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ChampagnegaLoppen
Champagnepropperne springer. Dansk Ga-
lopsport triumferer på Bro Park, på Hambur-
ger Horn på Jägersro osv.

Takten er sat i vejret. Orkestret spiller 
Champagnegaloppen, We are the cham-
pions og happy days are here again.  Dan-

ske trænere svinger dygtigt med 
dirigentstokken. Publikum rejser sig og 
klapper af glæde. Det giver genlyd langt 
uden for Danmarks grænser. Anmeldelserne 
er flotte.

Det går godt for dansk galop. Tak til alle de, 
der bidrager til musikken.
Nu gælder det om at fortsætte succesen. 

At alle aktørerne spiller sammen. At undgå 
mislyde. At bevare den gode tone. At fort-
sætte sejrsmarchen på internationale are-
naer.

Derbyweekenden står for døren. Der er lagt 
op til en vidunderlig galopsymfoni. Alle in-

strumenter vil blive taget i brug for at sikre 
et brag af en derbyfest. Ouverturen, Scandi-

navian Open, kan blive en af de bedste i 
mange år. Og Dansk Derby en finale uden 
sidestykke med tre hopper på podiet.

Fotos: Burt Seeger, Stefan Olsson, Erika Ras-
mussen, Klaus Bustrup, Elina Björk-lund, Stefan 
Olsson Galoppbilder Norge
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RaceTimeTo hopper kæmper 
indædt om at have tit-
len som ”Verdens pt. 
bedste”. I fjor blev Ena-
ble sendt over Atlanten 
- for som den første -
at forsøge at vinde Prix
de l´Arc og Breeders
Cup Turf samme år.
Det lykkedes for Ena-
ble med Frankie Det-
tori i sadlen. Hun er
stadig den bedste,
men Magical nærmer
sig.

Flemming Velin har stor
succes i denne sæson.
Det skyldes ikke mindst
hans tre Galileo-sønner
Giuseppe Piazzi, Coat Of
Arms og Christmas, der
alle er meldt til  Arqana
Scandinavian Open
Championship (Gr.3), der
løbes dagen før Derby-
dag. Det giver absolut
Scandinavian Open noget
af sin nimbus tilbage.
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Det spillende publikum på
Klampenborg kender
hende, men ved nok ikke
meget om hende. Det
råder vi bod på i dette
nummer, hvor vi har været
på privat visit hos Kirsten
Bauer og hendes mand,
den tidligere travtræner
Harry Carstensen.

To af de mest kendte profiler på de skandi-
naviske galopbaner er Filip Zwicky og
Morten Buskop. Det er der ikke noget un-
derligt i, for det er der, deres kunder er. De
er begge formidlere af køb og salg af ga-
lopheste - og de elsker begge deres job -
og de er begge gode til deres job. De har
begge en andel i den succes, skandina-
visk galopsport nu oplever. For mange af
de heste, der nu viser international format,
er formidlet til Skandinavien af dem.
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De fremmer niveauet i
Skandinavisk galopsport

hvad sker der? Skandinaviske heste vinder og løber med op på meydan i Dubai. To dansk-
trænede og -ejede heste bliver et og to i Stockholms Stora pris (gr.3). en danskopdrættet
hest vinder grosser preis von LoTTo (gr.3) i Tyskland. To skandinavisk-opdrættede heste
står øverst i det skandinaviske generalhandicap. Skandinavisk galopsport får stigende euro-
pæisk interesse og omtale. hvad er det vi er vidner til? RaceTime magazine inviterede to af
Skandinaviens galopkoryfæer ,morten Buskop og Filip Zwicky, på frokost for at få svaret.
Der blev også tid til at vurdere, hvem der kan vinde Dansk Derby 2019.

Tekst: Klaus Bustrup
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Jeg gLemTe KaFFe og JoRDBæR
De kom til tiden, Filip og Morten. Til frokost på
Isabelles og min nye adresse på Bernstorf-
flund Allé. Og de blev længe. Og de talte
meget. Jeg lyttede intenst. Det fløj omkring i
lokalet med navne på internationale galopper-
soner, som jeg med skam må melde aldrig at
have hørt om.
Vi fik bl.a. hjemmelavet, rørt tartar. Min spe-
cialitet og Pers yndlingsret. Men Per ferierede
i Spanien, så han måtte undvære tataren.
Morten og Filip måtte undvære kaffen og de
jordbær, jeg havde indkøbt. Jeg havde alt for
travlt med at nedfælde alle guldkornene. Isa-
belle så hovedrystende på mig, da hun kom
hjem med to af vores børnebørn og fandt ud
af det.
Men Filip og Morten takkede nu alligevel for
en god frokost. Og jeg og RaceTime vil gerne
takke dem for at indvie os i al deres impone-
rende viden.

hvem eR De?
De har en del til fælles. De var begge talent-
fulde badmintonspillere i deres ungdom. De
har momentvis været lidt – meget lidt – ude af
galopsporten. Men galopheste er deres et og
alt. Og i dag er det for begges vedkommende
”All in”. 
Deres job er deres hobby. De er heldige, og
de ved det. De elsker deres job. Filip har ikke
været på ferie i 15 år. Det behøver han ikke.
Det har han ikke brug for, som så mange
andre. Han gør, hvad han vil. Tager bad om
eftermiddagen, hvis det passer ham.
Morten og Filip er repræsentanter og agenter
for to af Europas største auktionshuse, 
Arqana og Goffs.

4



Der er en sund konkurrence mellem dem.
Hvis en hesteejer har købt en hest hos Ar-
qana udelukker det jo ikke, at hun/han næste
gang køber en hos Goffs eller omvendt. Sam-
tidig er de venner. De taler ofte sammen. Der
er en god tone mellem dem. Der har aldrig
været kontroverser.
Begge er de vellidte og afholdte. Og de nyder
stor respekt for deres viden og måde at være
på.

TÆTTE FORBINDELSER

Medens Morten har tætte forbindelser til Stut-
teri Hjortebo - han er gift med Iben Hjorth - er
Filip tæt knyttet til York Stutteri, hvor hans
barndomsven Alexander Elsass residerer. De
er dog enige om, at begge stutterier er ”out-
standing”.

”meRe om FoRFaTTeRen”.
Filip Zwicky er jo ikke ukendt for GalopSports
læsere. Han er stifter og ansvarshavende re-
daktør af GalopSport. Og vil man vide mere
om ham, kan man blot gå til afslutningen af en
af hans mange daglige artikler og læse ”Mere
om forfatteren”. Siden 2007 har Filip været
skandinavisk repræsentant for Goffs Blood-
stock Sales i Irland og fra 2017 ligeledes re-
præsentant for Goffs UK i Doncaster.

DaYLamI-hoppen maRIYCa
Filip ejer Daylami-hoppen Mariyca, der i 2011
vandt Fawzia Stakes. Hun er nu i avlen og
mor til en Juniper Tree-hoppe, Malekha, der
er i træning hos Marc Stott. Mariyca er derud-
over mor til en Wilshire Boulevard-hingst, der
vil blive præsenteret på Scandinavian Open
Yearling Sale i år.5



UDLæRT KoK
Morten Buskop er et kendt ansigt på de skan-
dinaviske galopbaner. Og GalopSports læsere
støder ofte på hans navn i forbindelse med
indkøb på Arqanas auktioner. Morten er
norsk, og han lærte om galopheste og grund-
træning hos to af norsk galopsports legendari-
ske trænere, Terje Dahl og Wido Neuroth.
Han ville være jockey, men det var han lidt for
stor til.

Det blev dog til 70 galopløb som amatørrytter,
især forhindringsløb. Som 18-årig kom Morten
i militæret, men en skade forhindrede ham i
mere ordinær militærtjeneste. Så han kom på
kokkeskole og blev udlært kok. Det passede
ham fint. Det medførte en korporaltitel. Og
Morten kan godt lide at lave mad. Sidelø-
bende plejede han sine galopinteresser hos
forskellige galoptrænere.

Senere startede Morten en karriere i Norsk
Rikstoto, hvor han sluttede som PR-chef. Og
samtidig tog han eksamen i markedsføringsle-
dese med topkarakter. Morten forsøgte sig
også med sin egen kæde med spilleboder,
men med begrænset succes. Det blev også til
et ophold i USA som assisterende galoptræ-
ner.

En barndomskærlighed bragte Morten til Dan-
mark, hvor han opbyggede og senere solgte
teknologivirksomheder, bl.a. Ibistic, der blev
solgt til en dansk investorgruppe.
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Sanary blev købt på Arqanas Summer
Sale for 100.000 euro til 360 North
Horse Racing AB af Morten Buskop



gift med Iben hjorth.
30. august 2008 blev
Morten gift med Iben
Hjorth. Morten er stolt over
altid at huske datoen. Det
sker, at Iben glemmer den.
De mødte hinanden på Enghave-
lyst. Morten kendte Søren Jensen.
Og Iben red ud om morgenen for
Hanne Bechmann. Iben er uddannet
som, og har i mange år arbejdet som
advokat i København, og hun er medlem
af Klampenborg Galopselskabs bestyrelse.
Deres søn Christian, der er 7 ½ år gammel
elsker som far og mor og mormor og morfar
galopheste - og østers. Dejligt, når de unge har
god smag.

Iben og Morten havde bopæl i Charlottenlund, men i ok-
tober 2017 købte de en gård nær Bjerringbro em kilome-
ter fra Stutteri Hjortebo,  Skandinaviens førende stutteri -
og indledte et glidende generationsskifte med Ibens for-
ældre Jette og Søren Hjorth. Morten har i adskillige år
haft en tilknytning til Arqana, og de sidste 4-5 år har han
været fast repræsentant og agent for Arqana i Skandina-
vien.

moRTen eR meD I DanSK DeRBY Som 
opDRæTTeR og eJeR aF gooD FeLLa
Sammen med sin hustru Iben og sin bedste ven, den tid-
ligere golfspiller og nuværende ejendomsinvestor Tho-
mas Havemann, har Morten investeret i flere galopheste
i Danmark og udlandet. Den første de købte sammen var
den grå, fremragende hoppe og dobbelte klassiske vin-
der Good Girl, som Iben var fast træningsrytter på. Good
Girl vandt Dansk Galops 150 års Jubilæmsløb i 2010, og
Morten kunne stolt modtage ærespræmien af H.M. Dron-
ning Margrethe.
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Nu afdøde Good Girl er mor til Cen-
ter Divider-sønnen Good Fella, der
ligeledes ejes af og er opdrættet af
Thomas Havemann, Iben Hjorth og
Morten Buskop. 

Good Fella har kun løbet to gange i
sit liv. Han vandt nemt i sin debut,
hvor han måtte sætte fart på feltet
midt i løbet. I hans anden start,
Derby Trial Stakes, var han lidt uro-
lig i starten, men det blev til en flot
tredjeplads bag overlegne Silvers-
tone og Frasetti Cieli. Ejer og træ-
ner har været meget tålmodige med
Good Fella, og det kan måske vise
sig at resultere i et meget flot resul-

tat i Dansk Derby i år.

INTERNATIONALE INTERESSER

I Frankrig ejer Thomas og Morten
bl.a. den nu 3-årige Kodiac-søn,
Icefinger, der vandt i sin debut som
2-årig under det vigtige internatio-
nale August meeting i Deauville.
Efter en længere skadepause, er
han netop vendt tilbage med en flot
tredjeplads på ParisLongchamps.
Morten Buskop har også flere heste
i Storbritannien sammen med Klam-
penborg Galopbanes direktør, Car-
sten Baagøe Schou, og de har især
haft succes i adskillige store forhin-
dringsløb.

aRqana og goFFS TageRaRqana og goFFS TageR
maRKeDSanDeLe maRKeDSanDeLe 
Tattersalls er Europas langt største
auktionshus for væddeløbsheste,
og Lennart Jarven har i mange år
været skandinavisk agent for Tatter-
salls. Men når det gælder Skandina-
vien, har Arqana og Goffs de senere
år taget markedsandele fra Tatter-
salls.

Arqana sælger årligt godt og vel
3000 væddeløbsheste på sine auk-
tioner i Deauville. Goffs Group sæl-
ger ca. 4000 fuldblodsheste om året
i County Kildare og ca. 3500 i Don-
caster. Goffs startede i Irland og har

en lang historie tilbage fra 1866.
I 2007 fusionerede de med Donca-
ster Bloodstock Sales Limited, i dag
Goffs UK. 

En overgang var Goffs medejer af
Arqana, der er en fusion af l`Agence
Francaise de vente du Pur-sang og
Goffs France. Det er ikke længere
tilfældet. Finanskrisen vendte op og
ned på mange ting. H.H. Aga Khan
IV var aktiv på begge sider af Den
Engelske Kanal, og i dag er han
den største aktionær i Arqana.

Morten Buskop sammen med Peter Scudamore og Lucinda Russell



Samlet stod Filip i 2018 for indkøb til skandi-
naviske hesteejere på Goffs-auktioner i Irland
og England af ialt cirka 80 fuldblodsheste.
Mortens indkøb var mindre, men med sam-
lede indkøb for ca. 3 millioner euro, var 2018
et foreløbigt rekordår og gennembrud for
ham.

hvoRDan aRBeJDeR I?
Filip og Morten er i dag både agenter og re-
præsentanter / ambassadører for deres re-
spektive auktionshuse. Som agenter får de
fem pct. af auktionsprisen for en indkøbt hest.
Deres job er langt fra enkelt. Det er helt afgø-
rende, at de er up-to-date. De skal vide, hvad
der er ”hot”. 

Det kræver, at man som minimum er oriente-
ret om resultater på alle større europæiske
galopbaner. Hvem vandt? Hvem løb godt? Og
ikke mindst, hvilke blodlinjer slår igennem.
Morten tilføjede, at det endvidere er afgø-
rende at kunne inspicere hestene, vurdere
deres benstilling og kropsbygning, samt om
hesten er atletisk og ligner et individ, der kan
løbe stærkt.

mægLeRe,  FoRmIDLeRe
”Vi er mæglere, formidlere”, siger Morten. ”En
slags arkitekter. En arkitekt skal designe et
hus, der passer til kundens ønsker og øko-
nomi. Vi arbejder tilsvarende med kunder,
hvis ønsker og økonomi kan være meget for-
skellige. Nogle gange har kunden selv valgt
hesten, som den gang Lone Kaj-Nielsen var
med til Arqana sammen med sin træner Bent
Olsen, og vi som ”team” købte Brownie”.

Filip signerer
for købet af
avlshoppen
First Spirit,
der blev købt
for 80.000
euro til dan-
ske The JC
Organization



De skal kende markedet. Udbud og ef-
terspørgsel. Hvad der er til salg, hvor
og hvornår og til hvilken pris? Og efter-
spørgslen. Hvad ønsker mine kunder,
og hvad er de villige til at betale?  Det
varierer naturligvis. Udgangspunktet er
kataloget til en auktion. Stamtavlerne
gennemgås nøje. Den er interessant.
Måske er en opringning nødvendig for
at orientere sig om prisen.

Men hvad siger de potentielle købere?
Med kataloget i hånden er de måske
faldet over et helt andet nummer. Nogle
gange udser en hesteejer sig en hest
og beder Morten eller Filip om at for-
søge at erhverve den. 

Andre gange henvender Morten eller
Filip sig til en potentiel køber med bud-
skabet om, at det lige er hesten, de har
drømt om.

Alt sammen tjener det jo ikke noget for-
mål, hvis den udsete hest ligner et øg.
Det er vigtigt at kunne se, om der er fejl
på en hest. Hvordan den ser ud? Er ek-
steriøret i orden? Hvordan bevæger
den sig? Ligner den sin far eller mor?
Morten går ofte seks til syv kilometer
om dagen for at se på heste på de
store auktioner. Alene på udseendet
har Morten af og til gamblet og købt en
hest. Filip er lidt mere forsigtig på det
område. Men som han siger: ”Erfaring
gør mester. Og jeg ved ikke, hvor
mange tusinde heste, jeg nu har set på
med henblik på opkøb”10

På vej til
Auktions-
ringen i
selskab
Med Ale-
xander El-
sass, Tom
Christen-
sen samt
Daniel og
Darren
Tsang på
Goffs No-
vember
Foal Sale.



DeR eR SKeT nogeT
Deres baggrund og deres viden om
skandinavisk og international galop-
sport er second-to-none, så det var
oplagt at spørge de to herrer: ”Hvad
sker der? Hvorfor rider dansk galop-
sport på en succesbølge, der ikke
har set sit sidestykke i mange år?
Og, hvad skal der til for at fortsætte
den positive udvikling?”.

”Danske hesteejere - og stadig flere
- har fået en mere international til-
gang til køb af heste. De tager flere
chancer, og de vil gerne starte
heste uden for Skandinavien.”, sva-
rede Filip. ”Der er accept af, at det
koster penge at have - og erhverve
- galopheste. Der satses meget
mere end før, og i dag står vi bag

mange indkøb på over en million
kroner per hest.

At vinde Dansk Derby var tidligere
det største resultat, man kunne
opnå. Det er det fortsat for mange.
Men i dag er der samtidig megen
prestige forbundet med at vinde
storløb - ”Black-type-løb” - i Skandi-
navien eller på andre europæiske
baner. Horisonten er udvidet, men
også de penge, der afsættes til ind-
køb”. Morten supplerede: ”Og så er
det vigtigt, at vi de senere år via
indkøb af avlshopper i udlandet har
fået tilført nogle nye blodlinjer med
internationalt islæt. Det gør, at vi nu
i stigende omfang selv kan op-
drætte gode heste i Skandinavien.
Der satses på flere parametre. You

can´t win it, if you are not in it”, som
Morten udtrykte det.

SKanDInavISK gennemSLag-
SKRaFT på en aF De heLT
SToRe BReeZe-Up aUKTIone
De gode resultater skyldes en be-
vidst, engageret og ihærdig indsats
de senere år. Det er de enige om.
Og Filip henviste til en artikel, som
tidsskriftet Owner Breeder har
bragt, og som understreger, at man
har fået øjnene op for Skandina-
vien. Det hedder bl.a.:

This year´s Goffs UK Breeze-Up

Sale ended with a record average

of 45.750 pounds, but needless to

say, given that Scandinavian inter-

ests operated at every level of the

market, the renewal would have

looked quite different without their

enthusiasm”.

Filip påpegede, at det også er vig-
tigt, at der i dag er meget mere me-
diedækning af skandinavisk og
international galopsport. Ikke fra
morgenavisernes eller de offentlige
TV-stationers side, men gennem
sociale medier og udvalgte TV-ka-
naler, der fokuserer på vædde-
løbssport og totalisatorspil. 

Det fremmer interessen for sporten.
”Og det har en opdragende effekt”,
tilføjede Morten og henviste i den
sammenhæng især til GalopSport.
Filip takkede beskedent.

Filip
sam-
men
med Ka-
rina og
Alexan-
der El-
sass og
Daniel
Tsang i
parade-
ringen
på
Goffs



”hvaD eR JeReS SUC-
CeSKRITeRIeR?”
”Hvis du kan levere resul-
tater, kommer køberne
igen”. Morten er ikke i tvivl
om, at succes avler suc-
ces. Og hvis man har for-
anlediget indkøb af heste
som bl.a. Brownie, den
svenske derbyvinder Dor-
cia og Privilegiado, der var
anden i Svenskt Derby i
år, tæller det på pluskon-

toen. Morten er i øvrigt
ikke i tvivl om, at Privile-
giado vinder Norsk Derby.

Filip var lidt mere i det filo-
sofiske hjørne. ”At opleve
en hest vinde storløb. En
hest, du har indkøbt på
auktion for en ejer, eller en
hest, der er ud af en avls-
hoppe, du har udvalgt. I år
stod Goffs Group bag de
første fem heste gennem

mål i Voterlöpning. Det er
lykke. Så føler jeg, jeg har
haft succes”.

Filip fik igen succesen helt
ind under huden, da Red
Cactus vandt Svenskt
Derby. Også her kom den
”arkitekt” frem som Morten
beskrev tidligere. 

Det var nemlig Filips værk
at tilmelde samtlige heste i

Goffs UKs Breeze Up-ka-
talog til Svenskt Derby.
Uden den idé havde Red
Cactus slet ikke kunne
starte i løbet. 

Højst sandsynligt var han
aldrig blevet købt til Klam-
penborg af Lone Kaj-Niel-
sen og Bent Olsen.

FILIpS goFFS gRoUp Top-5
Red Cactus - Giant Sandman-
Let’sgoforit- Queen Estoril -
Irish Trilogy

moRTenS aRqana  Top-5
Icefinger - Dorcia - Brownie - 
Privilegiado - Tolerate (med
Queen Rouge i maven)



SKanDInavISK SUCCeS I DUBaI
Skandinaviske heste gjorde det flot i Dubai i år. Størst
succes havde I Kirk, der er opdrættet i Sverige af Staffan
Lidbecks Löberöds Hästklinik AB og er efter Rävdan-
sens avlshingst Eishin Dunkirk. Men også andre skandi-
naviske heste var med helt fremme på Meydan. Det
gælder især Suspicious Mind, der er opdrættet i Dan-
mark af Stutteri Hjortebo, og Goffs Group-handlerne
Irish Trilogy og Red Cactus. 
Og de har fulgt flot op efter de kom tilbage fra Dubai. I
Kirk er ubesejret i år i Skandinavien (som i fjor) og gen-
vandt på den svenske derbydag Zawavi Cup (Gr.3) i
overlegen stil. Og Red Cactus vandt -som mange alle-
rede forudsagde, da han løb i Dubai denne vinter - let
Svenskt Derby.
Tidligere var den væsentligste begrundelse for at sende
heste til Dubai, at de gjorde det godt, når de kom hjem til
Skandinavien. I Dubai udgjorde de oftest agterlanternen
i løbene. Det har ændret sig. Nu viser de flotte resulta-
ter. Og de får gode penge med hjem, hvis de vinder eller
er placeret. 

DUBaI haR åBneT eT nYT vInDUe
Det er blevet en mulighed for skandinaviske galopheste
til at vise sig internationalt. Adskillige af de bedste euro-
pæiske heste holder løbspause om vinteren, og de er
ikke avlet til at skulle løbe på dirt, som man ofte gør på
Meydan.

DUBaI Som gULeRoD
Så mentaliteten hos skandinaviske hesteejere og -træ-
nere har ændret sig. ”Vi kan godt”. I dag er det blevet et
mål for mange hesteejere at få en hest, der kan løbe i
Dubai. Filip og Morten håber at se mange skandinaviske
heste i Dubai den kommende vinter. Og det tegner lo-
vende. De forudser, at minimum fem stalde vil sende
hver fem heste afsted. Og Morten gentog også i den
sammenhæng” You can´t win it, if you are not in it”.13

I Kirk arbejder under
Carlos Lopez på
Meydan



Fra dygtig
amatørryt-
ter til uund-
værlig
toatalisa-
tormedar-
bejder
Som amatørrytter vandt Kirsten
Bauer Carstensen i 1965 Ladies Cup
på Klampenborg galopbane. I dag
kender mange hende fra totalisato-
ren på Klampenborg. men hun kom-
mer vidt omkring. hun er også
engageret på Charlottenlund Trav-
bane, hvor hun har været banespea-
ker, og på Fyens væddeløbsbane.
og det er hende, der oplærer alle de
nye medarbejdere i totalisatoren. I
1972 blev hun gift med den kendte
travtræner, harry Carstensen.

TeKST: KLaUS BUSTRUp14



Tv. Kirsten og Harry Carstensen i deres hjem.
Billedet herover: Ejler Rasmussen modtager 
Fawzia efter en af sine mange triumfer

Han interesserer sig ikke for ga-
lopløb. Men Kirsten har vundet løb
som travkusk. Og hver morgen
hjælper Kirsten og Harry en gam-
mel bekendt, travtræner Axel Ja-
cobsen, i stalden i Hillerød.

vanDT LaDIeS CUp
Som amatørrytter vandt Kirsten
Bauer Carstensen i 1965 Ladies
Cup på Klampenborg Galopbane.
I dag kender mange hende fra to-

talisatoren på Klampenborg. Men
hun kommer vidt omkring. Hun er
også engageret på Charlottenlund
Travbane, hvor hun har været ba-
nespeaker, og på Fyens Vædde-
løbsbane. Og det er hende, der
oplærer alle de nye medarbejdere
i totalisatoren. Og Kirsten har vun-
det løb som travkusk. .
.
SCRapBog KaLDeR mInDeR
FRem.

”Nej, siger Kirsten. Jeg er ikke i fa-
milie med Otto Bauer”. Han var for
omkring 50 år siden træner for
Scarlett-stalden på Enghavelyst,
hvor Søren Jensen residerer i
dag. Men da Otto Bauer hørte om
det kaldte han mig konsekvent
”Meine kleine Tochter”.

Kirsten Bauer Carstensen har væ-
ret med længe. Det har jeg også.
Ikke helt så længe, men næsten.

Og da Kirsten tog sin scrapbog
frem blev jeg helt nostalgisk. Vi
sad ude i haven i Kirsten og Har-
rys hus i Helsinge, hvor de har 
boet i lange perioder.

Per var taget på sommerferie i de
sydlige himmelstrøg. Så jeg var
alene om at nyde kaffen og jord-
bærtærten.
Allerede på en af de første sider i
scrapbogen er der billeder af Faw-



zia, som Kirsten red om morge-
nen. ”En dejlig, stille og rolig hest,
der var nem at have med at gøre”,
siger Kirsten. Fawzia var en frem-
ragende væddeløber, og hun har
fået et væddeløb opkaldt efter sig.
Per og jeg tænker altid med glæde
tilbage på vores forældres hest,
den norske derbyvinder Faust. 

Han mødte Fawzia mange gange i
væddeløb som 2- og 3-åring. Bl.a.
i Dansk og Svenskt Derby 1961.
Fawzia var altid foran ham!

Scrapbogen er fyldt med galop-
programmer fra begyndelsen af

60´erne. Det var dengang, de ko-
stede en krone.

Ingen aDgang UDen en
voKSen LeDSageR
Kirsten er født og boede som ung
på Brannersvej i Charlottenlund.
Der boede jeg i øvrigt også, da
min ægtefælle Isabelle flyttede til
Danmark. Kirsten red på Tattersall
rideskole, og hun var vild med gal-
opheste. 

Uden en voksen ledsager måtte
hun ikke komme ind på Klampen-
borg Galopbane, så hun ventede
pænt uden for indgangen, indtil ”et

voksent offer” meldte sig og tog
hende med ind. Den første danske
derbyvinder, som Kirsten kan
huske, er Templeman. Han vandt
Dansk Derby i 1957 med Ove
Hansen i sadlen.

ReD ToRTUe I aRBeJDe
Kirsten henvendte sig til Willy Ar-
null på Damgården på Emiliekilde-
vej. Ud over galopstalde rummede
Damgården dengang Lorentzens
rideskole, hvor jeg og mine
brødre, John og Per, gjorde vores
første forsøg i sadlen. Kirsten ville
gerne ride ud om morgenen, og
det var Willy Arnull med på. Hen-

des yndlingshest var familien Mo-
rescos Tortue, der lægger navn til
Tortue efterårshandicap. ”Han var
meget behagelig at ride”, nævner
Kirsten. ”Ikke kugleskør, som gal-
opheste kan være”

aKTIv amaTøRRYTTeR og 
heSTeeJeR.
Kirsten Bauer havde talent, og det
blev til fem sejre som amatørrytter
og et hav af andenpladser. Hun
red meget i Odense, og hun vandt
sin første sejr på Fyens vædde-
løbsbane. Her blev det også til
sejr med Gert Larsens Jupiter.
Hendes største sejr kom i 1965,

Billedere tv.:
Kirsten med La-
dies Cup Poka-
len fra 1965
.... og den vises
stadig stolt
frem i dag.

Th.: Kirstens
yndlingshest
fra ”dengang”
Tortue. Her
efter en triumf i
Efterårshandi-
cap med Jack
Egan i sadlen
og Hans Jacob
Moresco



da hun sejrede i Ladies Cup med
Perikum. Det blev også til sejr på
Klampenborg med svenskejede
og -trænede Burt. Midt i opløbet
hørte hun Klampenborgs legenda-
riske speaker, Henrik Leth, sige:
”Nu kommer Burt stærkt”. ”Det gik
op for mig, at det jo var den hest,
som jeg red. Og så tænkte jeg, at
det må vi hellere gøre noget ved.
Og så vandt vi.”

aRBeJDeDe meD mange
TRæneRe
Det blev til samarbejde med
mange trænere, bl.a. Benny Jen-
sen, Hans Bech Holm på Hvide-
gården og Harry Stumann. Kirsten

og Harry Carstensen blev gift i
1972 og flyttede til Helsinge, og
det var slutningen på perioden
med morgenridt og som amatør-
rytter.

Kirsten har ejet flere galopheste-
heste og nævner i den sammen-
hæng Blue Beat og Zenatello. Hun
erhvervede også Sisu som ride-
hest. Sidu vandt de tre skandinavi-
ske derbyer i 1954.

BaneSpeaKeR på ChaRLoT-
TenLUnD TRavBane og på
FYenS væDDeLøBSBane
I 1973 blev Kirsten banespeaker
på Charlottenlund Travbane. Ikke

løbsreferent, som Henrik Leth var
det på Klampenborg i en tidsalder.
Men banespeaker, som Michael
Koefoed på Klampenborg. I dag er
Kirsten banespeaker på Fyens
Væddeløbsbane for både trav- og
galopløb, og hun er aktiv i totalisa-
toren på Charlottenlund travbane. 

Her er også datteren Tina ansat.
Hun styrer med sikker hånd den
otte cylindrede startbil, der sender
hestene afsted.

Kirsten blev ansat i totalisatoren
på Charlotteblund Travbane i
2004, da alle totalisatormedarbej-
dere blev fyret som led i overens-

komstforhandlinger. Samme år var
hun substitut i totalisatoren på
Klampenborg Galopbane på der-
bydag, og året efter blev hun fast-
ansat.

opLæReR ”KYLLIngeRne”
Med sin lange erfaring i totalisato-
ren er Kirsten i dag ”Ankerkvinde”
og ansvarlig for oplæring af alle
nye totalisatormedarbejdere. ”Kyl-
lingerne”, som hun kalder dem.
Flere af dem er yngre studerende.
De første 2-3 løbsdage ser de på.
”Nogle er kvikkere, end andre”,
som Kirsten udtrykker det. Men så
får de deres egen kasse. Ved
siden af Kirstens, så de kan

En mikrofon er et
uundværligt stykke
”isenkram” i Kirsten
Bauers arbejde som
banespeaker på
Odense Væddeløbs-
bane.

Th.Kirsten Bauer på
arbejdspladsen i 
Totoen på Klampen-
borg Galopbane.



spørge hende til råds. Som regelmæssig
kunde i totalisatoren kan jeg bekræfte, at det
ofte sker. Og Kirsten kan hurtigt skimme, hvad
der er galt. F.eks. om der er sat kryds i stedet
for streger. Eller fejlagtigt brugt en lynkupon.
Hun kender også kunderne og ved, at han/hun
eksempelvis altid glemmer ar anføre bane-
nummer.

ET GODT JOB

Kirsten er glad for sit job. For at møde menne-
sker. Nye kunder i totalisatoren, der ærligt ind-
rømmer, at de ikke har prøvet det før og ikke
ved, hvordan, man gør. Og totalisatorgæster,
som hun kender fra tidligere. 

veRDen eR LILLe
Således mindede Karen Margrethe Sig Ras-

mussen hende en dag om, at de i 60´erne
begge var tandlægeklinikassistenter for to na-
botandlæger i ejendommen Buen på Vester-
bro.

Verden er lille. Buen ejes i øvrigt af Landbrug
& Fødevarer, der dengang hed Landbrugsraa-
det. Her arbejdede jeg, og jeg gik til tandlæge i
Buen, men jeg kan desværre ikke huske hver-
ken Kirsten eller Karen Margrethe fra den-
gang.

moBILepaY
”Ideen med MobilePay er selvfølgelig rigtig -
men det er skrækkeligt.”
Kirsten anerkender fuldt ud, at det er en fordel,
at spillerne kan betale med MobilePay. Men
hendes livret, det er det ikke, Det tager for lang

tid. Først skal mobilen op af lommen. Så skal
koden indtastes. Så skal man finde appen med
MobilePay. Så skal der indtastes beløb og
nummer. Og helt galt bliver det, når der i forlø-
bet bliver indtastet forkert. 

no CReDIT CaRDS - InDTIL vIDeRe
Credit Cards kan ikke anvendes på Klampen-
borg i dag som på Jägersro. ”Det kommer
nok”, siger Kirsten og udtrykker håb om, at det
bliver nemmere at anvende end MobilePay. 

møDeR TIDLIgT
Når der er væddeløb på Klampenborg kommer
Kirsten en time inden væddeløbene begynder.
Og der er fyraften ca. en halv time efter sidste
løb, og når V5-gevinsterne er udbetalt.

Arbejdsplads: Klampenborg Galopbane

Arbejdsplads: Fyens Væddeløbsbane



haRRY vaR en KenDT TRav-
TRæneR. 
Kirsten Bauer blev i 1972 gift med
Harry Carstensen, der var travtræ-
ner.  Mit kendskab til trav er be-
skedent, så jeg spurgte Harry, om
han var god. ”Ja, sådan da”, sva-
rede han. Det blev til ca. 300 sejre
i karrieren på Charlottenlund og
Amager travbane.

gåRD på LangeLanD
I 1992 gik såvel Harry som Kirsten
på førtidspension, og de købte en
gård på Langeland, hvor de havde
både galop- og travheste opstal-

det. I 2003 vendte de tilbage til
Helsinge, hvor de tidligere havde
boet.

ven meD aXeL JaCoBSen
Harry er født i Fredensborg, og
han har gennem årene været en
god bekendt af travtræner Axel Ja-
cobsen, der har vundet storløb på
stribe i ind- og udland. Bl.a. seks
løb på Vincennes-banen i Paris. 

Axel Jacobsen, der i år fylder 70,
er stadig aktiv, og Kirsten og Harry
står op hver morgen klokken seks
for at drage til Hillerød og hjælpe

Axel med at få heste ud i foldene,
at rense bokse og at give vand.
Sommeren tilbringer de altid i
Danmark, men hvert år tager de i
januar to uger på ferie til Tenerife. 

FeRIe på TeneRIFe
Harry spiller sammen med nogle
venner, og hvis han i løbet af året
har vundet en rigtig stor totalisa-
torgevinst, bliver det til tre uger.
Det er sket en gang.

BLIveR veD TIL hUn FaLDeR
neD aF pInDen.
Jeg spurgte Kirsten, hor længe

hun bliver ved. ”Til jeg falder ned
af pinden eller ikke længere
synes, det er sjovt”. Man bestem-
mer ikke selv sin skæbne, hedder
det. Måske. Men man kan godt
aktivt påvirke sit livsforløb. Kirsten
ville fra barnsben beskæftige sig
med heste. Og det er lykkedes for
hende.
Det var spændende at mødes
med Kirsten og Harry og høre om
deres liv. Og det var interessant at
konstatere, at vores veje flere
gange i livet er mødes.

- hello Tenerife, here we come!

Axel Jacobsen



NU ER
GALILIO
OGSÅ
MERE 
SYNLIG
I SKANDI-
NAVIEN
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galileos succes som avlshingst ser ikke ud til at kende nogen grænser. årets epsom derbyvinder, ant-
hony van Dyck er efter galileo. I Irish Derby måtte anthony van Dyck dog bøje sig for overraskelsen,
Sovereign. efter? Ja selvfølgelig galileo. er galileo også far til årets vinder af prix du Jockey Club
(gr.1), Fransk Derby? nej, det er Siyouni. men galileo er morfar.
I Skandinavien har Flemming velins galileo-trio, giuseppe piazzi, Christmas og Coat of arms haft suc-
ces i år. og galileo-sønnerne Juniper Tree og Kahyl gør det godt med deres første årgange som avls-
hingste i Danmark. endelig er galileo farfar til vinderen af Stockholms Stora pris (gr.3) Learn by heart.

TeKST: KLaUS BUSTRUp

FLemmIng veLInS TRe gaLILeo-SønneR, gIUSeppe pIaZZI,
CoaT oF aRmS og ChRISTmaS eR aLLe meLDT TIL 

aRqana SCanDInavIan open ChampIonShIp (gR.3).

Guiseppe Piazzi og Per-An-
ders Gråberg modtages i
Vindercirklen efter sejren i 
Pokalløb 2017 Per-Anders
Gråberg
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Da anthony van Dyck vandt epsom Derby
2019 (gr.1), var det galileos fjerde engelske
derbyvinder. new approach vandt i 2008,
Ruler of The World i 2013 og australia I
2014. og de udgør kun nogle få af galileos
mange succesafkom.

Blandt de øvrige kan fremhæves ubesejrede
Frankel, Nathaniel, der vandt King George VI
& Queen Elizabeth Stakes (Gr.1), Prix de
l´Arc-vinderen Found og Highland Reel, der
med en indtjening på over 60 millioner kroner
er den mest vindende europæisk-trænede hest

i historien. Galileo er indtil videre far til 78 
Gruppe-1-vindere og overgås i den sammen-
hæng kun af Danehill med 84. Galileo har i sti-
gende grad også succes i avlen som morfar og
farfar. Frankel er far til Cracksman, Europas
højest handicappede hest i fjor efter sin sejr i
Champion Stakes (Gr.1). Han er nu gået i
avlen. Og Nathaniel er far til Enable, den dob-
belte Prix de l´Arc-vinder, der afsluttede sidste
sæson med sejr i Breeders Trophy Turf på
Churchill Downs. Det er efterhånden sjældent
med et storløb i Europa, hvor Galileo ikke er
far eller mor- eller farfar til én de bedste.

SpaRSomT meD gaLILeo-aFKom I SKan-
DInavIen InDTIL nU
Galileo gik i avlen i 2002, og Stald Perlens No-
bileo fra Galileos første årgang var i mange år,
det bedste Galileo-afkom, vi havde i Skandina-
vien. 

Han vandt Svenskt St. Leger, og var anden i
Svenskt og Norsk Derby. Galileo-sønnen Bo-
xing Day vandt i 2010 Jydsk Derby. Han var
ejet af Lone Kaj-Nielsen. I træning hos Bent
Olsen og blev redet til sejr af Jacob Johansen.

Galileo fik sin fjerde engelske derbyvinder

Giuseppe Piazzi og Sara Slot mod-
tages efter sejren i Falkonertjene-
sten.dk Pokalløb (L) af Flemming
Velin

Anthony van Dyck



Flemming velin har investeret meget i at få galileo-
afkom til Danmark. Fields of athenry, Delano Roosevelt,
mekong River, Friendship, Christmas, giuseppe piazzi
og Coat of arms. De tre sidstnævnte har gjort det godt i
år. 

Christmas krydsede klinger med Anthony Van Dyck to gange
i fjor. I Irish Futurity Stakes (Gr.2) på The Curragh vandt Ant-
hony Van Dyck foran sin daværende staldkammerat med en
halv længde. Derefter mødtes de igen i Goffs Vincent
O’Brien National Stakes (Gr.1), hvor Anthony Van Dyck slut-
tede som anden, og Christmas var tredje gennem mål.
Christmas vandt sine første to løb på Klampenborg i år, og
han bekræftede sin høje klasse, da han var tredje i

Stockholms Stora Pris (Gr.3) på Bro Park slået af Learn By
Heart og King David. Han fik fem kilo af de to. Men det er al-
ligevel en meget flot, sjælden præstation af en 3-årig så tid-
ligt på sæsonen i et Gruppe-3-løb med deltagelse af ældre
heste. Det bliver meget spændende at følge Christmas i takt
med, at han bliver ældre og kommer ud på længere distan-
cer.

CoaT oF aRmS - FLemmIng veLInS pRoBLemheST
Coat Of Arms var som Christmas anden i Irish Futurity Sta-
kes (Gr.2) som 2-årig. Han er helbror til den dobbelte
Gruppe-1-vinder Seventh Heaven, og forventningerne til
ham har været skyhøje. Det blev kun til en enkelt, skuffende
start som 3-åring på Klampenborg  Galopbane.

Giuseppe Piazzi får et velfortjent bruse-
bad af Charlotte Velin efter sejren i
Pokalløb
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I år er det gået bedre. han har været
tredje to gange i de to Listed-løb på
Klampenborg, Dansk Jockey Club Cup
og pokalløb. Flemming velin er dog sik-
ker på, at han kan mere, end vi har set
indtil nu. Det kommer nok, når han finder
sin rette distance.

Giuseppe Piazzi har været - og er måske
stadig - den bedste skandinavisk-trænede
hest på de længere distancer. (Aktuelle han-
dicaptal er vist i parentes)

I KIRK eR SpRInTeRKongen
P.t. er I Kirk (95) Skandinaviens absolut
ukronede konge på sprinterdistancerne.

Når vi går op i distance er det sværere at
finde ud af, hvem der er bedst. Efter sin
Gruppe-3-sejr i Hamborg over 2000 meter er
King David hævet til 95. Dubai-fareren, Plata
O Plomo (92) vandt Pramms Memorial (L)
over 1730 meter dirt på Jägersro.

Frankel-sønnen Learn By Heart (92) gjorde
det udmærket i fjor med en tredjeplads i
Norsk Derby og en andenplads i Norsk St.
Leger. 

LeaRn BY heaRT oveRRaSKeDe
Alligevel var det overraskende for de fleste,
at han kunne vinde Stockholms Stora Pris
(Gr.3) over 1750 meter på Bro Park. Han var
langt under niveau i Pokalløb på Klampen-

borg, hvor Giuseppe Piazzi (94) sejrede. Square De Luynes (93) vandt sidste år helt overlegent
Norsk Derby (L), og han årsdebuterede med sejr i Oslo Cup, hvor han legede kispus med sine
konkurrenter. Lige nu funkler han blandt de ældre heste over distance.

Coat Of Arms



Af: Per Aagaard Bustrup

efter en fantastisk sæson i 2017, hvor giuseppe piazzi
var ubesejret i tre starter, bl.a. oslo Cup (gr.3) og Scan-
dinavian open Championship (gr.3), løb han kun to
gange i fjor med en enkelt sejr til resultat. 

FoRSvaRenDe meSTeR
Med sejren i Pokalløb (L) ser Giuseppe Piazzi ud til at være
tilbage i topform, og det skal blive spændende at følge ham i
dette års udgave af Scandinavian Open, hvor han vil være
tilbage på sin favoritdistance. 

Blandt udfordrerne håber jeg at se staldkammeraten Christ-
mas og Appel Au Maitre-sønnen Suspicious Mind (93).

Han gjorde det flot i Dubai, og tilbage på Jägersro vandt han
nemt i starten af juni måned før Gold Tyranny (93). Da de to
mødtes igen på den svenske derbydag var rækkefølgen om-
vendt. De to danskopdrættede heste gør det fremragende.
Modsat Suspicious Mind har vi aldrig set Gold Tyranny, der
er opdrættet af Stald Jupiter på Fyn.  Lad os se ham på
Klampenborg. Det synes jeg, at kredsen omkring Gold Ty-
ranny skylder os.25

SCanDInavIan open ChampIonShIp (gr.3) Kan BLIve en LæKKeRBISKen

Suspicious Mind / Per-Anders Gråberg

ARQANA



Christmas (93), Coat Of Arms (88), Learn by Heart, Giuseppe Piazzi, Suspicious
Mind og Gold Tyranny er alle meldt til Arqana Scandinavian Open Champions-
hip, der løbes den 10. august på Klampenborg. Det gælder desværre ikke
Square De Luynes. Til gengæld kan vi måske få besøg fra Norge af Our Last
Summer (93), der dog indtil videre har skuffet slemt i år, og / eller af Wido Neu-
roths Pas De Secrets (93). Det vil også være spændende at gense sidste års
danske derbyvinder Master Bloom (88) på Klampenborg. Han imponerede med
sin sejr i Kapplöpningsellskabets Stora Pris på Bro Park.

To avLShIngSTe I DanmaRK eFTeR gaLILeo
Galileo-sønnerne Juniper Tree og Kahyl havde begge deres første årgang i
Danmark som avlshingste i fjor. Juniper Tree havde størst succes med Two
Eyed Jack og Valentin Apache, der vandt henholdsvis Svenskt og Dansk Krite-
rium. Men det er blevet til flere andre vindere. Frasetti Cieli, Margrethe, Will Be A
Hero, Bitcoin, Aristoteles og Why Not.

Hoppen Frasetti Cieli, der er halvsøster til Oaksvinderen Spicy Mix og derbytoe-
ren Summertime vandt Guineas Classic Consolation i sin første start på græs på
Bro Park. Hun fulgte op med en flot andenplads i Derby Trial Stakes bag Silvers-
tone. Hun kan meget vel vise sig at blive sine kønsfæller, Queen Rouge og Sil-
verstones største udfordring på derbydag. 

Kahyl er far til My Shy Girl og Florentine, der begge har vist gode resultater.
Desværre måtte My Shy Girl for nylig aflives i forlængelse af et uheld på Klam-
penborg Galopbane, og Florentine har også været uheldig, og er ude resten af
sæson 2019. Alli Cat vandt i sin debut som 2-årig, men han har haft svært ved at
leve op til den præstation. Dog fik Alli Cat endelig en ny sejr forleden dag i Aar-
hus. Kahyl synes at præstere hurtige 2-åringer. Og i året andet toårsløb i årets
vandt Deanston før My Little Sister. Begge er efter Kahyl, og Deanston er op-
drættet hos Berner Olsen i Ringsted, hvor Kahyl er opstaldet. The Winther Storm
var tredje i Basnæsløb i fjor, og i år har han aflagt sin maidentitel.

Vi vil i år og de kommende år komme til at opleve rigtig mange afkom efter de to
Galileo-avlshingste.

Venter der kredsen om sidste års Derbyvinder, Master
Bloom, en ny tur på Klampenborgs græs?

Sender Wido Neuroth Pas de Secret til Klampenborg?



MAGICAL MÅTTE
IGEN BUKKE SIG
FOR ENABLE

Sidst de to superhopper mødtes var i Bree-
ders Cup Turf (gr.1) på Churchill Downs sid-
ste efterår. efter et fantastisk væddeløb
vandt enable med knap en længde. 6. juli
tørnede de sammen igen i Coral eclipse
Stakes (gr.1) på Sandown over 2000 meter.
enable årsdebuterede og vandt påny med
knap en længde før magical. I oktober
måned i år kan enable vinde sit tredje prix
de l´arc de Triomphe i træk. Skulle hun
svigte, står magical klar.  hopper har vundet
prix de l´arc de Triomphe fem gange de sid-
ste seks år, (Treve, Found og enable).

SIKKeT eT væDDeLøB
Efter sejren i Prix de l´Arc de Triomphe i fjor
blev Enable sendt over Atlanten - for som den
første - at forsøge at vinde Prix de l´Arc og
Breeders Cup Turf samme år. Det lykkedes for
Enable med Frankie Dettori i sadlen. men det
gik næsten galt på grund af Magical. Ind på
den lige bane på Churchill Downs indledte Ma-
gical og Enable en drabelig dyst, hvor de hoved
ved hoved fjernede sig langt fra konkurren-
terne. I mål var de ni længder før de øvrige. Og
Enable var først i mål, trekvart længde før Ma-
gical, der med Ryan Moore, hendes faste part-
ner, kæmpede til det sidste.

af: Klaus Bustrup

ENABLE/Frankie Dettori
Billede: Eclipse
Sportswire/CSM/Breeders Cup27
3



11 SeJRe I 12 STaRTeR
Historien om Enable er allerede fortalt mange
gange. Hun er efter Galileo-sønnen Nathaniel
og ud af Concentric (Sadler´s Wells) Hun ejes
af Khalid Abdullah og trænes af John Gosden.
Enable har vundet i 11 af sine 12 starter og
indtjent meget tæt på 10 millioner euro. Indtil
videre er det blevet til otte Gruppe-1-sejre.
Hendes eneste nederlag var i sæsondebuten i
Newcastle som 3-åring i 2017. Hun har sejret i
fire Oaks, bl.a. Epsom Oaks, og hun har vun-
det 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. Hun afsluttede som be-
skrevet sæsonen med sejr i Breeders ’Cup
Turf (Gr.1) på Churchill Downs i Louisville i
Kentucky før Magical. Den kombination er hun
den første, der er lykkedes med. Og ingen
hest har nogensinde vundet Prix de l´Arc tre år
i træk. Den sidste, der forsøgte, var også en
hoppe - Treve. Men det lykkedes ikke. Enable
kan blive mere historisk, end hun allerede er.
Afstamningen er mere end godkendt.

Magical er efter verdens nok bedste avlshingst
nogensinde, Galileo. Hun er ud af Halfway To
Heaven/Pivotal. En af de bedste hopper i hen-
des generation. Som 3-årig i 2008 vandt Half-
way To Heaven tre Gruppe-1-løb, Irish 1000
Guineas, Nassau Stakes og Sun Chariot Sta-
kes. Og Magical er helsøster til Rhododen-
dron, der forrige år var anden i såvel Engelsk
1000 Guineas som Epsom Oaks

MAGICAL/Ryan Moore
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hUn BLIveR BeDRe og BeDRe
Magical, der er i træning hos Aidan O´Brien,
har gjort det godt i sin hidtidige karriere med
syv sejre i seksten starter. Men det er præsta-
tionerne mod slutningen af hendes treårsæson
og hendes meritter i år, der har øget opmærk-
somheden omkring hende. Hun var kun tiende
sidste år i Prix de l´Arc de Triomphe, men dog
kun slået med godt fem længder. Og i sin
næste start knap to uger senere vandt hun Bri-
tish Champion Fillies & Mares Stakes (Gr.1)
på Ascot før Coronet, der i slutningen af juni
måned i år fik sin første gruppe-1-sejr i Grand
Prix de Saint Cloud.

TRe SeJRe I åR FøR FLag oF honoR
I år vandt Magical i sine tre første starter. Og
hver gang var sidste års engelske St. Leger-
vinder, Flag Of Honor, anden. I Tattersalls
Gold Cup (Gr.1) vandt hun overlegent med syv
længder.

STYRTRegn, Tåge og TUng Bane
Prince Of Wales´s Stakes (Gr.1) over 2000
meter blev i år redet under vanskelige vejrvil-
kår. Det styrtregnede og var tåget, og banen
var tung. I opløbet forsøgte Ryan Moore og
Magical at komme forbi Crystal Ocean, der
blev redet af Frankie Dettori. Først inden om.
Så uden om og til sidst igen inden om, men
Crystal Ocean var for god på dagen.

Det skal naturligvis erindres, at det var Magi-
cals første start i år efter en længere pause,

Prince Of Wales’s 
Stakes vindes af 
Crystal Ocean
(Frankie Dettori) 
før Magical, der 
forsøgte angreb 
både inden- som 
udenom - men  Det 
var forgæves.

Enable trænes af John Gosden Magical trænes af Aidan O’Brian



PRIX De L´aRC Kan BLIve en LæKKeR-
BISKen
Der er lang tid til oktober. Meget kan ske inden
da. Magical var slået af Crystal Ocean i Prince
Of Wales´s Stakes, og et møde mellem Ena-
ble, Magical og Crystal Ocean vil være en
lækkerbisken. Sea The Stars-sønnen, Crystal
Ocean, er ubesejret i år. Sidste år var han bl.a.
toer i King George VI & Queen Elizabeth Sta-
kes (Gr.1) bag Poet´s Word og i Champion
Stakes (Gr.1) bag Cracksman. Ikke de ringe-
ste heste at blive slået af. Med en OR på 127
(svarende til et generalhandicap på 103/104)
er han den højest handicappede hest, der har
løbet i 2019 i europæisk træning. Enable har
et OR på 125. Magical 123.

I Prix de l´Arc 2019 kan Crystal Ocean eventu-
elt møde andre Sea The Stars afkom. 
Og måske Stradivarius (den engelske ud-
gave), der er ubesejret i to år og to gange har
vundet Ascot Gold Cup (Gr.1).

Magical kan blive konfronteret med andre Ga-
lileo-afkom. Eventuelt de tre derbyvindere fra i
år. Anthony Van Dyck, der vandt Epsom-derby,
og Sovereign der vandt Irish Derby overlegent
før Anthony Van Dyck. Og så er der den fran-
ske derbyvinder, Siyouni-sønnen, Sottsass,
som Galileo er morfar til.
Spændende, det bliver det under alle omstæn-
digheder, selvom forventningens glæde til tider
viser sig at være den største.

30 Enable med
Frankie  Dettori



Vinder Stutteri Hjortebo igen
Dansk Derby?

Stutteri hjortebo overstråler alle, når det gælder dansk derbysucces.
Ingen kan måle sig med dem. Som opdrætter har stutteriet vundet
Dansk Derby fem gange.

Tekst: Klaus Bustrup.

Iben Hjorth Buskop31



Queen Rouge
har, hvad der
skal til ...
I 1990 fik Stutteri hjortebo sin
første derbyvinder, algol. I alt er
det blevet til fem danske derby-
vindere. Ud over algol, master
Kid (2008), Sir henry (2010), Su-
spicious mind (2016) og Sir her-
man (2017). gennem nullerne og
frem til i dag har stutteriet op-
nået imponerende resultater.

I år kan Stutteri hjortebo vinde
med den veltrukne hoppe queen
Rouge efter Lord of england og
ud af Tolerate/ Dubawi. hun er al-
lerede dobbelt klassisk vinder i
år, og hun var den bedst place-
rede skandinavisk fødte hest i
Svenskt Derby. efter et vanske-
ligt løb og en protest fra hendes
jockey oliver Wilson blev hun
tredje.

De værste konkurrenter i skrivende
stund ser ud til at blive to andre
hopper. Pistachio-datteren Silvers-
tone ud af Oaksvinderen Loquita
imponerede stort med sin sejr i
Derby Trial Stakes. Hun er opdræt-
tet af Bechmann Racing. Og toeren

i samme løb, Juniper Tree-datteren
Frasetti Cieli, der er opdrættet af
Light Valley Stud og halvsøster til
derbytoeren Summertime og Oak-
svinderen Spicy Mix.

hISToRIen genTageR SIg
For tre år siden var Stutteri Hjor-
tebo opdrættede Suspicious Mind
femte i Svenskt Derby. I sin næste
start vandt Suspicious Mind Dansk
Derby med 7 ½ længde.

BoBLeRne
Center Divider-sønnen Nokengang,
der er ud af Mowerina-vinderen
Viktoria Dream, er også opdrættet
på Stutteri Hjortebo. Han har vist
mange gode resultater. 
Men i sine to starter på Klampen-
borg i år kom han den ene gang løs
før start og måtte udgå. Og den
anden gang, blev han bortvist fra
start. Nokengang er fortsat maiden,
men det var Four Socks også, da
han vandt Dansk Derby for 50 år
siden.

nIeLS peTeRSen... Igen?
Mest vindende træner af Dansk
Derby de senere år er Niels Peter-
sen. Han har vundet halvdelen af
danske derbyer de sidste seks år.
En anden Center Divider-søn Wish-
formore, er også opdrættet af Stut-
teri Hjortebo. Han er trænet af Niels

Herover vin-
der Queen
Rouge let
Mowerinaløb
før Good
Look
Til højre vin-
der Silvers-
tone   
ligeledes en
let sejr i
Derby Trial
Stakes før
Frasetti Cieli
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Petersen. Og han er halvbror til vinde-
ren af Dansk Derby 2016, Suspicious
Mind. Det er en farlig kombination.
Wishformore skuffede i Derby Trial
Stakes. Men det var hans første start
på Klampenborg, og Rafael Schistl
overanstrengte ham ikke, da det stod
klart, at han aldrig ville nå Silverstone.

DeT BLIveR I FamILIen
Good Fella, der blev tredje i Derby
Trial Stakes er som Nokengang og
Wishformore også efter Center Divider,
men han er ikke opdrættet af Stutteri
Hjortebo. Skulle han vinde Dansk
Derby bliver det dog i familien, da Mor-
ten Buskop, der er medejer og opdræt-
ter af Good Fella, er gift med Iben
Hjorth, der ligeledes har en part.

ToLv vInDeRe eFTeR CenTeR 
DIvIDeR I DeRBYåRgangen
Amerikanske Center Divider efter
Giant Causeway vandt fire løb i USA,
og han var anden i Man´O War Stakes
(Gr.1) over 2000 meter på Belmont
park i New York. Han havde ikke den
store succes som avlshingst i Sverige,
men det ændrede sig, da han indledte
sin avlskarriere som avlshingst på
Stutteri Hjortebo i 2013, og siden er
blevet tilført en række af stutteriets
bedste avlshopper.
Center Divider er far til tolv vindere i
årets derbyårgang. Nokengang, Wish-
formore, Gibson, Fortune Star, Sea
Master, C´est La Vie, Gold Deviser,

Novicell, Lady Lee, Brown Sugar,
Goodbye og Good Fella. Mange af
dem får vi uden tvivl at se på derbyda-
gen den 11. august. Enten i Dansk
Derby, Derby Consolation eller Larch
Ærespræmie.

TILBage TIL SveRIge
Center Divider er nu flyttet tilbage til
Sverige, hvor han skal bedække halv-
blodshopper, og trods sin succes, er
der ikke umiddelbart overvejelser om,
at han igen skal være aktuel i fuldblod-
savlen. 

goDT RUSTeT TIL FRemTIDen
Stutteri Hjortebo er også veludrustet
med gode avlshingste. Appel Au Mai-
tre, der er far til to af de mest succes-
rige skandinavisk opdrættede heste de
senere år, Derbyvinderen Suspicious
Mind og Appelina. Begge er de Listed-
vindere, begge har over 90 i general-
handicap. Appelina har vundet fjorten
sejre og lige rundet 4 millioner svenske
kroner i indtjening. Og Suspicious
mind er meget tæt på de fire millioner
kroner med 13 sejre. Endvidere
Gruppe-3-vinderen Giant Sandman,
der nåede et handicap på 97 samt
Gruppe-2-vinderen Moohaajim. Han
nåede en OR på 116 i sin toårssæson
svarende til et skandinavisk handicap
på 98. Han vandt bl.a. Mill Reef Stakes
(Gr.2), og han var kun kort slået til an-
denpladsen i Middle Park Stakes
(Gr.1).

Center Divider

Suspicious Mind i 
Dubai. Foto Erika 
Rasmussen
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Interviewet foregik på et
tidspunkt, hvor der stadig
var et stykke tid til Dansk
Derby. Og hvem ZwickyLe-
aks til sidst vælger som der-
byfavorit, skal der naturlig-
vis være spænding om til
det sidste. 

Indgangsvinklen var derby-
hestenes afstamning, og så
meget tør jeg godt røbe.
Filip er en stor beundrer af
Queen Rouge, hvis mor To-
lerate blev købt af Morten 
på Arqana december sale. 

”Hun har allerede vist, at
hun er noget helt særligt”,
påpegede Filip. Og han un-
derstregede, at faderen
Lord Of England er far til
den tyske derbyvinder i
2016 Isfahan, og at morfa-
deren Dubawi er en af ver-
dens mest succesfulde
avlshingste.
Galileo-sønnen Juniper
Tree har sin første derbyår-
gang i Skandinavien, og
Filip pegede på Frasetti
Cieli, der er efter Juniper 
Tree og halvsøster til derby-

toeren Summertime og
Oaksvinderen Spicy Mix. 

Hun er som forandret siden
hun kom på græs, og hun
gjorde det flot med anden-
pladsen i Derby Trial Sta-
kes, selvom der var langt
op til Silverstone, der gjorde
enestående reklame for sig
selv. Og som træner Bent
Olsen allerede tidligt på sæ-
sonen tilkendegav, ville
blive Skandinaviens bedste
hoppe på distance. 

Filip mener også, at man
skal følge Reliable Man-
sønnen Sankt Peder, der
vandt Basnæsløb i fjor og
Jyllandsløb i år, inden han
var fjerde i Derby Trial .
Morten var enig i Filips
kommentarer om Queen
Rouge. Han pegede derud-
over på Good Fella, der
som tidligere nævnt er ejet
og opdrættet af Iben Hjorth,
Thomas Havemann og ham
selv. Den er ført langsomt
frem. Faderen Center Divi-
der var anden i Man O´War

Stakes (Gr.1) over 2000
meter, og moderen Good
Girl vandt Dansk Oaks.

Endelig mente han, at det,
selvom han har skuffet i år,
vil være forkert at se bort
fra Wishformore, der er
halvbror til derbyvinderen i
2016 Suspicious Mind. Mo-
deren Fleur En Fleur produ-
cerer afkom, der står
distancen og bliver bedre
med alderen.
heste, de omt

hvem vInDeR DanSK DanSK DeRBY 2019?

Queen Rouge                    Silverstone                 Sankt Peder                   Frasetti  Cieli                 Good Fella                     Wishformore

Morten og Filip ved meget. Om galopheste. Deres stamtavler og deres udvikling. Så mon ikke vinderen af Dansk Derby 2019 er blandt de
heste, de omtalte.



Down Memory Lane
Kan DU hUSKe Dem?
Francisco Castro trænede vinderen. han er den sidste
hest, der har vundet de tre skandinaviske derbyer.
Samme opdrætter havde også vundet derbyet 10 år tid-
ligere. årets derbyvinder var maiden. her er et kort
portræt af vinderen af Dansk Derby for 10, 20, 30, 40 og
50 år siden.

Tekst: Klaus og per Bustrup

Inchiline var vinterfavorit, og han havde også vundet Dansk
2000 Guineas. Dansk Derby for 10 år siden blev en meget
sikker sejr for Songline-sønnen Inchiline. 

Med Manuel Martinez i sadlen tog han spidsen allerede
1000 meter fra mål. Han var yderst velforberedt af Franci-
sco Castro, der gentog bedriften som træner tre år senere
med Stald Seasides Darcy. Manuel Martinez var igen i sad-
len.

SIDSTe-IKKe SKanDInavISKe DeRBY
Dansk Derby 1999 vil gå over i historien. Det var det sidste
år, hvor ikke-skandinaviskfødte heste kunne deltage. Vin-
deren Valley Chapel er den sidste, der har vundet alle de
tre skandinaviske derbyer, og Valley Chapel og derbytoe-
ren Dano Mast viste sig at være af international klasse. 

Valley Chapel var ejet af Stall Perlen. Han var i træning hos
Wido Neuroth, og han blev i Dansk Derby redet af Fredrik
Johansson.

I 1938 bragte Illustreret
Tidende dette billede på
forsiden fulgt op af en
fin artikel inde i Tidende.
Det var dengang Galop-
sporten var godt stof for
formiddagspressen
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I mange år satte Stutteri Nippon ved Mogens og Gitte
Holm som opdrættere deres præg på galopsporten med
heste som Pompøs, Long John, der vandt Dansk Derby i
1976 og Birkum Bob. I Dansk Derby 1989 vandt Togo,
der var opdrættet af Stutteri Nippon. 

Togo vaR TæT på
Togo var trænet af Benny Jensen, og han havde som In-
chiline også vundet Dansk 2000 Guineas. Togo var den
første hest siden Prince i 1955, der vandt de første to
ben af Triple Crown titlen. Togo vandt dog ikke Dansk St.
Leger og blev derfor ikke Triple Crown vinder.

opDRæTTeR og eJeR
10 år før i 1979 havde Stutteri Nippon også opdrættet
den danske derbyvinder, Birkum Bob, som de også
ejede. 1979 var i øvrigt en sand jubelsæson for Stutteri
Nippon, der også var opdrætter af Pompøs, der som 2-
årig ud over sejre i en række storløb i Skandinavien var
anden i Criterium des Pouliches (Gr.2) på Longchamp på
Prix de l´ Arc-dagen.

MAIDENSEJR I DERBYET

I 1969 opdrættede Stutteri Nippon den svenske derby-
vinder Spot. Det år blev Dansk Derby vundet af Four
Socks, der var maiden. Men den store kraftige hingst var
som fisk i vandet på derbydagen, der druknede i regn.
Four Socks var ejet og opdrættet af Stutteri Favrebro-
gård, og han blev trænet af Walther Guest, der også red
ham.

Francisco
Castro

Benny 
Jensen

Four Socks
Walther Nelson Guest
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