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MAGAZINE/7
Messi og Ronaldo gør fodbold til noget
særligt. I tennissporten hedder - de evige
- stjerner Federer og Nadal. 
Galopsporten har også sine stjerner. Ga-
lileo og den ubesejrede søn Frankel. Nu
funkler Enable.

I Skandinavien oplever vi også i disse år
stjerner. Privilegiado vandt Norsk Derby
med 15 længder. Queen Rouge vandt
Dansk Derby med 10 længder. Red Cac-
tus slog dem begge, da han vandt
Svenskt Derby. De er alle stjerner, der
oplyser den nordlige galophimmel.
Sidste års danske derbyvinder, Master
Bloom, vendte tilbage til Klampenborgs
græstæppe og lyste op i Scandinavian
Open Championship (Gr.3), hvor han
slog en række af de største, ældre stjer-
ner.

Samme dag som Privilegiado vandt
Norsk Derby sejrede sidste års norske
derbyvinder Square De Luynes Marit i
Sveaas Minneløp (Gr.3) i opvisningsstil.
Endnu en stjerne - en af de rigtig store.
Hvor stor, ved vi endnu ikke. Og I Kirk,
der lyste op i Dubais ørken sidste vinter,
lyser stadig.

Hvad enten det drejer sig om fodbold,
tennis eller galopsport, er stjerner altaf-
gørende. Det skaber interesse. Det ska-
ber entusiasme. Det giver omsætning.
Der er mange stjerner, der lyser i øjeblik-
ket. Hvem bliver det næste stjerneskud?
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DET HANDLER OM
HESTEKRÆFTER
RaceTimeMAGAZINE har
været på besøg  hos de
nye kometer indenfor Ga-
lopsporten,  Alice Weiste og
John Christensen. Deres
heste løber i The J.C.Orga-
nizations regi.
Allerede nu er der investe-
ret i kostbare heste indkøbt
i udlandet. Ambitionsni-
veauet er meget højt og
parret ser med forventning
frem til en invitation fra
Dubai for tre af de kostbare
heste i stalden hos Franci-
sco Castro.

VINDER ENABLE-
PRIX DE L’ARC FOR
TREDIE GANG?

Enable er pt. verdens
højest handicappede
hest - hvilket må sam-
menlignes med at have
titlen som verdens bed-
ste hest. Nu venter en
karriere i stutteriet,
men inden da skal hyn
forsøge at blive den
første vinder af Prix de
l’Arc deTriomphe for
tredie år i træk. Den
galopinteresserede
verden venter i spæn-
ding på resultatet.

DANSK ST. LEGER
Sæsonens sidste klas-
siske løb, St. Leger,
står for døren.
I Danmark rides det
med det engelske
modstykke som forbil-
lede. I dette nummer
fortælles historien om
St. Leger. Samtidig er
der en analyse af del-
tagerne til dette års
danske St. Leger, hvor
derby-toer skimlede
Good Fella er favorit.

EN GALOPBANE I
PROVINSEN - DENNE
GANG FYENS VÆDDE-
LØBSBANE
Vi begynder i dette num-
mer at fortælle historierne
bag Provinsens galopba-
nen. Turen begynder i
Odense på Jydsk Væd-
deløbsbane. 
I de følgende numre kom-
mer turen så til Jydsk
Væddeløbsbane i Aarhus
pg vi slutter på Vædde-
løbsbanen i Aalborg

Fotos: Burt Seeger, Stefan Olsson, Erika Ras-
mussen, Klaus Bustrup, Elina Björklund, Stefan
Olsson Galoppbilder Norge, Filip Zwicky
Udgivelsesdato: 10. september 2019
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Mme Fernandes
Queen Rouge
vandt årets derby
med 10 længder

- og på fredag er der 
Åringsauktion på York Stutteri
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DET HANDLER
OM HESTEKRÆFTER

De er ikke som de fleste. Alice
Weiste og John Christensen. De
mødtes for godt fire år siden.
Alice har altid brændt for galop-
heste. John vidste intet om dem.
Det gør han nu. Og interessen
for galopheste binder dem sam-
men i dag. Gennem de senere år
har de via The J.C. Organization
investeret meget betydelige
beløb i særdeles veltrukne gal-
opheste. Og meget tyder på, at
det kun er begyndelsen.  De er
ambitiøse. Meget endda. De er
villige til at satse. Og de vil gerne
eje en af de bedste galopheste i
Europa. På kort sigt er målet at
få tre heste til start i Dubai til vin-
ter.

Tekst: Klaus Bustrup



Danske storindkøb på     
europæiske galopauktioner

Danske hesteejere køber ind på europæiske fuldblod-
sauktioner som aldrig før. På Arqanas Deauville-auktion i

august måned stod såvel Lone Kaj-Nielsen som Karin
Salling for millionindkøb. Begge har succes med nylige

sejre i hhv. Svenskt og Dansk Derby. 360 North Horse Ra-
cing, der har haft succes med Suspicious Mind og Irish

Trilogy, fulgte op med flere store indkøb på Goffs UK Pre-
mier Yearling Sale i Doncaster.

Og i slutningen af denne måned
tager Alice Weiste og John Chri-
stensen sammen med deres
agent Filip Zwicky og træner
Francisco Castro til Irland for at
overvære Goffs Orby Sale, der
afholdes den 1. og 2. oktober.
Nye indkøb er på vej.

KØB FOR FIRE MILLIONER
The J.C. Organization ApS har
allerede købt galopheste for
mere end 4 millioner kroner i fjor
og i år. Fire 2-åringer, der er i
træning hos Francisco Castro
på Jägersro, og en avlshoppe,
der er opstaldet på York Stutteri.

TO SEJRE OG EN 
ANDENPL ADS
Tre af de fire 2-åringer har haft
deres første start. Det er blevet
til to sejre og en andenplads.
Avlshoppen First Spirit blev købt
i fol med Zoffany, og hun fik i
foråret et hoppeføl, Zymphony.

SKØNT SOMMERVEJR
Per og jeg havde aftalt at
mødes med Alice og John på
deres bopæl uden for Hørsholm.
Men Alices´ mor, Bente Weiste,
havde indbudt dem til grillmid-
dag i Lyngby i det flotte sensom-
mervejr. Så vi flyttede
interviewet dertil. Og vi nød
sammen en apéritif i de skønne
omgivelser i Bentes skulptur-
fyldte have krydret med en fla-
ske vidunderlig, afkølet
Meursault-hvidvin. 

SÅDAN!
Per og jeg kom i vores Volvo´er.
Alice var allerede ankommet.
John kom samtidig med Per og
jeg fra arbejde i sin McLaren
sportsvogn. Det tætteste, jeg
har været på en McLaren, er en
klapvogn, som Isabelle og jeg
købte til børnebørnene.

Men i Johns McLaren er der
flere hestekræfter. Sådan ca.
700. Og den kom han også i, da
han på samme adresse den 15.

maj 2015 første gang bankede
på døren hos Alice. Per og jeg
var imponeret af Johns McLa-
ren. Det var Alice måske også.
Men det var ikke det, hun sagde
til John. Næ, hun gjorde ham
opmærksom på, at det var de
forkerte hestekræfter, han
brugte sine penge på. Det er der
så rettet noget op på de senere
år.

ALICE RED AMATØRLØB
Alice tog John med på Galopba-
nen og introducerede ham til en
ny verden. Alice har altid inter-
esseret sig for galopheste. Alice
red amatørløb, og hun ejede en
overgang Danish Guest, som
hun købte af Klaus Pagh. Han
var ikke kendt for at købe dyre
heste, men dette var undtagel-
sen.

Billedet: Alice modtager Gulf-
stream Tiger efter maidensej-
ren på Jägersro. Det var hans
første  start. I sadlen Elione
Chaves



DE 5 STJERNER
Johns interesse for galopheste var hurtigt vakt, og på Scandina-
vian Open Yearling Sale i 2015 købtes en veltrukken hoppe
(Champs Elysees – Mummy´s Lodge), der blev navngivet efter
Johns firma De 5 Stjerner. Hun var opdrættet af Francisco Castro,
og hun kom i træning             hos Bent Olsen. Dem Fem Stjerner
vandt allerede i sin                 anden start som 2-årig på Klampen-
borg, og hun var                             senere toer i Basnæsløb.
Men hun skuffede                           som 3-årig og blev solgt.

SUCCESRIG FORRETNINGSMAND
John Christensen, der er cand. merc. aud.,
er ejer af The J.C. Organization ApS, der er 
holdingselskab for en række datterselskaber. 
Mest kendt er De 5 Stjerner A/S, der udfører facility manage-
ment for hotellerne i Danmark. Selskabet blev stiftet i år 2000 af
John, som også leder og ejer selskabet i dag. 

De 5 Stjerner er vokset stærkt gennem årene, og efter overta-
gelse af Vision Service er de nu landsdækkende og har 1300
medarbejdere. Kundekredsen er imponerende og omfatter bl.a.
First hotellerne, Cabinn, d´Angleterre, Tivolihotel, Imperial, Ad-
miral, Bella Sky, hele Comvellgruppen, Radisson Collection
Royal Hotel osv. 

Billedet: 
Alice nyder en morgenstund med 2-årige Gulfstream Tiger5



Danmarksrekord
for flest Gazeller i træk
for årene 2008 til 2018

John er udnævnt til medlem af
Turismens Vækstråd - Dan-
marks turistpolitiske tænke-
tank..

De 5 Stjerner sponsorerer i dag
startboks m.m. på Klampen-
borg Galopbane, og de er også
sponsor for Elione Chaves, der
rider med De 5 Stjerners logo
på bukserne. ”Ikke alene er han
en god jockey, men han er
også en gentleman over for mig
og over for hestene”, som Alice
begrundede valget af Elione
Chaves med. 

VIGTIGT MED CSR
John er meget optaget af, at
hans virksomheder, hvis de kla-
rer sig godt, påtager sig et soci-
alt ansvar, CSR (Corporate
Social Responsability). The
J.C. Organization ejer galophe-
stene, og hvis der bliver over-
skud på den konto, skal det
bl.a. anvendes på sociale for-
mål.

VELGØRENDE FORMÅL
De 5 Stjerner har allerede en-
gageret sig i flere velgørende
formål. ”Make-A-Wish” opfylder
ønsker for børn mellem 3-18 år
i Danmark med livstruende syg-
domme med henblik på at
skabe håb, styrke og glæde.

FODBOLDIDOLET MESSI
De 5 Stjerner finansierede, at
en ung dreng ramt af leukæmi
fik sit ønske opfyldt om at til-
bringe en dag sammen med
fodboldidolet Messi. Ti dage
efter sin hjemkomst døde dren-
gen af sin uhelbredelige syg-
dom.

LUKASHUSET
De 5 Stjerner har også fi-
nansieret en istandsættelse af
Lukashuset, der er et børne- og
ungdomshospice i tilknytning til
Sankt Lukas Stiftelsen, der har
til huse i Hellerup.

H. C. ANDERSEN-SKYSKRA-
BER OG FORLYSTELSES-
PARK I NORDHAVN
John Christensen er en meget
ambitiøs og idérig iværksætter
med store planer.

Hans største projekt her og nu
er ved Oceankaj i det ydre
Nordhavn at bygge nordens
højeste bygning på 280 meter
med en eventyrpark omkring
sig.

John har sikret sig ejerrettighe-
derne til brug af H. C. Ander-
sen-navnet og vil give
København et nyt vartegn.
Hvordan skyskraberen og
eventyrparken konkret skal se
ud er endnu uvist, men hvis

projektet får opbakning fra Kø-
benhavns Kommune skal opga-
ven udføres af den kendte
arkitekt Bjarke Ingels, der alle-
rede har skabt flere markante
byggerier i Ørestaden.

Med en forventet pris på 6,5
milliarder kroner vil H.C. Ander-
sen Adventure Tower & Park
blive et af Danmarkshistori-
ens absolut største privatfi-
nansierede byggeprojekter, og
John har allerede, bl.a. med
opbakning fra en række pen-
sionsselskaber, sikret sig fi-
nansieringsgrundlag for
investeringen. 

Københavns Kommune skal
tage stilling til projektet, og hvis
der er tilslutning til det, forven-
tes det at kunne stå færdigt i
2027.

Billedet th.:
Bullof Wall Street blev købt
for 75.000 euro som åring på
Goffs Orby Sale.

Den verdensberømte fodboldspiller Lionel
Messi havde hjertet på rette sted

Københavns nye vartegn kan måske komme
til at ligge ved Oceankaj i Nordhavn

-- 



Sejr i et Gruppe1 løb
står øverst på 
ønskesedlen

Ikke kun på det kom-
mercielle område,
men også når det
gælder galopsport, er
John Christensen en
meget kontant per-
son. Han vil se resul-
tater. ”Hvis jeg gør
noget, gør jeg det
fuldt ud. Så må det
bære eller briste”,
sagde John. Derfor
var måtte der satses;
stiles højt, tænkes
stort. En skandinavisk
derbysejr vil selvføl-
gelig være velkom-
men. Men de stiler
endnu højere. De vil
gerne eje en af de
bedste heste i Eu-
ropa. De vil gerne
vinde et Gruppe-1-
løb.

FIRE 2-ÅRINGER I
TRÆNING HOS
FRANCISCO 
CASTRO
Gennem de senere år
har The J.C Organiza-
tion ApS især gennem
indkøb på Goffs inve-
steret kraftigt i vel-
trukne galopheste,
bl.a. fire 2-åringer, der
alle er i træning hos
Francisco Castro på
Jägersro. 

Jägersro-træneren fik
under vores samtale
flere gange meget po-
sitive ord med på
vejen. ”Hos ham har
hestene ”attention to
detail”,som Alice ud-
trykte det ”Og han har
et godt team til at
hjælpe sig med bl.a.
Pouline, Paulo,
Hanna og Elione”.

Bullof Wall Street blev
købt på Goffs Orby
Sale i oktober 2018
for 75.000 euro. Den
fukse hingst er efter
den amerikanske
avlshingst Tapizar og
ud af Dovie (Coro-
nado´s Quest). Mode-
ren Dovie er ustartet,
men hun er mor til tre
vindere og halvsøster
til Breeders` Cup
Classic (Gr.1) - vinde-
ren Raven´s Pass
(Elusive Quality). 

Faderen Tapizar er
Gruppe-1-vinder. Han
gik i avlen i 2013, og
han er far til den fem-
dobbelte Gruppe-1-
vinder Monomoy Girl,
der var årets 3-årige
hoppe i USA i 2018.
Hun vandt i alt 9 af
sine 11 starter, bl.a.
Kentucky Oaks (Gr.1) 

og Breeders´ Cup Di-
staff (Gr.1) og ind-
tjente mere end 18 
millioner kroner. Bullof
Wall Street udvikler
sig godt, men er
ustartet. 

STALDBESØG
Alice er på staldbesøg
på Jägersro en eller 
to gange hver uge.
”Galopheste udgør i
dag en meget stor del
af mit liv”, fortalte
Alice. ”Og jeg har et
nært kendskab til
vores heste

FAVORITTEN
.”Det fremgik da også
tydeligt, når hun om-
talte dem. Bullof Wall
Street er en af favorit-
terne, men vi fornem-
mede en særlig kær-
lighed, når  hun om-
talte Gulfstream Tiger.

”KAMPKLAR
KØDBOLLE”
”Han er rolig - ”the
quiet one” - en fed
basse med store
muskler, og han ligner
mest en kampklar
kødbolle” forklarede
Alice. ”Meget, meget
ofte, når jeg besøger
ham i stalden, må jeg
vente på, at han våg-
ner”.



GULFSTREAM
TIGER VANDT LET
Gulfstream Tiger erhvervedes på
Goffs UK Breeze Up Sale i april i år
for 110.000 pund. Den amerikansk
opdrættede hest er efter Elusive
Quality, der ud over Raven´s Pass
bl.a. er far til Elusive City, der vandt
de 2-åriges Prix Morny (Gr.1) i
Deauville i 2002. Gulfstream Tiger
er første føl ud af den i USA vin-
dende og Stakes-placerede hoppe
Chulula (Leroidesanimaux). Gulf-
stream Tiger vandt i opvisningsstil i
sin debut den 24. juli i år på Jä-
gersro.

IRISH PROCECUTOR
Irish Prosecutor blev ligeledes købt
på Goffs Orby Sale i fjor for
245.000 euro, Den brune hingst er
efter vinderen af Prix Morny (Gr.1)
No Nay Never (Scat Daddy), der er
opstaldet på Coolmore Stud. til en
bedækningpris på 100.000 euro. I
sin første årgang som avlshingst er
No Nay Never far til Ten Sovere-
igns, der som 2-årig vandt Middle
Park Stakes (Gr.1) på Newmarket
og i år har fulgt op med sejr i July
Cup (Gr.1) ligeledes på Newmarket.
Irish Prosecutor er ud af den vin-
dende Cape Cross-datter Apparel.
Irish Prosecutor var anden i sit før-
ste løb den 14. august på Jägersro
slået med 2 ½ længde af hoppen
Drogheda, som han ikke havde
megen lyst til at komme foran. Irish
Prosecutor er senere blevet kastre-
ret.

TRE 2-ÅRINGER TIL DUBAI TIL
VINTER?
Alice og John håber, at de tre
meget veltrukne 2-åringer bliver in-
viteret til Dubai til vinter. Selvfølge-
lig for at deltage i væddeløb, men
også da de er overbeviste om, at
deres heste dér vil overvintre meget
bedre, end de vil på de nordlige,
køligere himmelstrøg.

Alice glæder sig til at besøge Mey-
dan. Som stewardesse har hun
været mere end 50 gange i Dubai,
men det er aldrig blevet til besøg på
Meydan. Dem bliver der måske
mange af i de kommende år.

STIGENDE INTERESSE FOR
DUBAI
Et stadig større antal skandinaviske
hesteejere og -trænere viser i øvrigt
stigende interesse for Dubai efter
sidste års gode skandinaviske re-
sultater. Og næste vinter kan meget
vel vise sig at blive et sandt skandi-
navisk tilløbsstykke.

”PINHOOK” FRA STUTTERI
STORK
Havana Red gik tilbage på Scandi-
navian Open Yearling Sale i fjor,
men Francisco Castro havde meget
til overs for hoppen, som Alice og
John derfor købte efterfølgende.
Hun er opdrættet i Irland og blev
købt på Goffs November Foal Sale
af det meget succesrige Stutteri
Stork, der i sommer med King
David fik en Gruppe-3-vinder i
Hamborg. Stutteri Stork videre-
solgte på den danske auktion deres
”pinhook” til Alice og John.

Havana Red er efter Gruppe-1-vin-
deren Havana Gold, der gik i avlen i
2014. Han er bl.a. far til Havana
Grey, der som sin far er Gruppe-1-
vinder. I Skandinavien kender vi
Havana Gold som far til sidste års
svenske derbytoer Barade. Havana
Gold startede med en bedækning-
pris på 7.000 euro, men den er alle-
rede steget til 17.000 euro. Havana
Red er nært beslægtet til de to
skandinaviske champions Hurri-
cane Red og Icecapada.

Billedet: Duoen Irish Prosecutor
og Bullof Wall Street i paddoc-
ken på Jägersro
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Billedet: Avlshoppen First 
Spirit blev købt for 80.000 euro
på Goffs February Sale i år. Her
ses hun med sit hoppeføl efter
Zoffany. Føllet er blevet navngi-
vet Zymphony.

First Spirit er Alice Weiste og John
Christensens første avlshoppe.
Hun blev købt på Goffs February
Sale i februar i år og kostede
80.000 euro. Hun er opdrættet på
Khalid Abdullahs Juddmonte Farms
i USA og ud af en listed-vindende
Danzig-halvsøster til Khalid Abdul-
lahs 2000 Guineas (Gr.1) -vinder,
2- og 3-årschampion og champion-
avlshingst Zafonic.

JUDDMONTE FARMS
Khalid Bin Abdullah er medlem af
huset Saud. Han har omfattende
forretningsinteresser, men han er
sandsynligvis bedre kendt for sin
interesse for fuldblodsheste og
som ejer af Juddmonte Farms. Han
ejer verdens p.t. bedste og højest
handicappede hest, Enable, der
den 6. oktober i år skal forsøge at
vinde Prix de l´Arc de Triomphe for
tredje gang. Så måske er kimen
lagt til, at Alice og John en dag kan
drage til Paris og deltage i Europas
bedst betalte og mest prestige-
fyldte væddeløb.

FIRST SPIRIT TIL SEA THE
MOON!
First Spirit, der er efter Gruppe-1-
vinderen First Defence, blev købt i
fol med Zoffany, der som bekendt
på Royal Ascot var bare trekvart
længde fra at fange Frankel i St.
James´s Palace Stakes (Gr.1). I
Skandinavien er Zoffany far til den
danske derbyvinder Sir Herman og
Stald Jupiter-opdrættede Gold Ty-
ranny, der gør det fantastisk og nu
har nået et generalhandicap på 94.

First Spirit, der er opstaldet på York
Stutteri, fik i foråret et hoppeføl,
Zymphony, efter Zoffany, men hun
er ikke i fol i år. Næste år skal hun
bedækkes af faderen til dette års
norske derbyvinder, Privilegiado -
den tyske derbyvinder Sea The
Moon (Sea The Stars).

FILIP ZWICKY AGENCY
RÅDGIVER.
Via The J.C. Organization investe-
rer Alice Weiste og John Christen-
sen mange penge i galopheste, og
det er godt med flere øjne og en
god rådgiver. Alice og John har et
tæt samarbejde med Filip Zwicky,
der er skandinavisk repræsentant
for Goffs. Filip har været agent på
de indkøb, som Alice og John har
gjort på Goffs auktioner, og Filip fo-
retog de første indkøb for dem med
en fuldmagt på et anseeligt beløb.
”Han er en person, som vi har tillid
til. Han har det store overblik, og
han er os behjælpelig i mange
sammenhænge. Filip står til ug
med kryds og slange og pil opad,
og han har nøjagtig som Francisco
den ”attention to detail”, som også
er vores virksomheds motto ”, som
Alice gav udtryk for.

Den første
avlshoppe



Hvad bringer
fremtiden?

Tror I, at det er realistisk, at I kan nå jeres mål? ”,
spurgte Per og jeg. Og det tror John på. At de en
dag rammer den rigtige hest. ”Vi skal jo starte et
sted. Hvis det ikke lykkes i første omgang, må vi
eventuelt overveje også at have heste i træning
uden for Skandinavien. 

Jeg er ny i sporten. Måske er jeg en naiv amatør.
Og jeg er en dårlig taber. Hvis jeg ikke vinder, må
der være noget galt med de andre. Så ved jeg
ikke, om jeg slår hesten eller Alice ned”, som
John sagde med et smil om munden. Henne fra
hjørnet lød det stilfærdigt fra Bente, Alices’ mor:
”Så bliver det nok hesten. Den er forsikret”.

SKAL I GIFTES?
Alice og John er ikke gift, så Per og jeg spurgte
naturligvis, om der er et ægteskab på vej.

Efter interviewet - den 6. september på Johns
fødselsdag - inviterede han Alice til Venedig og
bad om hendes hånd. Rygterne vil vide, at hun
sagde JA.

DER SKRIVES DANSK GALOPHISTORIE I
DISSE ÅR
Der sker meget i dansk og skandinavisk galop-
sport. Investeringslysten i løbsheste og avls-
hingste og -hopper med stamtavlerne i orden, har
nået uanede højder. Alice og John er allerede en
del af historien, der langt fra er færdigskrevet. Per
og jeg tror på, at vi i de kommende år ofte vil se
The J.C. Organizations amerikansk-inspirerede
jockeydragt i vindercirklen. I Skandinavien og
hvorfor ikke også på galopbaner i det store ud-
land.

Billedtekst:
Alice og John sammen med Filip Zwicky på
Goffs UK Breeze Up Sale, hvor Gulfstream
Tiger blev købt for 110.000 pund.



EN GALOPBANE I PROVINSEN

Danmark er velforsynet med galopbaner. Der er dog kun én ren galopbane. Det er som 
bekendt Klampenborg Galopbane. Desuden afholdes der kombinerede trav- og galopløb i
Odense, Aarhus og Aalborg. Det er faktisk mange baner sammenholdt med antallet i mange
lande. Og det har da også ofte været diskuteret om fire baner er for mange. Den diskussion
kommer vi ikke ind på her, men koncentrerer os om en beskrivelse af de tre baner i provin-
sen, der afholder galopløb. Denne gang fokuseres der på Fyens Væddeløbsbane.11



Der var 7.000
mennesker til
premieren

Interessen for galopsport har altid været stor på Fyn.
Alligevel skulle der gå 25 år efter Klampenborg Galop-
bane var åbnet på sit nuværene sted, inden Fynboerne
kunne overvære såvel trav- som galopløb på ”egen
bane”.

Allerede i 1832 var der dog blevet afholdt organiserede
galopløb på Eksercerpladsen i Odense. Og i 1920erne
blev der åbnet væddeløbsbaner mange  andre steder i
landet. Naturligvis ville Fyn og Odense ikke stå uden-
for.

OBERSTLØJTNANT TH. N. SØRENSEN
Det store drivkraft bag projektet var Oberstløjtnant Th.
N. Sørensen, der fra 1933 arbejdede målrettet for at få
etableret en kombineret trav- og galopbane. Et projekt,
der skulle omfatte alt, hvad der hørte til en perfekt væd-
deløbsbane efter datidens forhold. Der skulle imidlertid
gå nogen tid inden  man kunne enes om at etablere
Banen på et areal i Sanderum. I 1935 var der tilknyttet
48 galopheste og 20 travheste til Fyens Vædde-
løbsbane.

Travbanen blev anlagt med en længde på 1000 meter
og galopbanen havde en længde på 1750 meter med
græsbane og en bredde på 20 meter. Opløbsstræknin-
gen var på ca. 280 meter. 
Premieredagen 1. juni var en enorm succes. Dann-
brogsflagene blæste i sommervinden og mere en 7000
mennesker valfartede til den festlige premiere, gående,
cyklende og med bil ad veje, der stadig manglede  at
blive færdiggjort. Og det var ikke bare fynboerne, der
ville være med  på Premieredagen. Der var mange jyske
og sjællandske gæster på tilskuerpladserne.

Den første daglige leder af Fyens Væddeløbsbane blev
A. Nyegaard (billedet tv.), der kom fra en næste tilsva-
rende stilling med at tilrettelægge  løbene på Eksercer-
banen. Stillingen skulle kun være midlertidig, til man
fandt en anden. Det gjorde man så - 18 år efter!

Tv.: Fyens Væddeløbsbanes
grundlægger: Obersløjtnant
Th. N. Sørensen og den før-
ste daglige leder: A. Nye-
gaard
Billede: Premieredagen



HJÆLP AF EKSPERTER
Det at anlægge en væddeløbsbane, er ikke den let-
teste opgave. Derfor hidkaldte man eksperter fra
København i form af Helge Marsk-Jørgensen fra
Charlottenlund Travbane og Ritmester Clausen-
Kaas fra Klampenborg Galopbane. Det fynske islæt
var Ritmester Frigård fra Jydsk Væddeløbsname.

STOR INTERESSE PÅ EJERFRONTEN
Der var stor tilfredshed blandt såvel sportens inder-
kreds som tilskuerne i almindelighed. Men alligevel
blev Banen spået en relativ kort levetid.
Det skulle heldigvis vise sig ikke at blive tilfældet.

På Premieredagen var hele det ”fynske jet-set” mødt
op. Klampenborg Galopbane var repræsenteret af
Clauson-Kaas og også landets øvrige baner var re-
præsenteret. Blandt de mere prominente gæster var
Hofjægermester Lensbaron Iuel-Brockdorf, der se-
nere blev Formand for Banen efter Oberstløjtnant
Th. N. Sørensen.

STØRST INTERESSE FOR TRAVSPORTEN
Man havde oprindelig regnet med, at galophestene
ville være i overtal. Det var jo ”galopfolkene,” der
havde taget initiativet til Væddeløbsbanen. Men det
kneb hurtigt med at få heste nok til at fylde løbene.
Bedre blev det ikke af, at en tør sommer be-
virkede, at banen var meget hård.

LANDBOHESTE OG RIDEHESTE
Det blev derfor nødvendigt at anvende landboheste
og rideheste i løbene. De blev anvendt til både flad-
som hurdleløb.
Der var således ikke meget at ”skige af grin over.”
Skulle det hele slutte inden det var kommet rigtig
igang?

Det blev heldigvis gjort til skamme! Redaktør Robert
Mortensen skrev i 1944 i en 10 års Jubilæumsbog:
”- vi bed tænderne sammen for at vise , at vi som
fynboere også kunne præstere noget.”

TRAVSPORTEN DOMINERER
Travsporten var klart dominerende i tiåret mellem
1940 og 1950, hvor man ”leverede” ikke færre end
seks fynske derbyvindere.
.
JUBELÅRET 1945
2. Verdenskrig sluttede i 1945. Og foruden befriel-
sen blev året også et jubelår for Fyns hestesport -
såvel for trav- som galopsporten.

Derbyvinderen for trav som for galopsporten kom fra
Fyen! Asa Thor blev dansk galopsports anden Triple
Crown-vinder. Han var som Nirvana opdrættet på
Dansk Fuldblodsstutteri og var en søn af Gunnel,
den tids store championhingst, der inden for ti år
bragte fem derbyvindere. Oprindelig var Asa Thor
trænet på Fyn af Axel Stjernkvist. Senere blev han
af ejerne Else Richelieu og lensbaron Blücher Al-

tona sendt i træning på Klampenborg hos Percy
Waugh. Fast jockey var Frank Isacsson.

Det følgende årti kunne successen ikke følges op.
Og for galophestene vedkommnde var den helt gal.
Den professionelle sport hørte praktisk talt op for ga-
lopsportens vedkommnde. 
Årsag: - der var simpelthen ikke heste nok til at fylde
løbene. Til sidst gik det helt galt. Den professionelle
galopsport blev lagt på hylden! 

Det lykkedes dog at afvikle professionelle galopløb i
1950 og året efter, samt Dansk St. Leger, der blev
afholdt frem til 1955.

Efterhånden kom der dog gang i den professionelle
sport igen, da bestanden af fuldblodsheste var sti-
gende. Det betød bl.a., at man igen kunne afvikle 
H. C. Andersenn-løbet i 1958. Det blev vundet af
Remy Martin, redet af Bent ”Lange” Hansen. Percy
Waugh trænede. Billedet øverst th.

25 ÅRS JUBILÆUM I 1960
”Fyens Væddeløbsbane skal blive en af landets
mest moderne,” var overskriften i et interview med
Fyens Væddeløbsbanes formand, Karl K. Pedersen
i Jubilæumsskriftet. Hvordan der skulle ske
blev dog ikke nærmere beskrevet.

Fortsættes

t 

I anledning af Banens 25-års Jubilæum
udgav man et flot Jubilæumsskrift

En kendt gammel bygning fra Odense blev revet
ned og genopfødt på Fyens Væddeløbsbane.
Bygningen fik kælenavnet ” Sporvognen.”

Statue af Clauson-Kaas og Nick Elsass ved ind-
vielsen af Clauson-Kaas statuen i Klampenborg
Galopbanes Paddock

Hofjægermester Lensbaron Iuel-Brockdorff
opdrættede fuldblod på Valdemar Slot og
havde en betydelig væddeløbsstald. Han
var også formand for Væddeløbsforeningen

Asa-Thor
F. Isacsson



Løbsretningen for såvel travere som galopheste
blev ændret. Og så viste det sig dog forholdsvis
hurtigt, at planerne bl.a. omfattede en modernise-
ring af ”Sporvognen” og den gamle tribune. Begge
var som nævnt blevet opført til Premieren.

FLERE LØBSDAGE 
Der var også ønsker om flere løbsdage. Og alene
det krævede, at de førnævnte moderniseringer
fandt sted. Problemet var, at sådanne investeringer
krævede kapital. Og Banens økonomi var stram.

RYGTER OM KONKURS
Disse ønsker skal også ses på baggrund af verse-
rende rygter gennem 1950erne om truende kon-
kurs! Konfronteret med disse rygter udtalte Karl K.
Pedersen:

:”
”Det er ikke nogen særlig jævn udviklingslinie
Fyens Væddeløbsbane har beskrevet, og det skal
ikke skjules, at det i perioder har set sort ud for Ba-
nens økonomi, men lad mig benytte denne lejlig-
hed til at mane et spøgelse i jorden: Fyens
Væddeløbsbane er en institution, der vil bestå -
ganske enkelt fordi den ikke kan undværes. Al tale
om lukning må nu være forbi!”

- så der blev kæmpet videre!

Og en af løsningerne på økonomien skulle være
spil udenfor banerne. Altså en forløber for vor tids

DanToto boder, der skulle give mulighed for, at man
ikke nødvendigvis skulle være på væddeløbsba-
nen.

DET GIK MEGET BEDRE I 60’ERNE
Den professionelle galopsport vendte tilbage. Det
skyldtes væsentligst en stor indsats fra ægteparret
Gurli og John Madsen, der havde arbejdet intenst
for at Sporten ikke skulle forsvinde helt.

Og den store indsats bar frugt. De to ”Hansener”,
Eigil og Stig blev fast tilknyttet til Fyens Vædde-
løbsbane. Stig Hansen vandt klassiske triumfer til
Fyn ved at vinde Dansk Oaks med Miss Odessa og
Perle d’Or i hhv. 1967 og 1969. Førstnævnte nøje-
des ikke med Oaks-triumfen, men sejrede også i
det Jyske Derby.

DERBYVINDERE
Og nu vi er ved de store fynske navne, så lad os
også nævne Svendborg-købmanden Martin Bank,
der vandt Dansk Derby med Bolzano med Erling
Olsen i sadlen og senere med Nirvana. Bolzano
vandt også Svenskt Derby og Dansk St. Leger. Wil-
lumsens  derbytriumf var i 1947 med Nirvana.

Også pseudonymet Stald Odin smagte derbysej-
rens sødme, da Matador blev redet til sejr i 1963.
Det skal med, at såvel Bolzano som Matador var
trænet i Klampenborg af hhv. Willie Waugh og Hen-
ning Højelse.

I 1974 lykkedes det endeligt, at få ”Sporvognen” er-
stattet.  Og for at få finansieret tribunebyggeriet
blev man nødt til at sælge noget jord fra. Det betød,
at galopbanen blev forkortet med 350 meter til 1500
meter. Den er dog stadig provinsens længste. I
1984 blev det nye byggeri, der også indeholdt ad-
ministration på 1. sal og spillehal i underetagen,
indviet.

VÆRT FOR DANSK ST. LEGER
Fyens Væddeløbsbane har mange gange været
vært for Dansk St. Leger. Det sidste af de klassiske
løb. Løbet afvikles nu - og har gjort det - gennem
mange år på Klampenborg Galopbane.

I en periode blev det veldoterede Produce Stakes
løbet på Fyens Væddeløbsbane.

”DER VAR IKKE MEGET AT GRINE AF”
Økonomien var elendig med indgangen til 80’erne.
Kun salget af hele Banen til Odense Kommune var
årsagen til, at der kunne afvikles væddeløb frem-
over. Et nyt - og nødvendigt totalisatorskift - der ko-
stede mange penge, blev endog dyrere end
forventet. En forholdsvis nystartet forening, Heste-
sportens Venner, trådte til og klarede derved den
største forhindring for hestesporten på Fyn.

TRIST JUBILÆUM
I 1985 kunnne man fejre 75 års Jubilæum. Men det
var ikke en dag, der blev særligt markeret. Dog

gennemførte man Jubilæumsløb for både trav- og
galopheste. Tigris og Ryan ”Buster” Parnell vandt
Jubilæumsløbet for galophestene før Gun Fire med
Hanne Bechmann og Mythological og Jesper Jo-
hansen. Tigris havde det fint i Odense og vandt
Fynsløbet i 1982 og 1984.

SØREN JENSEN FLYTTER TIL KØBENHAVN
Hvad der hidtil havde luret i kulissen blev nu virke-
lighed og det var uden tvivl Ascots derbysejr, der
gav det endelige stød.. Søren Jensen flyttede fra
Odense til København. Det havde luret længe og
var uden tvivl Ascots derbysejr, der gav stødet til
den endelige beslutning.

ROLF LAUGESEN RYKKER IND
I 1986 satte Rolf Laugesen sig tilrette i direktørsto-
len. Erfaringen havde han fra en stilling i V6 Sekre-
tariatet og han var velanset i såvel trav- som
galopkredse. På kort tid lykkedes det ham at vende
den negative stemning på Fyens Væddeløbsbane
til at være positiv.
Laugesen introducerede også Klub 88. Ideen var 
at skaffe flere heste i løbene ved at man, som med-
lem af Klubben, ikke skulle betale trænerprocenter.
Og hvis en hest ikke var i præmierækken fil den al-
ligevel 200 kroner med hjem.

Klubben var en stor succes i stiftelsesåret, men 
interessen dalede desværre derefter.

Martin Bank og Hans Willumsen var mar-
kante skikkelser på Fyens Væddeløbsbane
og Klampenborg Galopbane. Førstnævnte
vandt Derby med Bolzano og Nirvana og
Hans Willumsen med Varna i 1947

Gurli Madsen

Gurli MadsenGurli Madsen

Karl K. Pedersen Stig Hansen



FLEMMING POULSEN TAGER OVER
Stig Hansen havde gennem mange år været den
klart dominerende træner. Men nu kom ”Tronskif-
tet.” Hans tidligere lærling, Flemming Poulsen, tog
over.

I 1987 vandt han trænerchampionatet på Fyn. Stje-
nehesten i stalden var Succeed, der vandt Fyens
2-årings Grand Prix med John Antonsen i sadlen.

TÆT PÅ DERBYTRIUMF
Men ikke nok med det. Året efter var Succeed
meget tæt på en derbysejr på Klampenborg Galop-
bane. Hun blev slået til andenplads af Flying Gali-
vant. Også Flemming Poulsen-trænede irskfødte
Persian Contest vandt Fynsløbet og i 1990 stod
Flemming Poulsen som træner af Jyllandsløbet
med Smashing Best, der blev redet af Sussi Hald.
Og endu mere Poulsen. i 1989 blev han dansk træ-
nerchampion. 
Det var derfor ikke overraskende, da Flemming
Poulsen - ligesom Søren Jensen - drog mod Ho-
vedstaden i 1994. Som nok bekendt flyttede han
mange år efter til Paris efter Dano Masts store
triumfer. I dag hører Poulsen til Klampenborgs
faste trænerstab.

WILLY BECHMANN
Her skal også nævnes, at der blev tænkt meget
stort, da Bechmann Racings indtog galopsporten.
Willy Bechmnnn var  fynbo og langt de fleste af

Bechmanns heste blev trænet af svigerdatteren
Hanne Bechmann, der er søster til Søren Jensen
og gift med Jens Bechmann.

TRÆNERPROFILER
Fyens Væddeløbsbane havde mange trænerprofi-
ler i 80erne og 90-erne. Nævnes kan bl.a. ægtepar-
ret Sussi Hald og John Antonsen. Sidstnævnte blev
træner efter jockeykarrieren. Han var en god træ-
ner med heste han importerede fra England. Bl.a
kan nævnes skimlen Nether Lane, der også vandt
løb i Sverige og Tyskland.

Også Jørgen Tølbøll var i England flere gange for
at købe heste. Men det var svigermor, Gurli Mad-
sen, der stor fort træningen og Le Tølbøll var joc-
keyen.

DANTOTO INTRODUCERES I 1989
Som modsvar på indførelsen af Lotto i 1989, der
påførte Hestesporten en urimelig konkurrence, blev
DanToto introduceret. Det blev en øjeblikkelig suc-
ces. Alene det, at man nu kunne spille på heste
ugen igennem i stedet for kun i weekenderne, var
en stort plus.

BENT OLSEN KOMMER PÅ BANEN
I 1992 holdt populære Stig Hansen op efter 24 år
som træner på Fyens Væddeløbsbane. I stedet
rykkede Bent Olsen ind. Og allerede året efter blev
han champion. Og Olsen drog straks videre til Ho-

vedstaden. Flemming Poulsen drog samme vej.
Det ”tomme hul” blev udfyldt af Ken Stott.

ROYAL CANIN ARENA
Som den første væddeløbsbane i Skandinavien
lykkedes det for Fyens Væddeløbsbane at sælge
”navnet” på Banen til kommercielle interesser.
Fremover hed Fyens Væddeløbsbane ”Royal
Canin Arena” i en fem-årig periode.

UVISHED OM FREMTIDEN
Vi er så ved indgangen til det nye århundrede.
Fremtiden tegnede ikke sort - men kulsort. Bane-
lukninger var daglig tale, og blandt de, der stod på
listen var Royal Canin Arena.
Borgmester Anker Boye protesterede kraftigt imod
en lukning. Og den massive modstand mod bane-
lukninger, blev da også taget af bordet. Mange
mente, at havde måske kun været en form for
skræmmekampagne.

MAN FANDT EN VEJ FREM
Men den siddende bestyrelse fandt en plan for
overlevelse, hvor såvel Odene Kommune som Nor-
dea spillede afgørende roller.

STJERNEHESTE FRA FYN
På opdrætsiden har Fyn altid rangeret meget højt.
En af Dansk Galopsports bedste heste nogen-
sinde, Peas And Carrots, var således opdrættet på
Havreholm Stutteri. Han vandt Dansk Derby,

Pramms Memorial, Stockholm Stora Pris, Scandi-
navian Open Championship m.m.. Han var trænet
af  først Lars Kelp og senere Lennart Reuterskiöld
Jr. og må betegnes som en af dansk galopsports
største navne gennem tiderne

FYNSK FULDBLODSOPDRÆT VAR I BEGYN-
DELSEN AF 2000 FØRENDE I DANMARK
Foruden Havreholm Stutteri kan nævnes ægtepar-
ret Nina Falck og Gert Larsens mønsterstutteri, der
har leveret stribevis af kvalitetsheste. I 2006 blev
ægteparret kåret som Årets Opdrætter. Airboss
vandt bl.a. Dansk Kriterium. Han var efter Stutteri-
ets stamhoppe, Miss Fyens Tivoli. Hun havde selv
været væddeløber og vundet Dansk Avlsløb og
løbet tredie i Dansk Opdrætningsløb, Produce Sta-
kes og Fyens 2-års Grand Prix - absolut præstatio-
ner, der rangerede hende langt over middel.

AMUSEMENT 
Hendes første afkom - Amusement -  gjorde fin re-
klame for sin mor med sejr i Derby Trial Stakes
med - hold fast - 22 længder - og blev anden i
såvel Dansk Derby som i Svenskt Oaks.

Helsøsteren, Athene var anden i Dansk Derby og
året efter vandt hun Primatico Hoppeløb og Scep-
tre Stakes. Nævnes kan også Marron, der vandt
Svenskt og Norsk Breeders løb. Antoinette, der
vandt Larch Ærespræmie og var anden i Moweri-
naløb. Stutteri Laser’s San Luca vandt Oaks  i

Wonderboy 
ankommer til Wa-
shington

Tv.: Tigris og
Robert Harrison
vandt 50 Års Ju-
bilæumsløb og
Fynsløbet to
gange

Stutteri Lasers opdræt San Luca - her
med en meget ung Nicolaj Stott i sadlen
- vandt Dansk Oaks i 2002

Miss Fyens Tivoli sammen med Flem-
ming Poulsen. Miss Fyens Tivoli var
stamhoppe hos Stald Jupiter. Selv
vandt hun bl.a. Dansk Avlsløb

Fredrik Johansson og Peas And Carrots, der var
opdrættet på det Fynske stutteri Havreholm. Peas
And Carrots er en af de bedste heste, der nogen-
sinde er opdrættet i Danmark

Jørgen Bækkelund (th) var ansvarlig
for sponsorsiden. Her med Royal Ca-
nins direktør Peter Jensen



DE SENERE ÅR
Gennem de mange år Fyens Væddeløbsbane har
eksisteret har der naturligvis været op- og nedture,
men i dag har Fyens Væddeløbsbane det godt.

FYN - LEVERANDØR AF GALOPPROFILER
Som allerede nævnt har Fyens galopsport ”leveret”
mange profiler gennem de seneste årtier.

På den nuværende træner-front, der har stalde i
Klampenborg og omegn, skal naturligvis nævnes
Søren Jensen og Bent Olsen. Førstnævnte var den
første af de to, det ”indtog” Hovedstaden.

Tilsammen står de i dag for omkring 100 af de op-
staldede heste på Klampenborg Galopbane. Uden
dem ville det vel næsten være umuligt at have
gode felter.

IVAN VAR PIONÆR FOR DANSK GALOPSPORT
Ivan Larsen havde en forholdsvis kort karriere som
træner på Klampenborg. Det var dengang der var
stalde på Emiliekildevej, hvor trænere som Percy
Waugh, Willie Waugh, Henning Højelse, Willie Ar-
null og Benny Jensen havde deres heste opstaldet. 

Ivan Larsen trænede bl.a. Wonderboy og Faust.
Førstnævnte blev den første skandinaviskfødte
hest, der blev inviteret til at deltage i en af den tids
største internationale løb. Washington D. C. Inter-
national. Med Bent ”Lange” Hansen blev det til en

fin sjetteplads i det skrappe internationale selskab.
Bent var som Ivan født på Fyn.

.

Efesos (Manuel Martinez) modtages af træner Bent Olsen efter den overraskende sejr i Boutique
Bolou Scandinavian Open Championship 2018. Det var den skimlede hingsts 11 triumf i karrie-
ren. Sejren indbragte Odessa Racing Club 250.000 kroner. Efesos indtjening rundede 900.000 kr.

En af de største successer for en væddeløber
fra Fyn skete i 2018 udgaven af Boutique Bolou
Scandinavian Open Championship.

Efesos tog som vanligt fronten fra start over de
2400 meter. Ned gennem opløbet første gang var
tempoet moderat med feltets anden skimmel, Eye
in the Sky, som nærmeste konkurrent. Rundt op-
løbssvinget avancerede Captain Morgan og Gin-
mann. For Ginmann lykkedes det ikke, hvorimod

Captain Morgan og Jan-Erik Neuroth nærmest var
flyvende og det blev til en yderst fortjent anden-
plads. Men helten var Efesos. Ind på opløbet for-
ventede man nærmest, at han ville blive passeret
af et par konkurrenter - men nej. Han kæmpede og
kæmpede og vandt!

Captain Morgan blev en fortjent anden og stald-
kammeraten Alberone med Elione Chaves tredie.
Odds på Efesos var næsten 12 gange pengenen

Søren Jensen begyndte karrieren på
Fyens Væddeløbsbane, mens Bent
Olsen nærmest var på ”mellemlanding”

Vi slutter historien om Fyens Væddeløbsbane,
hvor den ”ifølge pålidelige kilder” tog sin begyn-
delse i årene op til 1935 blev afholdt adskillige
møder på Odenses fornemme Grand Hotel om
anlæggelse af Fyens Væddeløbsbane.

Det var derfor også naturligt, at Åbningsfesten
blev afholdt på Hotellet. Siden holdt de forskellige
foreninger og generalforsamlinger i mange år
deres møder på Grand Hotel. 

Der var engang et ordsprog der sagde: ”Fyn er
fin” - det er Fyn stadigvæk. Og der hersker
næppe tvivl om Fyn fremover vil fortsætte med at
være en vigtig del af dansk fuldblodssport.

Tom Christensen-
Tidligere direktør
på Klampenborg
Galopbane og er
en ”ildsjæl” for
Fyens Væddeløbs-
bane.

Flemming Poulsen-trænede Suceed med John Anton-
sen vinder Fyens 2-års Grand Prix efter hård kamp
med Whip Stick.

Vi skal da også lige have den første
vinder på Fyens Væddeløbsbane
med. Det var Stald Majas Medley,
redet af E. Weideman

Billedet herover. Ægteparret Nina
og Gert Hansen blev i 2006 kåret
som ”Årets opdrættere”

Grand Hotel 
Odense



Anthony
Det første St. Leger blev afholdt tirsdag 24. septem-
ber 1776 som et unavngivet sweepstakes for tre-
årige hopper og hingste over 3200 meter. Det skete
på den gamle bane på Cantley Common i Donca-
ster.

Feltet var på bare fem heste og vinderen  blev en
unavngiven hoppe, der løb i  den 2. Marquis of
Rockinghams farver. Senere fik hun navnet Allaba-
culia.

Året efter blev løbet afholdt under de samme kondi-
tioner. Men i 1778 fik løbet et ny navn. Ved et mid-
dagsselskab på the Red Lion Inn i Doncaster
foeslog Marquisen of Rockingham, at løbet frem-
over skulle bære navnet the St. Leger Stakes som
et kompliment til obersten af samme navn. Løbene
skulle afvikles på Town Moor i Doncaster og første
gang tirsdag 22. september 1778. 

Distancen forblev de to miles indtil - med forskel-
lige ændringer - det blev ”låst” fast på de nuvæ-
rende 1 mil og 32 yards.

På grund af forskellige omstændigheder er St.
Leger derefter blev løbet på følgende baner: Cant-
ley Common, Town Moor, the Cesarewitch Course,
Newmarket, Thirsk, Manchester, the July Course at
Newmarket og i 1989 på Ayr.

Af mærkværdige omstændigheder er St. Leger det
eneste klassiske løb, der har sprunget et år over.
Det skete i 1939. Den 6. jarl af Rosebery’s Blue
Peter, der havde vundet både 2000 Guineas og the
Derby kunne opnå Triple Crown titlen. Men løbet
blev annuleret med Tyskland, da Neville Chamber-
lain over radioen oplyste, at England var i krig med
Tyskland. Dermed missede Blue Peter antagelig
den eftertragtede Triple Crown titel.

St.Leger

Tekst: Per Aagaard Bustrup

17



St. Leger er det ældste og mest betydningsfulde klas-
siske væddeløb i Galopsportens efter Derbyet. Allige-
vel adskiller det sig fra de andre klassikere, idet den
fashionable baggrund, der omgiver 1000 og 2000 Gui-
neas samt Oaks og ikke mindst Derbyet, ikke er til-
stede i samme omfang, når St. Leger løbes.

St. Leger løbes i Doncaster,  en industriby i Yorkshire, der
er kendt for en befolkning som fanatiske væddeløbsentu-
siater. Man har således kaldt Yorkshire for ”Fuldblodshe-
stens hjemsted.” Ja, mange går endog så langt  som til at
sige, at selv om befolkningen nok ikke har opfundet galop-
sporten, har den nok større forståelse for Sporten end
andre folkeslag.

ST. LEGER HAR SIN HELT SPECIELLE PROFIL
St. Leger har ikke den ferie- og udflugtsstemning, som
man oplever på Epsom og Newmarket og endnu mere fra
den fashionable stemning og elegance på Ascot eller
Goodwood. Når man går til St. Leger i Doncaster, gør man
det for Sportens skyld. Det er hestene, der drager. Det er
hestene, der er hovedsagen - ikke påklædningen!

GIK 30 KILOMETER FOR AT FÅ EN GOD PLADS
I gamle dage havde grube- og fabriksarbejderne intet imod
at gå 30 km eller mere om natten for at sikre sig en god
plads ved rækværket for at se St. Leger på nært hold.

DEN FØRSTE DERBY/ST. LEGER VINDER
1800 blev et bemærkelsesværdigt år for Engelsk galop-
sport. Det var året, hvor en hest for første gang vandt både
Derby og St. Leger. Det var hesten Champion (et pas-
sende navn), der vandt de to klassikere..

MASSER AF HISTORIER
Historier fra de 242 gange St. Leger har været afholdt er
mangfoldige og naturligvis kan vi lang tra få alle med her,
men bare en brøkdel. Det kan således fortælles, at St.
Leger kun er for hingste og hopper. Oprindelig var der
også vallaker. Men de blev senere udelukket fra delta-
gelse.

Tidligere tiders store navne på listen over St. Leger vindere
tæller heste som Robert the Devil, Ormonde, Donovan,
helsøstrene Memoir og La Flèche, Common, Isinglass,
Persimmon og Galtee More. Og i begyndelsen af 1900-tal-
let vandt de to superhopper Sceptre og Pretty Polly.  

NIJINSKY, ORMONDE, VOLTIGEUR, SIMPLE VERSE ...
Og St. Leger bliver ved med af få superheste på listen:
Ormonde i 1888. Voltigeur i 1850. Han fik endog et trialløb
til St. Leger opkaldt efter sig - Voltigeur Stakes. Da han
vandt blev der udråbt ”dødt løb” med Rossborough. Men
begge hestes ejere nægtede at godkende resultatet. På
den igen! Løbet blev redet igen og nu vundet af Voltigeur
med én længde.
I 2015 vandt Simple Verse, redet af Andrea Atzeni efter en
tæt kamp med Bondi Beach. Men Simple Verse blev dis-
kvalificeret og Bondi Beach erklæret vinder. Så proteste-
rede ejerne af Simple Verse og tro det eller ej - de fik så
tilkendt sejren!

England

Den oprindelige tribune på Doncaster Racecourse Hovedtribunen i dag på Doncaster Racecourse

Der skete mange ”uregelmæssigheder” i begyndelsen af
1800-tallet. Den tids jockeys og bookmakere hørte ikke
til de ”bedste børn”. Således opdagede Jerry’s ejer, Mr.
Gascoigne, at Harry Edwards, der skulle ride Jerry i St.
Leger, var i lommen på bookmakeren Ridsdale. Han
skulle holde Jerry tilbage. Men den, der ler sidst, ler
bedst. 
Mr. Gascoigne hørte nogle rygter og valgte i stedet  Ben
Smith til ridtet - og ja, selvfølgelig vandt Jerry. Bookma-
ker Ridsdale tabte 20.000 pund og blev fundet død en
uge senere på et loft i Newmarket.

I 1920 forgiftede Dan Dawson et drikketrug med arsenik.
Fire heste døde. Dawson blev slæbt for retten og deref-
ter hængt.

Forsinkede starter kender vi også i vor tid. Men på Don-
caster var den helt gal. Årsag: Med vilje trættede en del
jockeyer favoritten med mange falske starter. Det lykke-
des mange gange. Men blev stoppet af Banens ledelse.

Desværre blev Doncaster omkring 1830 invaderet af
lommetyve og voldsmænd, der kom i skarer sammen
med letlevende kvinder. Væddeløbskomiteen foretog sig
inten og nedturten fortsatte i mange år. Men da Pressen
også begyndte at skrive om Doncasters falmende ry,
kaldte Admiral Rous (billedet) Komiteen Banens ansvar-
lige ind og gav dem en ordentlig  skideballe. Med  lynets
hast fik man bragt sagerne i orden.

Admiral Rous, der levede fra 1795 til 1877 var officer i
Royal Nay, og deltog i Napoleonskrigene. Senere blev
han parlamentsmedlem og en førende skikkelse i dati-
dens væddeløbssport. Billede næste side.

ST. LEGER BLEV VUNDET
AF EN PRÆST
Jo, den er skam god nok.
Hesten hed Apology. En
hoppe, der i 1874 var lan-
dets mest populære hest.
Hun havde været halt om
morgenen på St. Leger-
dagen, men vandt alligevel.
England var på den anden
ende.

Men Apology skulle også vise sig at være en outstanding
hoppe. Ejeren, Præsten John W. King, der løb heste under
pseydonymet ”Mr. Launde” kunne også se Apology vinde
1000 Guineas, Oaks og som femårig, Ascot Gold Cup.



Danmark
A DREAM CARLRAS Vallak Søren Jensen 72 - 5-0-0-3
ARISTOTELES Vallak Bolette Rosenlund 76 - 6-2-1-1
BURRE Vallak Bent Olsen           -   - 0-0-0
CALL ON ME Hoppe Nina Lensvik Savner opl.
CALLYOURGIRLFRIEND Hoppe Nina Lensvik -   - 0-0-0-0
DANCING ON MY OWN Hoppe Nina Lensvik -   - 0-0-0-0  
DIXIE HILL (IRE) Hoppe Marc Stott Savner opl.  
FAIR AND SQUARE Hoppe Birgit Nielsen 68 - 4-0-0-1
FORTUNE STAR Vallak Bettina Andersen 78 - 4-0-2-1
GOOD FELLA Vallak Søren Jensen 82 - 3-1-1-1
GOODBYE Hingst Jessica Long 72 - 1-1-0-0
HONGKONG ACE (SWE) Hingst Bent Olsen 73 - 7-2-0-1
JIVE TALKIN (SWE) Hoppe Jessica Long 65 - 6-1-0-1
MARGRETHE Hoppe Søren Jensen 78 - 0-2-0-0
PRIMACOR Hingst Bent Olsen 78 - 6-1-1-2
SANKT PEDER (GER) Vallak Bent Olsen                    78 - 4- 1-1-0
SEA MASTER Vallak Lars Jacobsen 69 - 4- 0-0-1
SUMMITATUM Vallak Nina Lensvik - - 2-0-0-0
VALENTIN APACHE (SWE) Vallak Francisco Castro 72 - 3-0-0-0
WISHFORMORE Vallak Nils Petersen 77 - 4-1-0-0
XIT (SWE) Vallak Jessica Long 62 - 3-0-0-0

Nedenstående 21 heste står tilbage i Royal St. Leger 2019. Som noget nyt bærer løbet i år fornav-
net ” Royal.”Årsagen til dette er, at Dansk Galop markerer Foreningens 160-års Jubilæum. Det øn-
sker HKH Dronning Margrethe at markere ved personligt at overvære årets St. Leger. Den totale
præmiesum er 250.000 d. kr.Forbilledet var det engelske St. Leger. Undtagelsen var,

at Dansk St. Leger blev løbet over 2800 meter mod for-
billedets distance  der er 2910 meter. Årsagen hertil
skal nok findes i de to baners lay-out.

Førsteudgaven af Dansk St. Leger blev vundet af Aage
Bangs Kvik (Danseur du Roi - Little Vic), der havde But-
chers i sadlen. Årets efter oplevede man en episode, som
aldrig er set siden. I opløbet i Derby Trial Stakes. I et tæt
opløb prøvede Pasha at bide Lundtofte - men heldigvis
uden held. Pasha gentog det i Derbyet - og igen uden held.
Grosserer Bang og Valetin Hansens  Lundtofte blev Derby-
vinder og senere St. Leger vinder.

Den hurtigste tid, der er noteret i de 81 år løbet har været
afholdt er den hurtigste tid opnået af B. Palmquist & Stald
F’s Fighting Blue, der med Brian Henry satte rekord på de
2800 meter med tiden 3.01.7. Her skal det naturligvis erin-
dres, at tider på vores breddegrader ikke har samme inter-
esse som i mange andre lande.

St. Leger er også kendt som det sidste ben i Triple Crown
serien, der består af at lands  2000 Guineas (hos os For-
årsløb), Derby og St. Leger. Løbet er udskrevet for 3-årige
heste. I en del lande er det dog også åbnet for 4-årige
heste. Det skyldes ganske enkelt, at der ikke har været nok
anmeldelser.

Det var således tilfældet sidste år på Klampenborg, hvor
Søren Jensen trænede Steinway (Martin Rodrigues) vandt
før Reliable Carlras og Freestyler
Billedet er fra Steinways sejr i Breeders Cup 2018

Hvis man nærstuderer de enkelte hestes form, må man nok
erkende, at det er noget af en satsning for nogle af de nævnte
heste, at de har foretrukket en start i St. Leger. Men vædde-
løb har det med at overraske - og hvorfor skulle det ikke ske i
dette års Royal St.Leger?
I toppen finder vi Søren Jensen trænede Good Fella, der blev

anden i Dansk Derby, slået af Queen Rouge. På den form
kan han næppe undgå at få favoritværdigheden. Handicappe-
ren vurderer ham da også til at skulle kunne være i mål fire
længer før konkurrenterne, hvor Margrethe (også Søren Jen-
sen) samt Fortune Star, Primacor og Sankt Peder alle skulle
slutte fire længder bag Good Fella. Det bliver spændende!
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John Gosden sadler Enable før starten i Yorkshire Oaks

Vinder Enable som den
første Prix de l’Arc de
Triomphe tre år i træk?

Enable igen og igen
Tekst: Klaus Bustrup

Det er en skam, at H.C. Andersen ikke er levende. Så kunne han have
skrevet eventyret om Enable (Nathaniel). Og eventyret er ikke slut. Om
vi skal have en ”happy ending”, det ved vi først søndag den 6. oktober
sent om eftermiddagen, når Prix de l´Arc de Triomphe har fundet en
vinder. Enable har nu løbet 14 gange – og hun har vundet de 13. Kun i
sin første start som 3-årig var hun slået og blev tredje. Siden da er det
blevet til 12 sejre i træk. Og hver gang med Frankie Dettori i sadlen.
Den John Gosden-trænede hoppe har allerede vundet over 80 millioner
kroner. Og vinder hun Prix de l´Arc for tredje gang, vil hendes samlede
præmiesum overstige 100 millioner kroner. Hun er allerede den mest
vindende europæisk-trænede hest nogensinde. Og det er Indtil videre
blevet til 10 Gruppe-1-sejre (Det samme som Frankel).



Enable gjorde i fjor, hvad ingen hest har gjort før hende. Hun vandt Prix
de l´Arc og samme år Breeders´ Cup Turf (Gr.1) på Churchill Downs på
den anden side af Atlanten. I år har hun løbet tre gange, og hendes
næste start forventes at blive i Prix de l´Arc den 6. oktober på Long-
champ. Og samtidig den sidste i hendes enestående karriere.

TRE SEJRE I ÅR
Eclipse Stakes (Gr.1) var Enables sæsondebut i 2019. Hun vandt sikkert,
men efter kamp, før en anden superhoppe Magical (Galileo). I King Ge-
orge VI & Queen Elizabeth Stakes (Gr.1) blev det til endnu en af de dra-
belige dyster, der har kendetegnet Enables karriere. Efter indædt kamp
besejrede hun på målstregen Crystal Ocean (Sea The Stars). Verdens
højest handicappede hest kom fra sejr i Prince Of Wales Stakes (Gr.1)
på Ascot før Magical.

KAN MAGICAL OVERRASKE?
Enables sidste sejr i år var i Yorkshire Oaks (Gr.1), som hun har vundet
før. Relativt nemt besejrede hun igen Magical. Det var tredje gang Gali-
leo-datteren måtte se sig besejret af Enable. Tættest på var hun i Bree-
ders´ Cup Turf (Gr.1) sidste år. Ingen tvivl om, at Magical gerne ser
rækkefølgen byttet om i Prix de l´Arc, men det tror nok de færreste på i
dag. Og andre, måske større konkurrenter, vil nok få mere opmærksom
hed.

CRYSTAL OCEAN - KONSTANT MED FREMME
Crystal Ocean har løbet 17 gange og otte gange har han vundet. Han
har aldrig været dårligere placeret end tredje. Han synes at blive bedre
med alderen. Som 3-årig var han anden i Engelsk St. Leger, og som 4-
årig opnåede han flere meriterende andenpladser. Han var anden i King
George VI & Queen Elizabeth Stakes (Gr.1) bag Poet´s Word. På Kemp-
ton Park i et Gruppe-3-løb bag Enable og i Champion Stakes (Gr.1) bag
Frankel-sønnen Cracksman.
I år er det blevet til tre sejre bl.a. i Prince Of Wales Stakes (Gr.1) før Ma-
gical. Han var anden i King George VI & Queen Elizabeth Stakes kort
slået af Enable og senest måtte han efter et fantastisk opløb bøje sig for
Japan i Juddmonte International Stakes (Gr.1).

HVOR GOD ER JAPAN?
Galileo-sønnen Japan var tredje i Epsom Derby i år i et meget tæt opløb,
som Anthony Van Dyck - ligeledes efter Galileo -trak sig sejrrigt ud af.
Japan blev køb for 1,3 million Guineas som åring, og han synes at være
pengene værd. Aidan O’Brien-trænede Japan har efter Epsom-derbyet
vundet tre gange. Han sejrede i Juddmonte Grand Prix de Paris (Gr.1)
på Longchamp. Og inden sejren i Juddmonte International Stakes vandt
han King Edward VII Stakes (Gr.2) på Ascot. Japan kender Longchamp,
og han er en værdig konkurrent til Enable den 6. oktober i Prix de l´Arc.

Blandt de øvrige konkurrenter til Enable er året franske derbyvinder
Sottsass efter Siyouni ud af Starlet´s Sister (Galileo)



STRADIVARIUS ER UBESEJRET I TO ÅR.
Som Enable fortsætter Sea The Stars-sønnen Stradivarius sin sejrsrække. Senest blev det til sejr den 23. august
i Weatherbys Hamilton Lonsdale Cup (Gr.2), hvor han på York Racecourse over 2 miles med Frankie Dettori i
sadlen sikkert slog sidste års toer i Epsom Derby, Dee Ex Bee (Farhh). Det var i øvrigt tredje gang i træk, at Dee
Ex Bee var anden besejret af Stradivarius.

Nu 5-årige Stradivarius har løbet 18 gange i sin karriere. Han har vundet de 13 og foreløbig indtjent i alt godt 20
millioner kroner. Som 3-årig vandt han Goodwood Cup, men han måtte bøje sig i Engelsk St. Leger for den irske
derbyvinder Capri (Galileo) og Crystal Ocean, der som Stradivarius er efter Sea The Stars.

Men John Gosden-trænede Stradivarius er nu ubesejret i to år som 4- og 5-årig. Han har vundet 9 sejre i træk
over de længere distancer. Fire Gruppe-1-løb og fem Gruppe-2-løb. Tre gange har han vundet Goodwood (Gr.1)
og to gange Ascot Gold Cup. Det er usikkert, om Stradivarius kommer til start i Prix de l´Arc.

Enable (Frankie Dettori) vinder Prix d l’Arc 2018 før Sea Of Class (J. Doyle) og Cloth Of Stars (V. Cheminaud)


