist ovenfor - skulle være inspire-
ret af San Siro fodboldstadion i Milano. 

KULTUREL INTERESSE
Den imponerende Hovedtribune er erklæret for værende af ”kulturel inter-
esse.” Alene det lokker mange til at overvære løbene på Banen. I år afvik-
les Banens mest betydende løb, Gran Premio de Madrid for 100. gang.

Tilslkuerterrænet er storslået med en idyllisk paddock. Og banelegemet
ligner nærmest en velplejet golfbane.

GASTRONOMIEN ER I TOP
Du skal ikke spise ”hjemmefra”, hvis du ønsker snart sagt alt, hvad hjertet
kan begære, når du skal besøge Hipptodomo de la Zarzuela. Ganen får
sig også en oplevelse, når Banen besøges. Der kan vælges mellem stort
set, at hvad maven kan begære. De mindste er velkomne på Banen, der
også anvendes i stor udstrækning til firmasammenkomster etc.
Banen er således beliggende, at man har en fantastisk udsigt over Madrid.

Nu rejser de fleste danskere nok mere til feriedestinationerne. Men her kan
man også opleve galopsporten nogle steder. Galopløb findes - så vidt jeg
har kunne finde ud af - ikke på Mallorca. Der afholdes travløb. Ofte med
deltagelse af danskfødte heste, der fortsætter karrieren her, hvor der ikke
er nogen aldersbegrænsning for at deltage i væddeløb.

En fantastisk væddeløbsbane midt i Madrid!



En flot
spøgelses-

bane
Hvis du har ønsker om at komme
til galop under ferien på Solky-
sten, så  bliver du desværre skuf-
fet!

Hvorfor nu det? Der ligger ganske
vist en nydelig holdt galopbane i
Mijas. Problemet er, at den har
været lukket siden 2013. Den åb-
nede i 1999, så den eksisterede i 14
år.

Banen er 1700 meter i omkreds og
25 meter bred. Hvorfor lukkede
den? Alene pga. finansielle proble-
mer. Da man afholdt væddeløb
skete det i den kølige aftenluft.

Jeg besøgte selv Banen for mange
år siden og fandt den attraktiv. Nok
også fordi det at gå til væddeløb
under sydens palmer etc. var en
helt ny oplevelse.

MANGE FORGÆVES FORSØG
Hele området ligger stadig intakt og
bliver fortsat vedligeholdt. Der er
ikke mindre end 100 gode bokse.
Mange af dem er heldigvis udlejet til
private.

Fra tid til andenhører man om pla-
ner for at genoptage Banen til dens
egentlige formål. Foreløbig er disse
planer kun endt som ”luftkasteller.”

Af og til har anlægget været brugt til
showløb af forskellig art. Men det er
sørgeligt, at Banen endnu ikke har
fundet anvendelse til det, den var
bestemt for: Underholdende vædde-
løb for lokalbefolkningen og tusinde-
vis af udenlandske gæster.



Væddeløb på
stranden

Umiddelbart  kunne det lyde som lidt af en joke. Men det er det
langtfra. For væddeløbene på stranden ”Carreras de Caballos”
har en historie helt tilbage til 1845. Det betyder, at det skal afhol-
des i år for 175. gang. Det er der ikke mange ”almindelige” ga-
lopbaner, der kan matche.

Om der er publikum? Se bare billedet - der er propfyldt! The Sanclu-
car Horse Races eller ”Carreras de Caballos” finder sted hvert år i
August på stranden ved Sancúlar de Barrameda i nærheden af af
Jerez de la Frontera i Andalusien.

EN LANG HISTORIE
Som nævnt var det første officielle løb i 1845, men længe inden var
løbet blevet afholdt i årevis. Og løbet i 1845 var det første officielle
væddeløb overhovedet i Spanien. Der foreligger endnog beviser på,
at galopløb på stranden var uhyre populært lang tid før. Hestene, der
blev redet på, var da arbejdernes arbejdsheste, der til daglig blev an-
vendt til at transportere fisk fra havnene til de små byers markeder.

TUSINDER AF TILSKUERE
I dag strækker begivenheden sig over tre dage og løbene overværes
af tusindevis af mennsker fra mange forskellige nationer. Der er tale
om en folkefest.

Om selve byen, hvor løbene afholdes, skal så absolut nævnes. Den
er alene et besøg værd. Sanlúcar, var således den by Columbus
valgte at drage ud fra, da han drog mod Amerika i 1498.
Besøgende bør tage ned til Bajo de Guida, hvor der ligger nogle
fremragende fiskerestauranter, hvor alskens godt fra havet kan
nydes med et glas manzarilla, medens solen langsomt går ned over
Donana. Af sted...af sted!

EN SLAGS ”MINI EPSOM”
Skulle du være så heldig at have oplevet Epsom på Derbydag, kan
du fornemme, hvordan stemningen er når løbene afvikles i Spanien -
det er en folkefest med alt, hvad dertil hører. Et socialt mix, hvor alle
har det skønt sammen. Naturligvis kan du også spille hos såvel auto-
riserede bookmakere, som hos uautoriserede bookmakere. Der af-
vikles to meetings med ca. 14 dages mellemrum.
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50.000
tilskuere

Hvis du skal have en god plads til at overvære løbene
fra, skal vækkeuret stilles tidligt. For starteren sender
feltet afsted til første løb kl 06:00.

På det tidspunkt er det lavvande. Rytterne bærer ejerens
farve nøjagtig som man kender det fra væddeløbsba-
nerne. Distancerne varierer mellem 1200 meter op til 2000
meter. Så der er rimelig plads til alle for at komme tæt på
hestene.

DET ER IKKE SMÅPENGE, DER LØBES OM
Der er gode penge i løbene. Præmiesummerne løber to-
talt op i flere millioner euros. Vinderen får typisk mellem få
hundrede euros til flere tusinde euros Det største løb er
”Gran Premier Ciudad de Sanlúcar, der afvikles på årets
sisdste løb på stranden over 2000 meter.

50.000 TILSKUERE
Med så mange tilskuere på plads er det naturligis nødven-
digt at reservere hotelværelse, hvis man ønsker at over-
være begivenheden live.

Der er kun få hoteller i Sanlúcar de Baarmeda, så det er
nok mere sikkert at søge i Jerez, Cádic, eller El
Puerto. Fra de nævnte byer kører der opgå busser i pen-
dulfart under meetinget.

Som allerede nævnt skal du tidligt op for at få en god
plads, hvorfra du kan få oplevelsen. Men der er så god tid
til at nyde et glas morgensherry eller to inden det går løs.
Der er også stor mulighed for at du får et glimt af den
spanske konge, som er Præsident for the Racing Club og
en ivrig tilskuer.

Stemningsbilleder fra Careras de Caballos: Øverst: Et opløb fra et af dagens løb. Nedenunder en aftengalop i solned-
gangen og endelig  plakaer for begivenheden - dengang og nu.14



formbogen siger...fuldblodets verden...i andet kompagni... efter britisk forbillede...turfens soldat...   

I år er det 50 år siden Ernst Schwencke døde. Men hvem var
Ernst Schwencke? Det er antagelig ikke mange af de publi-
kummer, der i dag er faste gæster på Klampenborg Galop-
bane, der ved.  Men nogle fra den tid, vil uden tvivl nikke
genkendende til navnet. 

For 50 år siden fyldte galopsporten en ikke uvæsentlig del af
dagspressens sportsider, såvel optakt som referater fra dansk he-
stesport. Og enhver bare nogenlunde stor avis havde en redaktion
med medarbejdere, der primært tog sig af stoffet - både før og
efter væddeløbsdagene.

Ernst Schwencke dækkede således galopsporten på Berlingske
Tidende. Per Lassen tog sig af galopsporten på BT. Andre kendte
navne var far og søn Holdgaard. Endvidere Jens Fahnøe, Robert
Nedergaard, Brdr. Poulsen etc. Og alle disse pressefolk og kolle-
ger havde naturligvise deres egen Presseloge, hvor der altid stod
friskt smørrebrød og diverse drikke. MIllimeterne i dagspressen
var ubetalelig reklame.

ERNST SCHWENCKE ALIAS TUYLAR JR.
Udtrykkene foroven er alle anvendt af Ernst Schwencke, når han
fangede læserne i sine reportager før og efter væddeløbene på
Klampenborg. Og de præcise og ordknappe vendinger kunne
også læses, når Schwencke bragte reportager fra engelske og
franske væddeløbsbaner. Når han var til derby i disse lande var
han naturligvis altid standsmæssigt klædt i derbydress. Hvilket
han naturligvis også var iført på Danmarks Derbydag.

Ernst Schwencke var en levemand og en suveræn akrobat udi det
danske sprog. Professionel til fingerspidserne. Professionel på sit
job og samtidig dybt engageret i galopsportens trivsel og med
stærke relationer til mange ejere, trænere og opdrættere.

BESKEDEN KENDER AF FULDBLODET
Den store ekspert i galopheste var Ernst Schwencke ikke. Fort-
sået således, at han afgjort ikke kunne ”læse” noget af en mor-
gengalop eller bedømme en hests eksteriør. Men det var for ham
heller ikke det væsentligsste. Det var menneskene bag galopphe-
stene: Ejerne, trænerne og opdrætterne. Og han var ekspert til at 

læse en stamtavle og tolke formbogen.Han var uden tvivl en af de
største - ja, måske den største væddeløbsjournalist, Danmark no-
gensinde har fostret.
Han havde en aldrig svigtende fornrmmelse for Sportens inderste
væsen, som han forstod at få ned på det hvide papir, så han fan-
gede alle væddeløbsfans, men så sandelig også imponerede
mennesker udenfor galopsportens cirkler.

MAN SKULLE KENDE HAM
Mange kendte desværre kun Ernst Schwencke overfladisk og de
fik let det indtryk, at han var en selvoptagen person, der var parat
til at tage hele hånden, hvis man rakte en lillefinger frem. Intet
kunne være mere forkert.

Det var nok, fordi han var beskeden. For de, der kendte ham godt
vidste, at var man blvet venner med ham, var man venner for livet.
Han var en mand, der tog, men som også gav tifold tilbage.

VORES DAGES JOURNALISTER
I dag findes der ikke journalister, der har galopsport som deres
kerneområde. Ja, der findes fik vel overhovedet ikke journalister,
der dækker galopsporten.

Den sidste, jeg kan komme i tanke om var Hans Jacob Moresco.
Han var 3. generation i en  galopinteresseret familie. I mere en 50
år var han galopekspert. Først på Berlingske Aftenavis (nu: Week-
endavisen) og senere på Berlingske Tidende.  Fra 1950erne til
1970 var han også medlem af Det Berlingske Hus bestyrelse. 

HÆDERSPRISER
I mange år var han direktør for Foreningen til den Ædle Hesteavls
Fremme. Da han stoppede som direktør, modtog han den interna-
tionale galoporganisations fineste hæderspris, som tak for mere
end 30 års indsats for europæisk samarbejde. Prisen uddeles nor-
malt kun til franskmænd.

Morescovej i Ordrup er opkaldt efter faamilien, ligesom Tortue Ef-
terårshandicaps fornavn var en af familiens bedste heste blandt
rigtig mange.

Down Memory Lane

ERNST SCHWENCKE OG HANS JACOB MORESCO

Ernst Schwencke



Down Memory Lane
IVAN LARSEN - WONDERBOY OG FAUST

IVAN LARSEN - TRÆNER
AF WONDERBOY
I dag er der efterhånden
storløb med svimlende
præmiesummer i mange
lande verden over med re-
lativt korte mellemrum.

Det første af disse løb var
Washington D. C. Internatio-
nal, der tiltrak de bedste
heste fra hele verden fra
dets start i 1952. Løbet blev
redet på Laurel Park i Wa-
shington over 2400 meter.

Det blev til efter en idé af
John D. Schapiro, der eje-
rede Laurel Park Race-
course. Nogle år efter løbets
første afholdelse havde det
et dansk islæt.

Washington D. C. International blev første gang løbet i 1952. Mange
var skeptiske, men det lykkedes Schapiro at få internationale tophe-
ste til at acceptere invitationen om at komme til Amerika. Og premie-
ren blev en enorm succes. Det skyldtes, at det lykkedes Schapiro at
invitere internationale heste, der stod godt til hinanden. På papiret
var der næsten ens chancer for at vinde eller opnå gode placeringer.

CHANTECLAIR VAR FØRSTE SKANDINAVISKE DELTAGER
Den skandinaviske interesse for løbet blev forstærket, da Knut Lau-
rin’s Chanteclair, der havde vundet Dansk og Svensk Derby blev in-
viteret til løbet.

WONDERBOY TIL WASHINGTON
Fem år senere modtog Fru Else Harhoffs 5-årige Wonderboy så en
invitation til at deltage i den 10ende udgave. Interessen for løbet
steg naturligvis eksplosivt efter denne invitation. Præmiesummen
var på 100.000 dollars - det var rigtig mange penge dengang. 
Ivan Larsen, trænede Wonderboy og i Washington skulle Wonder-
boys sædvanlige jockey Bent Hansen, naturligvis ride ham.

ET STÆRKT FELT
De otte inviterede heste det år var: Frankrigs Misti, Russiske Zabeg
og Irtysch, Venezuelas Prenupical, Irlands Sail Cheoil og de ameri-
kanske Kelso og T V Lark. Sail Cheoil, var feltets eneste hoppe og
var iøvrigt ejet af Irlands Præsident, Eamon de Valera.
Wonderboy var sjette gennem mål og der var langt op til vinderen
Kelso.

Øverst tv.: Wonderboy ankommer til Amerika  med sin oppasser, Flemming
Nielsen. Th.:Washington D. C. Intenational blev annoceret på mange måder.
Det betød, at der var mere end 50.000 tilskuere, da Wonderboy løb.

UDKONKURRERET AF BREEDER’S CUP
Washington D. C.International blev redet indtil 1994, hvor man ikke
kunne hamle op imod Breeders Cup-løbene. Men i 2005 genopstod
løbet som the Colonial Turf Cup på Colonial Downs i Richmond.
Derefter rykkede det tilbage til Laurel Park, som the Commonwealth
Turf Cup. I dag rides det under navnet Baltimore Washington Inter-
national Turf Cup.

TRÆNEDE OGSÅ FAUST
Ivan Larsen holdt relativ tidligt op med at træne. Men man husker
ham også som træner af Faust, der bl.a. vandt Norsk Derby.

NORSK DERBY 1961
Vi skruer tiden tilbage til
1961. Købmand Martin
Banks Bolzano havde -
noget overraskende -
vundet såvel Dansk
som Svensk Derby.

Nu gjalt det Norsk
Derby. Tilliden til, at Bol-
zano også ville vinde
det, var stor. Hvorfor
skulle han ikke det, han
havde jo allerede vist
langt de fleste af mod-
standerne på Øvrevoll
sine bagsko.

FAUST VILLE DET
ANDERLEDES
Men i feltet var også
Stutteriet Kystgaardens
Faust, der mødte med
fjerdepladser fra såvel
Dansk som Norsk
Derby. 

Faust var trænet af Ivan
Larsen og skulle rides
af Vinzenz Vogel. 

De Norske arrangører
var overbeviste om, at
Bolzano også ville
vinde Norsk Derby.
Derfor havde man ladet
fremstille en guldkrone,
som Bolzano skulle
bære efter sejren.

MEN HVEM VANDT?
Det blev til en af de

mest spændende opløbskampe nogen-
sinde på Øvrevoll. Ned gennem opløbet
var det hoved ved hoved ved hoved mel-
lem Bolzano, Faust og Royal Scarlett.

Bolzano og Faust strøg samtidig over
mål med Royal Scarlett tæt på - men
slået. De to andre måtte vente ved mål-
stregen i en ”evighed”, mens det over
højttaleren blev meddelt, at man skulle
se et forstørret målfoto. Det skete indtil
flere gange. inden Faust kunne udråbes
om vinder.

Guldkronen måtte pakkes ned i æsken
igen. Det var Alfred Petersen og hans
Tinto nok ikke ked af. For året efter mod-
tog de Gulkronen efter sejr i de tre skan-
dinaviske derbies.



STORLØB PÅ KLAMPENBORG 2019
Husk at sæe kryds i kalenderen!
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COPENHAGEN GOLDEN MILE
Løbes: 12. oktober 2019

Præmiesum: 150.000 kroner
210.000  s. kr. - 194.000 n. kr.

1600 meter
Handicap for 3-årige og ældre heste

Klasse 1 - Anmeldte heste: 15

81
79
73
78
77
90
86
86
78
88
83
82
81
80
82

Vallak
Vallak
Hoppe
Vallak
Vallak
Vallak
Vallak
Hingst
Vallak
Vallak
Hingst
Hoppe
Vallak
Vallak
Vallak

BIJOU
CLOUD WALKER
CORNELIA
DAUREHØJ CARLRAS
HIJO DE REINA
IRISH TRILOGY
JUBILANCE
KING DAVID
LORD OF DUBLIN
MONTE CARLO
NO COMMENT
QUEEN ESTORIL
SANDTASTIC
SEATOWN
STINGER

4
5
4
5
7
3
10
4
7
7
6
4
5
5
7

Søren Jensen
Søren Jensen
B. Rosenlund
Søren Jensen
Søren Jensen
Andrew Kidney
Bent Olsen
Marc Stott
I. M. Dejgård
Søren Jensen
Bent Olsen
Bent Olsen
Be. Andersen
Søren Jensen
Søren Jensen

Hcp.  Navn Køn Alder   Træner Resultat 2018

Søren Jensen dominerer
Der står Søren Jensen som træner på syv af de
anmeldte 15 heste. Bent Olsen har meldt tre kandi-
dater. Marc Stotts enlige hest er King David. Bolette
Rosenlund er på listen repræsenteret med Corne-
lia, der er feltets lavest handicppede. Højeste han-
dicap har den svenske gæst, Irish Trilogy.

IRISH TRILOGY HAR 90 I HANDICAP
Andrew Kidney-trænede Irish Trilogy  møder med
et tal på 90. Det skyldes naturligvis hans flotte ind-
sats i  Dubai. På de næste pladser har vi Monte
Carlo med 88 og så følger Jubilance med 86.

Nu er der jo et stykke tid til løbet skal afvikles, så
meget kan ske inden da. Men man må da håbe, at
ikke for mange af de anmeldte falder fra inden da.
15 meldte er ikke mange på nuværende tidspunkt.

Det er  også bemærkelsesværdigt, at 11 af de 15
anmeldte er vallakker og Queen Estoril og Cornelia
er alene om at repræsentedre spindesiden.

Sidste år blev løbet afviklet 13. oktober og vundet
af Monte Carlo foran staldkammeraten Stinger.
Begge var da i træning hos Hanne Bechmann. Som
nok bekendt har Hanne nu trukket sig som træner,
og de to kandidater står nu hos Søren Jensen. 
Der var kort hoved mellem dem løbeti  i fjor, så der
er noget at leve op til. Seatown var tredie.

8   st.    1-2-1    kr.   567.113
3   st.   1-0-1     kr.     68.980
13 st.   2-0-4     kr.     68.890
5   st.    0-0-0    kr.       9.550
Ustartet i sæson 2018
3   st.    0-1-1    kr.   301.783
12 st.    0-1-2    kr.   141.854
5   st.    4-1-0    kr. 1.083.090
7   st.    0-1-3    kr.      57.800
9   st.    3-2-2    kr.    264.000
9   st.    0-0-2    kr.      27.588
6   st.    4-0-0    kr.    911.127
8   st.    0-1-2    kr.      56.212 
7   st.    1-1-1    kr.      68.500
11 st.    0-3-3    kr.    108.560           

Irish Trilogy og Nina Lensvik undet et
arbejde på Meydan. Foto: Erika Rasmussen

Irish Trilogys tre starter er alle fra Dubai i 2019

Copenhagen Golden Mile
2018 vindes af Monte Carlo
før stald kammeraten
Stinger



DANISH JOCKEY CLUB CUP
(LISTED RACE)
Løbes: 4. maj 2019

Præmiesum: 200.000 kroner
279.000  s. kr. - 257.000 n. kr.

1800 meter
For 4-årige og ældre heste

Anmeldte heste: 17

89
90
87
89
91
75
90
94
79
86
83
79
88
87
82
82
87

Vallak
Vallak
Vallak
Hingst
Hingst
Vallak
Hingst
Hingst
Vallak
Hingst
Hingst
Hingst
Vallak
Vallak
Vallak
Vallak
Vallak

BUDDY BOB
CAPTAIN MORGAN
CHANTARAMAN
COAT OF ARMS
COURAGE UNDER FIRE
DOCTOR KNOX
GINMANN
GIUSEPPE PIAZZI
I AND I
KING DAVID
LEARN BY HEART
MIINTAKA
MONTE CARLO
OMAR BRADLEY
STEINWAY
STINGER
TROUBLE OF COURSE

4
8
5
4
5
4
5
7
4
4
4
4
7
6
5
7
5

Wido Neuroth
Flem. Poulsen
L. Reuterskiöld
Flemming Velin
Flemming Velin
Ian Archer
Bo Rosenlund
Flemming Velin
Wido Neuroth
Marc Stott
Bent Olsen
Bent Olsen
Søren Jensen
Flemming Velin
Søren Jensen
Søren Jensen
Niels Petersen

Hcp.  Navn Køn Alder   Træner Resultat 2018

FLEMMING VELIN HAR MELDT FIRE
Danish Jockey Club Cup (L) er traditionen tro årets
første storløb på Klampenborg Galopbane. 
I fjor så vi ikke meget til Flemming Velins topaf-
stammede hold, men det ser heldigvis ud til, at der
skal tages revanche i denne sæson. Fire er meldt:
Coats Of Arms, Courage Under Fire, Guiseppe
Piazzi og Omar Bradley. Hvor gode er de?

TRE OVER 330.000 KRONER
Alderspræsident, Captain Morgan, King David og
Steinway, indløb alle over 330.000 kroner i fjor.
Flest penge blev indsat på King Davids konto fulgt
af Steinway. Alle tre skal blive spændende at følge i
denne sæson. Med 86 i handicap er King David
stærkt på vej mod den absolutte top, mens front-
trunner Steinway med 82 pt. kan ”skimte” toppen.
Men med sejre i fjor i såvel Breeders Cup som St.
Leger synes han godt på vej.

UDENLANDSKE GÆSTER
Løbet har anmeldelser fra de øvrige skandinaviske
lande. Wido Neuroth har meldt tophesten Buddy
Bob og I and I, mens Lennart Reuterskiöld Jr. for-
ventes at møde med Chantaraman. Det skal også
blive spændende at se, hvordan sidste års stjerner
som Captain Morgan, Ginmann,  Learn By Heart og
Monte Carlo er kommet gennem vinteren.
Det havde naturligvis været spændende med flere
fra Norge og Svertige. Præmiesummen i lokal 
valuta er der ikke noget galt med.

8   st.    3-1-1      kr.   217.000 
7   st.    2-4-1      kr.   332.500
7   st.    5-0-2      kr.   209.000
1   st.    0-0-1      kr.       3.840
1   st.    0-0-0      kr.          378
2   st.    0-0-1      kr.       8.073
4   st.    2-0-0      kr.   225.378
2   st.    1-0-0      kr.     38.193
7   st.    1-0-1      kr.     89.440
6   st.    4-1-0      kr.   819.150
6   st.    2-2-1      kr.   263.248
1   st.    0-0-0      kr.              0
9   st.    3-2-2      kr.   264.000
3   st.    0-0-0      kr.          756
6   st.    4-1-1      kr.   449.500
11 st.    0-3-3      kr.   108.560
7   st.    0-0-1      kr.       7.870

Fortsætter succesen for 
King David, Mme Fernande, 
Marc Stott og Oliver Wilson i 2019?

Guiseppe Piazzi vinder i Irland ,inden Flemming Velin
hentede ham til Danmark



DET 118. POKALLØB (L)
Løbes: 19. juni  2019

Præmiesum: 250.000 kroner
351.000  s. kr. - 323.000 n. kr.

1800 meter
For 3-årige og ældre heste

Anmeldte heste: 27

81
90
89
90
87
89
91
78
75
70
90
94
79
90
86
86
83
79
88
80
78
89
82
82
86
87
68

Vallak
Hingst
Vallak
Vallak
Vallak
Hingst
Hingst
Vallak
Vallak
Vallak
Hingst
Hingst
Vallak
Vallak
Vallak
Hingst
Hingst
Vallak
Vallak
Vallak
Vallak
Vallak
Vallak
Vallak
Hingst
Vallak
Hingst

ANKLE
BLACK HAWK WAR
BUDDY BOB
CAPTAIN MORGAN
CHANTARAMAN
COAT OF ARMS
COURAGE UNDER FIRE
DAUREHØJ CARLRAS
DOCTOR KNOX
DRUMLIN
GINMANN
GIUSEPPE PIAZZI
I AND I
IRISH TRILOGY
JUBILANCE
KING DAVID
LEARN BY HEART
MIINTAKA
MONTE CARLO
SEATOWN
SIR HERMAN
SPITZBERGEN
STEINWAY
STINGER
STORMY OCEAN
TROUBLE OF COURSE
WALL STREET

6
6
4
8
5
4
5
5
4
6
5
7
4
3
10
4
4
4
7
5
5
5
5
7
5
5
4

Lars Kelp
Flemming Velin
Wido Neuroth
Fl. Poulsen
L. Reuterskiöld
Flemming Velin
Flemming Velin
Søren Jensen
Ian Archer
Mille Eisner
B. Rosenlund
Flemming Velin
Wido Neuroth
Andrew Kidney
Bent Olsen
Marc Stott
Bent Olsen
Bent Olsen
Søren Jensen
Søren Jensen
Søren Jensen
Niels Petersen
Søren Jensen
Søren Jensen
L. Reuterskiöld
Niels Petersen
Marc Stott

Hcp.  Navn Køn Alder   Træner Resultat 2018

DER KAN FORVENTES ET KANONFELT
Kun en måned efter afviklingen af Dansk Jockey
Club Cup (L) mødes mange af de samme heste  fra
Danish Jockey Club Cup igen i det 118. Pokalløb
(L). Og det er igen over 1800 meter. Skulle det blive
samme vinder af de to løb, kan der indsættes
225.000 kr. på kontoen. 

Nye i forhold til Dansk Jockey Club Cup (L) er bl.a.
Lars Kelp-trænede Ankle, der er en franskfødt 6-
årig vallak, der blev importeret til Sverige i fjor. Han
har til dato indløbet 515.000 kr. Løb i fjor seks
gange på Bro Park og opnåede kun mindre place-
ringer. Doctor Knox er også et nyt bekendskab. Im-
porteret til Danmark i 2018 efter fire mindre
placeringer i England og ditto placeringer i Sverige.
Drumlin har hidtil primært løbet i Sverige med mo-
derat succes.

Med 27 anmeldte heste skal der naturligvis sorteres
fra inden starten 19. juni. Men det må antages, at
der allerede ved næste forfeit, vil være nogle der
trækker ”følehornene” til sig. Der er trods alt en for-
skel på top og bund på hele 23 kg svarende til 23
længder. 

Giuseppe Piazzi topper med 94 kg. Derefter er der
bare 10 kg mellem de næste 11. Så der er lagt op
til et væddeløb, når det er bedst.

4  st.   0-0-0       kr.    28.000
Startede ikke i 2018
8  st.   3-1-1       kr.   217.000
7  st.   2-4-1       kr.   332.500
7  st.   5-0-2       kr.   209.000
1  st.   0-0-1       kr.       3.840
1  st.   0-0-0       kr.          378
5  st.   0-0-0       kr.       9.550
1  st.   0-0-1       kr.       8.073
1  st.   0-0-0       kr.       2.000
4  st.   2-0-0 kr.   225.378
2  st.   1-0-0       kr.     38.193
7  st.   1-0-1       kr.     89.440
3  st.   0-1-1       kr.   301.783
12 st.  0-1-2 kr.   141.854
6   st.  4-1-0       kr.   819.150
6   st.  2-2-1       kr.   263.248
1   st.  0-0-0 kr.              0
9   st.  3-2-2 kr.   264.000
7   st.  1-1-1 kr.     68.500
5   st.  0-0-1       kr.     67.038
10 st.  1-0-2       kr.   338.000
6   st.  4-1-1       kr.   449.500
11 st.  0-3-3       kr.   108.500
Startede ikke i 2018
7   st. 0-0-1        kr.       7.870
2   st. 0-0-1        kr.     18.140

Stormy Ocean startede ikke i sidste sæson. Men i 2017 løb han 12 gange. 
Vandt halvdelen og s. kr. 1,456,369. Vandt bl.a. Breeders’ Prize Classic på Øvrevoll
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SKANDINAVISK GRAND PRIX
Løbes: 14. september 2019
Præmiesum: 200.000 kroner
279.000  s. kr. - 257.000 n. kr.

1800 meter
For 3-årige og ældre

skandinavisk opdrættede heste
Vægt: 3-årige: 56,5 kg - Ældre: 59 kg

Anmeldte heste: 19

81
90
78
82
70
78
60
86
75
70
84
88
83
79
78
82
82
86
71

Vallak
Vallak
Vallak
Vallak
Vallak
Hingst
Vallak
Hingst
Vallak
Vallak
Vallak
Vallak
Hingst
Vallak
Vallak
Vallak
Vallak
Hingst
Hingst

BIJOU
CAPTAIN MORGAN
CLOUD WALKER
DELACROIX
DRUMLIN
GARCON
KENGÄT JALASSA
KING DAVID
LOVEATFIRSTSIGHT
MAGNUM
MASTER BLOOM
MONTE CARLO
NO COMMENT
RELIABLE CARLRAS
SIR HERMAN
STEINWAY
STINGER
STORMY OCEAN
SØREN BRUN

4
8
5
5
6
4
6
4
4
4
4
7
6
4
5
5
7
5
4

Søren Jensen
Fl. Poulsen
Søren Jensen
Wido Neuroth
Mille Eisner
Fl. Poulsen
Jo Larsson
Marc Stott
Brian Wilson
Søren Jensen
Cath. Erichsen
Søren Jensen
Bent Olsen
Søren Jensen
Søren Jensen
Søren Jensen
Søren Jensen
L. Reuterskiöld
Kaj Sørensen

Hcp.  Navn Køn Alder   Træner Resultat 2018

GENSYN MED MASTER BLOOM
Hvem husker ikke Master Blooms overbevisende
sejr i sidste års Derby? Siden har han ikke gæstet
Klampenborg, men er blandt de anmeldte til Skan-
dinavisk Grand Prix.

Sidste års kanonsæson sluttede med sejr i Svenskt
St. Leger. Hans triotal fra 2018 blev imponerende:
9 st. 7-0-0. Og totalindtægten i svenske kroner så
meget som 2.089.049 inklusiv  ”Hästägar- premie”. 

Hans indsats i fjor blev takseret til et tal på på 84.
Det tal er ikke så højt endda i forhold til mange af
de meldte i Skandinavisk Grand Prix. Det gør natur-
ligvis udfaldet af løbet endnu mere spændende.

Nu Søren Jensen-trænede Bijou havde en fremra-
gende 3-årssæson og blandt trænerens andre kan-
didater er navne som: Monte Carlo, Steinway og
Stinger.  Højest handicappet er Flemming Poulsens
Captain Morgan, der også er den ældste af de an-
meldte. Stormy Ozean  løb ikke i fjor. Det må blive
en perle af et løb. 

8  st.     1-2-1    kr.   567.113
7  st.     2-4-1    kr.      32.500
3  st.     1-0-1    kr.      68.980 
9  st.     2-2-2    kr.    218.537
1  st.     0-0-0    kr.        2.000
7  st.     2-2-0    kr.    170.578
Har ikke startet i 2018 
6  st.     4-1-0    kr.    819.150     
6  st.     1-1-1    kr.      33.600
7  st.     1-1-1    kr.      58.178
9  st.     7-0-0    kr. 1.231.000
9  st.     3-2-2    kr.    264.000
9  st.     0-0-2    kr.      27.588
10 st.    1-3-2    kr.    271.635
5   st.    0-0-1    kr.      67.038   
6   st.    4-1-1    kr.    449.500
11 st.  0-3-3      kr.    108.500
Har ikke startet i 2018
10  st. 1-2-0     kr.       43.700

Skandinavisk Grand Prix ser ud til
blive til et gensyn med sidste års
overlegne Derbyvinder Master
Bloom.

I fjor blev det til ni starter, hvoraf 
Master Bloom vandt de syv gange.
Vi glæder os til gensynet!

Billedet er fra Bro Park. Partneren
var Per-Anders Gråberg
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SCEPTRE STAKES
3-årige og ældre hopper

Løbes: 29. april 2019

200.000 kroner
279.000  s. kr. - 257.000 n. kr.

1800 meter
For 3-årige og ældre hopper

Vægt: 3-år 56 kg. Ældre: 62,5 kg
Hopper, der ikke  i 2018/19 har vundet

løb på 100.000 kr -2kg.  50.000 kr. -4 kg

Anmeldte heste: 16

FIRE I TOPPEN - RESTEN INDENFOR 4 LÆNGDER
De seksten anmeldte hopper skiller sig ligesom ad i to
kategorier. Den første omfatter Angel Love, Seaside
Song, Spicy Mix og Zahara.  De rangerer alle over 80 i
handicap.

De resterende 12 ligger så under de 80, men er meget
tætte i handicap fra Miss Riverdances 78 til Cornelias
73.. 

Cathrine Erichsens Seaside Song topper med 88 i handi-
cap. I 2017 havde hun en fantastisk sæson med sejre i
bl.a Lanwades Stud Stakes (L) og 2. plads i Bloomer’s
Vase. I fjor var hun anden i ITM Swedish Open Mile  (L).

Angel Love kommer fra Wido Neuroth. Størst var sejren
på Øvrevoll, hvor hun slog Icecapada og High As A Kite.
Der var 200.000 n. kr. til vinderen. Wido Neuroths anden
deltager er Zahara (Norsk Oaks), der som Angel Love
havde en meget flot sæson i fjor.

Spicy Mix der trænes af Lennart Reuterskiöld Jr., vandt
sidste år Sceptre Stakes og Carl Ras Cup på Klampen-
borg

86
75
73
76
77
78
77
76
74
74
75
88
74
83
74
80

Hoppe
Hoppe
Hoppe
Hoppe
Hoppe
Hoppe
Hoppe
Hoppe
Hoppe
Hoppe
Hoppe
Hoppe
Hoppe
Hoppe
Hoppe
Hoppe

ANGEL LOVE
CATTLEYA
CORNELIA
IRON LADY
LEA
MISS RIVERDANCE
MYLEGEND
PETRUSHKA
QUEEN LILY
ROSA
RUE D’ARGENT
SEASIDE SONG
SING A RAINBOW
SPICY MIX
TITCHY DIGITS
ZAHARA

6
4
4
4
4
4
5
4
4
5
4
5
4
5
4
4

Wido Neuroth
Bo. Rosenlund
Bo. Rosenlund
Bent Olsen
Bent Olsen
Bent Olsen
Bet. Andersen
Søren Jensen
Marc Stott
Tine Hansen
Dine Danekilde
Cath. Erichsen
Jessica Long
L. Reuterskiöld
Brian Wilson
Wido Neuroth

Hcp.  Navn Køn Alder   Træner Resultat 2018

6   st.    1-2-1    kr.     413.262
7   st.    2-2-0    kr.     139.350
8   st.    2-1-1    kr.     144.182
8   st.    2-0-0    kr.     127.124
6   st.    1-2-0    kr.       50.536
7   st.    1-1-1    kr.       90.800
8   st.    0-0-2    kr.       37.307    
8   st.    2-1-1    kr.     127.000
6   st.    0-1-1    kr.     212.267
6   st.    1-0-1    kr.       37.779
8   st.    2-1-0    kr.     201.242
6   st.    2-0-2    kr.     212.267
6   st.    1-0-0    kr.       37.779
8   st.    2-1-0    kr.     152.202
6   st.    1-1-0    kr.       30.000
6   st.     2-0-2   kr.     426.658

Wido Neuroth er flot repræsenteret til Sceptre Stakes med
feltets to mest vindende hopper i fjor: Angel Love og Za-
hara. 

Lennart Reuterskiöld har meldt Spicy Mix, der løb fire
gange på Klampenborg i fjor af syv starter. Begge gange
på Klampenborg vandt hun. Sceptre Stakes og Carl Ras
Cup endte således begge i Sverige.



ZAWAWI SPRINT CUP
3-årige og ældre heste
Løbes: 11. august 2019

250.000 kroner
351.000  s. kr. - 323.000 n. kr.

1200 meter
For 3-årige: 59 kg. - Ældre: 61 kg    

Anmeldte heste: 19

EN HURTIG AFFÆRE!
En ting er i hvert fald sikkert: - der bliver drøn på!
Der er meldt heste fra Sverige, Norge (både Cathrine
Erichsen og Wido Neuroth), Jessica Long, Niels Peter-
sen og Lars Kelp - en glædelig udvikling.

Og det er sandelig topheste, trænerne vil præsentere os
for. Ambiance største sejr i fjor kom i Bro Park Sprint
Championship, hvor der var 1/2 mio. tiil vinderen. Han
løb også i sidste års udgave af Zawawi Sprint Cup, hvor
det blev til en tredieplads - som favorit - bag Brian Wil-
sons Saint George.

EN FRA NEUROTH OG TO FRA CATH. ERICHSEN
Dardenne kommer fra Neuroth. Han vandt i fjor Bree-
ders’ Trophy Sprint på Bro Park. Cathrine Erichsens to
meldte Duca Di Como imponerede med fem sejre i seks
starter. Og den anden meldte, Shantou, var bl.a. bedst i
Taittinger Derby Day Sprint. Tjente ifjor 732.035 kr.
Lars Kelp har meldt Varlo. Han var i fjor vinder af Ste-
wards Cup - Lady Jockeys’ Thoroughbred WC - et løb
for indbudte kvindelige jockeys.

TO FRA N. PETERSEN -  EN FRA DINA DANEKILDE
Det er Tinnitus og Two Shots Of Happy. Ovenpå en ju-
belsæson i 2018 var det mere beskedent i fjor for Tinni-
tus, hvor han vandt et Guldhandikap på Bro Park. Two
Shots Of Happy vandt ikke i fjor, men var anden i Tattin-
ger Derby Day Sprint. Dina Danekilde møder med sprin-
teresset Ambiance, der i fjor indløb 758.926 s. kr.
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AMBIANCE
BIJOU
DARDENNE
DAUREHØJ CARLRAS
DUCA DI COMO
LITTLE LILY
MONZA
PRIME RED
PRINCETON
SAINT GEORGE
SANDTASTIC
SAROOKH
SHADY LADY
SHANTOU
TANTE TOVE
TINNITUS
TWO SHOTS OF HAPPY 
VARLO
VISITEUR DU POM

8
4
5
5
4
4
4
6
4
4
7
4
4
4
4
6
4
8
8

Dine Danekilde
Søren Jensen
Wido Neuroth
Søren Jensen
Cath. Erichsen
Søren Jensen
Bent Olsen
Bet. Andersen
Bol. Rosenlund
Brian Wilson
Bet. Andersen
Jessica Long
Brian Wilson
Cath. Erichsen
Søren Jensen
Niels Petersen
Niels Petersen
Lars Kelp
To. Hellgren

Hcp.  Navn Køn Alder   Træner Resultat 2018

6   st.    2-0-2    kr.     758.926
8  st.     1-2-1    kr.     567.113
11 st.    2-2-2    kr.     300.516
5  st.     0-0-0    kr.         9.550
6  st.     5-0-0    kr.     432.586
8  st.     2-1-2    kr.       63.454
Dubai: uplaceret to gange
13 st.    1-5-2    kr.     171.109
5  st.     1-0-1    kr.     177.800
7  st.      2-0-2   kr.     150.278
8   st.     0-1-2   kr.     156.212 
9   st.     3-1-1   kr.     249 975
8   st.     0-2-1   kr.       95.586 
9   st.     4-1-2   kr.     732.035
8   st.     3-1-0   kr.     661.006
16 st.     1-0-2   kr.     223.962
9   st.     0-3-0   kr      238.317   
10 st.     2-0-3   kr.     208.750
6   st.     1-0-0   kr.     186.372      

Ambiance
Shantou



FAWZIA STAKES 2019
3-årige og ældre heste
Løbes: 

150.000 kroner
210.000  s. kr. - 194.000 n. kr.

1800 meter
For 3-årige: 57,5 kg. - Ældre: 61 kg

Anmeldte heste: 28

MANGE MED CHANCE
Der dukker heldigvis ofte hopper op, der er noget
særligt. Således var det for nu mange år siden, da
Ejler Rasmussens Fawzia henrykkede publikum. Så
populær var hun, at man opkaldte et løb efter hende.

Ikke færre end 28 heste har lagt billet ind. Der er et
gevaldigt spring fra højest handicappede til den
anden ende af skalaen. I toppen Cathrine Erichss-
dens Seaside Song med 88. I den anden ende Bet-
tina Andersens My Shy Girl med 66. 

De mest vindende af de 28 hopper i fjor var Queen
Estoril, Tante Tove, Zahara og Angel Love.

Men nu afgør handicaptallet det jo ikke alene. Fra
dansk side ser de ud til ,at der vel ligger pæne chan-
cer hos Iron Lady og så naturligvis Queen Estoril.  

Wido Neuroths Zahara er det nok også en god idé at
holde øje med.
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ANGEL LOVE
CATTLEYA
CORNELIA
DE FEM STJERNER
GAIA
HEADSCARF
IRON LADY
ISETAN
LEA
LILLE MY
LUCY LIU
MEDICEAN MELODY
MY SHY GIRL
MYLEGEND
NATHANIELLA
PETRUSHKA
PRINSESSE KIA
QUEEN ESTORIL
ROSA
RUE D’ARGENT
SEASIDE SONG
SERAPHINA
SING A RAINBOW
SPICY MIX
SWAN BLACK
TANTE TOVE
XANTHIPPE
ZAHARA

6
4
4
4
4
4
4
4
6
4
7
7
3
4
3
6
4
8
8
4
5
4
4
5
6
4
3
4

Wido Neuroth
Bo. Rosenlund
Bo. Rosenlund
S. Langholm
Søren Jensen
Kaj Sørensen
Bent Olsen
Søren Jensen
Bent Olsen
Niels Petersen
Lars Kelp
Ian Archer
Bet. Andersen
Bet. Andersen
Fl. Poulsen
Søren Jensen
Bent Olsen
Bent Olsen
Tine Hansen
Dine Danekilde
Cath.Erichssen
T. Christensen
Jessica Long
L. Reuterskiöld
Nils Petersen
Søren Jensen
Bent Olsen
Wido Neuroth

Hcp.  Navn Køn Alder   Træner Resultat 2018

6   st.    1-2-1    kr.     413.262
7   st.    2-2-0    kr.     139.350
8   st.    2-1-1    kr.     144.182
Startede ikke i 2018
6   st.    1-1-2    kr.       48.900
5   st.    3-0-0    kr.       44.000
10 st.    3-1-0    kr.     205.860
10 st.    1-2-2    kr. 52.318
6   st.    1-2-0    kr.       50.536

6   st.    1-1-1    kr.       78.078
14 st.    4-2-3    kr.     134.305
4   st.    0-0-2    kr.       30.400
8   st.    0-0-2    kr.       37.307 
Ustartet
6   st.    1-2-0               50.536
Ustartet
6   st.    4-0-0    kr.     911 127
6   st.    1-0-1    kr.       37.779
8   st.    2-1-0    kr.     201.242
6   st.    0-1-1    kr.     218.267
5   st.    0-1-2    kr.       38.239
6   st.    1-0-0    kr.       37.779
8   st.    2-1-0    kr.     201.242
4   st.    0-0-0    kr.            378
8   st.    3-1-0    kr.     661.006
1   st.     0-0-0   kr.                0
6   st.     2-0-2   kr.     426.658

24 OBS! Scandinavian Open Championship (Gr.3) og Klampenborg Hesteejerforening Racing Bowl samt Fabellaløb meldes senere end 
de omtalte løb.



27 procent flere betalende tilskuere i 2018
29. marts havde jeg aftalt et møde med Klampemnborg Galop-
banes adm. direktør Carsten Baagøe Schou til en snak om den
kommende sæson, som har premiere 27. april.

Vejret var strålende med sol fra en skyfri himmel - et godt tegn for
den kommende sæson? Jeg parkerede udenfor Hovedindgangen,
hvis indbydende design, jeg værdsætter meget. Det er en flot ind-
gang til Galopbanen. Tænk hvis vi engang i fremtiden også kunne 

stående en skulptur af en af de store væddeløbere, der har henryk-
ket publikum - det ville være sublimt.

TRAVLHED FØR SÆSONPREMIEREN
På min vej ned til Owners’ & Trainers’ Lounge, hvor jeg skulle møde
Carsten, nød jeg synet af de mange væddeløbere, der var på vej til
og fra arbejdet på sandbanen. Der var en skøn atmosfære.
Håndværkere af mange professioner var i fuld sving med at friske op

med maling, udbedring af snedkerarbejde osv. Da jeg kom ind på
publikumsterrænet kunne jeg se startboksen, som blev købt fra Øv-
revoll i fjor, der har plads til 15 heste. Desværre virkede startboksen
af en eller anden grund ikke i fjor. Den bliver klar til sæsonpremie-
ren. Et hold franske eksperter var på vej for at udbedre de skader,
man nu havde fundet. Skønt! Den gamle har sandelig udtjent sin
”værnepligt. De nye startbokse betyder altså også, at der nu bliver
mulighed for 15 startende heste i alle  løb, med få enkelte undtagel-
ser.

Af: Per Aagaard Bustrup
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Indledningsvis skal nævnes, at Baagøe
Schou er meget tilfreds med anmeldelserne
til storløbene på Klampenborg Galopbane.
”Der er meldt virkelig mange heste i de otte
storløb for de ældre heste, hvilket er en
glædelig udvikling” fortæller Baagøe Schou
og fortsætter: ”Naturligvis er det stadig
dansktrænede heste, der udgør majorite-
ten, men trænere som Cathrine Erichsen,
Wido Neuroth, Niels Petersen, Lennart Reu-
terskiöld Jr, Dina Danekilde og Jessica
Long har også meldt topheste i nogle af lø-
bene. En trend, som jeg håber vil forstær-
kes i årene fremover. Der er foretaget nogle
rokeringer i sæsonkalenderen, som bla. be-
tyder at Sceptre Stakes allerede rides på 2.
løbsdag d. 4. maj. Sceptre Stakes har netop
fået en ny sponsor i Falkonertjenesten IVS,
som har købt Efesos til avlen i Danmark.
Jeg er meget spændt på at se felterne til
Efesos Sceptre Stakes og Danish Jockey
Club Cup. Ud fra anmeldelseslisterne ser
løbene mere spændende ud end i flere år”.

STÆRK DANSK KRONE KAN LOKKE
En af grundene til disse anmeldelser, kan
måske også ses i, at den danske krone står
stærkt i forhold til svensk og norsk valuta i øje-
blikket. Naturligvis er en start på Klampenborg
Galopbane for svenske- og norsktrænede
heste forbundet med flere udgifter end for de
dansktrænede heste i samme løb. Alligevel er
der gode penge at hente for vores skandinavi-
ske venner på Klampenborg Galopbane.

MUSIK SKAL DER TIL
Publikumsmæssigt vil der blive lanceret tre ny-
heder i den kommende sæson. Det er vel-
kendt, at musik drager publikum, og det vil
Klampenborg Galopbane nu lancere som træk-
plaster for såvel etablerede som nye gæster
på to løbsdage i løbet af sæsonen.

”Der bliver tale om kendte bands og solister”
fortæller Baagøe Schou” og fortsætter:” I fjor
havde vi en forrygende succes med at vise
fodbold på storskærmen. Det blev faktisk den
bedste dag på mange områder i sidste sæson
overhovedet. Det prøver vi nu at følge op på i
2019 med to dage med kendte grupper.”

”Jeg kan da godt røbe, at de to dage i som-
mermånederne, er så godt som sponsoreret.

Dagene vil naturligvis også blive markedsført
overfor virksomheder, der kan anvende begi-
venhederne til personalesammenkomst, firma-
arrangementer, produktlanceringer etc”.

”DERBY 25”
Et nyt tiltag i den kommende sæson, vil  blive
markedsført under navnet ”DERBY 25”.
”DERBY25”, som er en del af Bet25 og ejet af
ATG,  vil udelukkende beskæftige sig med spil
på trav- og galopsport. Som en del af spiluni-
verset har Dansk Hestevæddeløb lanceret
Fast Track, som tilbyder informationer omkring
løbene, eksperttips, trænerkommentarer og
youtube-video med undervisning i spil. Vil vi
komme til at se en del til ”DERBY25” på banen
i form af separate tiltag på større løbsdage.
Endelig vil Fast Track-universeret få sin egen
lokation på banen.

HVOR LIGGER ”Fast Track-universet”
Lige før Hestejerpavillonen ligger en bygning,
der oprindelig blev kaldt ”Teltet” med spillehal
nederst og restaurant øverst. Senere blev byg-
ningen omdannet til kontorer for Klampenborg
Galopselskab og Voldgiften, mens etagen ne-
derst var spillehal. I øvrigt flytter voldgiften til
Vægtrummet. 

SPILLEHAL TIL BÅDE TRAV- OG GALOP-
LØB 
Fra sæson 2019s begyndelse bliver det neder-
ste lokale blive omdannet til en spillehal, hvor
der kan spilles på såvel trav- som galopløb på
indenlandske og udenlandske baner. På væg-
gen vil således blive ophængt en række TV-
monitorer, der viser odds og hvor løbene kan
følges. Her vil diverse spilinformationer fra
Fast Track også kunne ses på skærme.  

”ROOKIE’S CORNER”
Jeg havde engang inviteret en kammerat med
på Galopbanen.
Han havde taget kikkert med. Første løb blev
afviklet over 1800 meter. Heldigvis havde han
satset et mindre beløb på den vindende hest.
Så oplevelsen var positiv.

Andet løb skulle så afgøres og min kammerat
rettede igen kikkerten mod 1800 meter starten.
Jeg prikkede ham på skulderen og fortalte, at
det løb kun var over 1200 meter, så startstedet
var et andet sted. Det forstod han ikke.

Ovennævnte illustrerer blot, at der er rigtig
mange ting, man bør sætte sig ind i for at få
den fulde fornøjelse af ”En dag på Galopba-
nen.” For at hjælpe nye publikummer ind i Ga-
lopsportens farverige verden lanceres fra
denne sæson ”Rookie’s Corner” - et mobilt set-
up, der kan flyttes fra løbsdag til løbsdag.

ROOKIE Betyder ”NYBEGYNDER”
”Rookie’s Corner” er åben for alle, der har lyst
til at lære meget eller lidt om galopsporten inkl.
spil, hvorfra Sporten stammer, hvorfor har ryt-
terne (jockeys) forskellige farver dragte på.
Hvad bestiller en træner, hvorfor er der forskel-
lige distancer, hvor hurtigt løber en galophest
etc...etc...etc. Alle er velkomne i ” Rookie’s
Corner.” Fokus er at øge kendskabsgraden til
galopsporten og derigennem skabe et bedre
grundlag for at publikum spiller mere og enga-
gere nyt publikum til at forsøge lykken i totali-
statoren.

BEDRE VILKÅR FOR HOVEDPERSONERNE
Forholdene er også blevet forbedret for hoved
-aktørerne - hestene - op til den nye sæson.
Opretningen af det stærkt kritiserede banele-
geme begyndende ved ca. 1100 meter har fået
stor ros, ligesom træningsforholdene er gode
forud for Sæsonpremieren 27. april. 
Det skal også nævnes, at den noget nedslidte
”maskinpark” er under fornyelse. Mere mo-
derne maskiner vil fremover sørge for, at græs-
tæppet lever op til internationalt niveau.

NÆRMEST EN UMULIG OPGAVE
Med væddeløbsbaner i Århus, Aalborg, i
Odense og på Klampenborg, samt med Jä-
gersro, Bro Park og Göteborg i Sverige og en-
delig Øvrevoll i Oslo er det nærmest en umulig
opgave, at der ikke er ”sammenstød” eller næ-
sten ”sammenstød”, når sæsonplanerne skal
lægges.

Provinsbanerne i Danmark har således ikke
været begejstrede for, at der ikke er længere
tid mellem Dansk 2000 Guineas og Jyllandsløb
i Aarhus 26. maj. Forståeligt, men hvad er løs-
ningen? Det skal også med, at flere skandina-
viske topheste søger sydpå for at prøve
lykken. Og her vil man ofte komme ud for pro-
blemer med løbsdagene.

Af: Per Aagaard Bustrup

DERBY 25

”ROOKIES CORNER”
- Sådan kunne ”Rookies Corner” tænkes
at blive indrettet. En endelig beslutning
venter dog lige om hjørnet.26


