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Vi fortæller historien om Jydsk Væddeløbs-
bane, der begyndte som en ren galopbane,
men som en del år efter også gav plads til
travhestene.

JYDSK VÆDDELØBSBANE

RaceTime

ÅRINGSAUKTIONEN
Det blev en Åringsauktion, der sent vil blive glemt. Købelysten
var stor og stemningen på højdepunktet fra første til sidste bud.
Læs Klaus Bustrups reportage.

NYT
ANSIGT I
GALOP
SPORTEN
Ole Torkdahl og
fru Gitte havde
10 travheste. 
Nu er de solgt
og der skal sat-
ses på galophe-
ste i stedet.
Vi blev budt på
frokost på Carls-
lund i Odense
sammen med
deres træner
Flemming Poul-
sen. 

FLEMMING
POULSEN
Måske bedst
kendt som Dano-
Masts træner bli-
ver manden, der
skal gøre Gitte
og Ole glade for
deres satsning
på galopsporten.

Basis for hestevæddeløb er, at der
er hesteejere. At der er investe-
ringslyst. Det er der i Skandinavien
i disse år. Kendte, mangeårige he-
steejere, giver den lige en tand
ekstra. Og nye hestejere kommer
til. Nogle fra travsporten.
Scandinavian Open Yearling Sale
på York Stutteri var en success.
Det fortjener skandinaviske op-
drættere. For uden opdrættere ville
der heller ikke være væddeløb.
Skandinaviske hesteejere køber
ind i Skandinavien. Og de køber
ind i udlandet. Der var gang i de
skandinaviske indkøb på Goffs
Orby Sale i Co. Kildare i Irland. Det
giver skandinaviske opdrættere
konkurrence. Men konkurrence er
sundt. Og niveauet for skandina-
visk opdrættede heste er steget
markant de senere år.
Sandheden skal frem og tåler gen-
tagelse. Skandinavisk galopsport
har det godt. - Klaus Bustrup

Fotos: Burt Seeger, Stefan Olsson, Erika
Rasmussen, Klaus Bustrup, Elina Björk-
lund, Stefan Olsson Galoppbilder Norge
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FrA
TRAV
TIL
GALOP
Han er en kendt person i dansk travsport og på Fyens Væd-
deløbsbane. Ole Torkdahl, der er ejendomsinvestor på Fyn,
hvor han bor sammen med sin kone Gitte. De har kendt hin-
anden siden de var teenagere. Nu har han solgt alle sine
travheste og forladt sin bestyrelsespost i Fyens Væddeløbs-
bane A/S. Fremover skal der alene satses på galopheste.
Ole Torkdahl kom godt i gang med købet af Captain Morgan,
der desværre måtte aflives i år. På Scandinavian Open Year-
ling Sale 2019 betalte Ole Torkdahl 300.000 kroner for lot 30.
En hoppe efter Night Of Thunder (Dubawi). Hun skal i træ-
ning hos Flemming Poulsen, der især er kendt som træner af
Dano- Mast og for sit ophold i Frankrig som træner. Per og
jeg tog til Odense og interviewede Gitte og Ole Torkdahl og
deres galopmentor Flemming Poulsen.

TEKST AF KLAUS BUSTRUP



YORK STUTTERI
FREdAG dEn 13
SEPTEmBER I åR

Den næste hest i ringen er Lot 30. En hoppe
efter Night Of Thunder og ud af Haalan efter
Epsomderbyvinderen Sir Percy. Den fukse
hoppe går roligt og flegmatisk rundt i ringen.
Stopper af og til op. Hun er opdrættet i Sve-
rige af Pernilla Nilsson, der blandt andet har
opdrættet mangemillionæren Snake Lake.

GOD GANG I BUDDENE
Der er god gang i buddene. Lot 30 bliver
solgt for 300.000 kroner til Ole Torkdahl, der
ved auktionen sidder sammen med sin kone
Gitte og Flemming Poulsen et par borde
længere henne end Per og jeg.

VIL SATSE PÅ GALOPHESTE
”Hvem er han?”, spørger jeg min sidemand,
Hans Erik Westerberg. ”Det er en kendt trav-
mand”, svarer Hans Erik. ”Ham med Captain
Morgan. Jeg tror, han har solgt alle sine trav-
heste, og at han nu vil satse på galopheste”.
Det lød spændende. Jeg gik straks over til
Ole Torkdahl og spurgte, om RaceTime Ma-
gazine måtte interviewe ham. ”Selvfølgelig”,
svarede Ole. Og så var den aftale i stand.

Lot 30. Hoppe efter Night Of Thunder og
ud af Haalan efter Epsomderbyvinderen
Sir Percy



Til frokost på Carlslund i FRuens Bøge Skov
Per og jeg drog til Fyn, og på vejen samlede vi
Flemming Poulsen op. Det blev til en meget
spændende galopsnak i Volvoen. Flemming
ved rigtig meget om dansk og international ga-
lopsport, og han er en særdeles behagelig
person at være sammen med.

UDSØGT FROKOST
På Carlslund i Fruens Bøge Skov i Odense
var Gitte og Ole Torkdahl værter ved en ud-
søgt frokost med husets specialitet. Ægge-
kage med bacon og flæsk serveret sammen

med sennep, rødbeder og rugbrød. Dertil
fynsk fadøl og snaps til de, der ikke kørte. Per 
nød det.

EN ENERGISK OG MEGET TALENDE 
PERSON
Carlslund nedbrændte for nogle år siden, men
nu er det genopbygget i sin gamle stil.
Man skal ikke være mange minutter sammen 
med Ole Torkdahl, før man ved, at man er 
er kommet i hænderne på en meget farverig,
ligefrem person med markante meninger. 

Et initiativrigt, arbejdsomt og meget målbevidst
menneske til fest og farver. ”I vil høre hi-
storier?”, spurgte han. Hvortil vi svarede ja. Og
så flød de ud af munden på Ole i en fart, så
jeg meget hurtigt måtte advare ham om, at det
ikke var sikkert, jeg kunne få det hele med. 

Per spurgte Gitte, om han også er sådan der-
hjemme. ”Ja”, svarede Gitte. ”Ofte må jeg sige
til ham - træk lige vejret”.



SAMMEN SIDEN DE VAR TEENAGERE
Gitte og Ole mødtes, da de var helt unge, og
de tilbragte en stor del af deres ungdom med
at danse sammen. De har været gift i mere
end 40 år, og de har to børn, sønnen Casper
og datteren Christina. Og fire børnebørn.  I
dag er Gitte hjemmegående, men hun har ar-
bejdet i 20 år i Magasin i Odense og 20 år
som pædagogisk rådgiver på Sanderumskolen
i Odense.

AKTIV I UNDERHOLDNINGSBRANcHEN
Ole Torkdahl har en mangfoldig, broget er-
hvervsbaggrund. Der har været gang i den

hele tiden. Og det startende fra han var helt
ung, 10 år, hvor han blev opvasker i en slag-
terbutik. Det job fortsatte han med, medens
han var elev i Arbejdernes Landsbank og sam-
tidig markør på en skydebane - efter opva-
sken. Der blev som ung også tid til et job i
Odense Tivoli efter skoletid. 

Medens Ole var ansat i Arbejdernes Lands-
bank, opbyggede han samtidig i weekenden et
byggefirma og ejendomsmæglerfirma, hvor
han begyndte at købe udlejningsejendomme
op.  Derefter kom han i underholdningsbran-
chen, og Ole blev engageret i Showbizz Dan-

mark. Han beskæftigede sig med alt fra trylle-
kunstnere, bl.a. fætter Ib (hans søn) til strip-
tease, musik m.m., og han bookede bl.a.
Brødrene Olsen til mange af hans kunder. 

EN TUR OVER ATLANTENEN TUR OVER ATLANTEN
Også det år hvor de vandt med ”smuk som et
stjerneskud”. Det blev også til en tur over At-
lanten for at indspille en CD med musikere fra
Showbizz Danmark. Guitaristen og trommesla-
geren fra USA, havde spillet sammen med
Elvis Presley.

bookede bl.a. Brødrene Olsen til mange af SInE kunder



De sidste godt tyve år har Ole Torkdahl kon-
centreret sig om sit familiefirma, der beskæfti-
ger sig med ejendomsinvesteringer i
privatboliger. Eneste ansatte er datteren Chri-
stina, der er udlært på et advokatkontor.

PØLSEVOGN, EJENDOMME OG HESTE
Som barn sagde Ole: ”Når jeg bliver voksen vil
jeg eje en pølsevogn, ejendomme og heste”.
Det blev aldrig til en pølsevogn, men drøm-
men om at være ejendomsbesidder og he-
steejer er blevet realiseret.
I 2012 var Ole Torkdahl af Danske Bank invite-
ret som gæst til Fyens Væddeløbsbane. Det

var så god en oplevelse, at han allerede få
dage efter returnerede til banen og meddelte: 

”JEG VIL GERNE KØBE EN HEST!”
”Jeg har 400.000 kr., og jeg vil gerne købe en
hest”. Responsen var efter Oles mening over-
raskende lille. Men efter et stykke tid kom han
i kontakt med travtræner Frantz Praem, der
kunne fortælle, at 20.000 kroner var nok til køb
af en travhest. Af kringlede veje blev det til to.

SUccES FRA START AF
Og hvilke to. Ole Torkdahl fik straks succes.
Hans to første travheste, Miss Torkdahl og

Smokie Juvel vandt fire ud af deres tilsammen
seks første starter. 
I de følgende år investerede Ole Torkdahl i
flere travheste, og på et tidspunkt ejede han
10. I starten var Frantz Praem træner for Ole.
Senere blev de trænet af Steen Juul på Char-
lottenlund Travbane.

Efter Oles mening er Vivo Torkdahl den bedste
travhest, som Gitte og han har ejet. Den vandt
på Charlottenlund Travbane på derbydagen i
2016 og samme år Richard Møller Nielsens
Mindeløb på Fyens Væddeløbsbane.

NO!

YES!

YES!



ORGANISATORISK ENGAGERERET
Når Ole gør noget, gør han det 100 procent.
Efter en periode på Fyens Væddeløbsbane
udtrykte han diplomatisk over for ledelsen af
banen ”I forstår ikke en skid”. Reaktionen var
fornuftig nok. ”Så må du hellere komme med i
bestyrelsen”. 

Det gjorde Ole Torkdahl så, og en overgang
fungerede han også som direktør for Fyens
Væddeløbsbane A/S. Der blev iværksat en
række nye initiativer og etableret sponsornet-

værk. Og, som vi har set det på Klampenborg
Galopbane, blev de gode restaurantfaciliteter
udnyttet til eventaktiviteter. Der blev også med
hjælp fra især Gert Larsen indkøbt galopheste
i England, så Bolette Rosenlund havde noget
mere at arbejde med.

Som allerede nævnt har Ole Torkdahl nu truk-
ket sig fra travsporten og bestyrelsen som
følge af uoverensstemmelser med nogle fra
bestyrelsen. Og da Jørn Borch, valgte at gå
som formand, fulgte Ole med.

cAPTAIN MORGAN
Ole Torkdahl kom ind I galopsporten i 2018
med købet af Captain Morgan efter råd fra
Flemming Poulsen. 

Og det blev straks til succes. Captain Morgan
blev en flot anden i Scandinavian Open Cham-
pionship (Gr.3) efter Efesos. 3 uger efter var
distancen 1000 meter kortere, men det gene-
rede ikke Captain Morgan, der over 1400
meter slog Prime Red på Klampenborg i He-
steEjerForenings Racing Bowl.

Captain Morgan

nåR OLE GØR nOGET, GØR HAn dET 100 PrOCEnT!



Årets sidste start, der desværre også skulle
vise sig at blive Captain Morgans sidste start,
kom i Skandinavisk Grand Prix - igen på
Klampenborg - hvor Captain Morgan var
anden efter Monte Carlo. Captain Morgan
blev aflivet i juli måned i år efter lang tids be-
handling for pandehulebetændelse. En flot
karriere var slut. Captain Morgan indløb næ-
sten 650.000 kroner, og han vandt syv gange i
sine 29 starter.

DE SKAL HEDDE TORKDAHL
Galophestene skal også hedde Torkdahl.
Næsten alle Ole Torkdahls travheste har hed-

det Torkdahl til ”efternavn”, og det skal galop-
hestene også og helst med et operanavn som
fornavn. 
”Ikke fordi vi har storhedsvanvid”, sagde Ole
”men fordi vores søn Casper tidligere var er-
hvervsmægler. Og vi ville gerne reklamere for
ham” I dag er Casper ansat i Danica Pension,
men traditionen med Torkdahl som efternavn
til hestene, den vil blive videreført også med
galophestene. 
Det er ikke nyt i dansk galopsport. Skibsreder
Jørgen Jensens heste - og dem havde han
rigtig mange af en overgang – hed alle Scar-
lett til efternavn, ligesom skibene. Og Karen

Margrethe og Cai Rasmussens heste - og
dem er der også mange af - hedder alle Carl-
ras til efternavn ligesom firmaet.

TRISTAN OG ISOLDE
Da jeg var barn spillede jeg med stor glæde et
brætspil, der hed derbyspillet. Det gjorde Ole
også. To af hestene i spillet hedder Tristan og
Isolde opkaldt efter Richard Wagners berømte
opera. I Kirke Hyllinge hos træner Flemming
Poulsen har Ole Torkdahl i dag to heste i træ-
ning. Tristan Torkdahl og Isolde Torkdahl. Der
ud over kommer så ny indkøbte.  

GALOPHESTEnE SKAL OGSå HEddE TORKdAHL

Isolde Torkdahl TristanTorkdahl



Isolde Torkdahl efter Galileo-sønnen
Juniper Tree og ud af Quiet Waters
(Quiet American) blev købt af Ole
Torkdahl efter Scandinavian Open
Yearling Sale i fjor, hvor den gik til-
bage. Den er opvokset på York Stut-
teri og opdrættet af Cat Racing
(Karina Elsass) En halvbror efter
Wilshire Boulevard blev solgt på
auktionen i år for 360.000 kroner.

HALVBROR TIL PAS DE SE-
cRETS
Isolde Torkdahl er også halvbror til
Listedvinderen Pas De Secrets
(High Chaparral), der var anden i
Norsk Derby i 2016 bag Our Last
Summer. ”Det er tvivlsomt, om hun
kommer til start i år” fortalte Flem-
ming Poulsen os”. Hun tegner lo-
vende, men hun er sent udviklet”.

GOFFS UK BREEZE UP SALE
Tristan Torkdahl blev købt af Ole
Torkdahl i april måned i år på Goffs
UK Breeze Up Sale i Doncaster. 

Det er en brun hingst efter Mizzen
Mast og ud af den ustartede Street
Cry-datter Rafah. Det er blevet til tre
placeringer. Efter Flemming Poul-
sens mening får vi først det bedste
at se fra Tristan Torkdahls side, når
han kommer ud på længere distan-
cer.

en hest. Selvom han var bange for
heste som ung, hvor han mugede
ud hos Gert Larsen på Stald Jupiter.
Men, om det var en travhest eller en
galophest, var ham underordnet.
Han ville bare ha´ en hest. Kunne
fortælle, at han har haft en hest. Det
har nu. Flere af dem. 

”VI TAGER DET SOM DET
KOMMER”
Og forhåbentlig for dansk galopsport
bliver det til mange flere. Og hvad
så? ”Vi tager det som det kommer”,
svarede Ole. Selvom han indrøm-
mer, at adrenalinen stiger, når he-
stene løber.

”Vi ER TÅLMODIGE”
Og Gitte tilføjede, at hun af og til er
så spændt, at hun ikke tør se he-
stene løbe, men først vender til-
bage, når løbene er ovre.
”Men, vi er tålmodige”, sagde de. 

”Som alle andre vil vi selvfølgelig
gerne vinde et derby. Men i første
omgang gælder det om at lære ga-
lopsporten bedre at kende. Og sam-
tidig at kunne pleje samvær med
andre personer indenfor galop-
sporten, der deler vores interesse
for heste og den spænding, der er
ved hestevæddeløb”.

De fleste, som Per og jeg interviewer, har beskæftiget sig med
galopheste fra barnsben. Og de ved helt konkret, hvad der skal
til, hvis deres drøm skal gå i opfyldelse.

Sådan er det ikke helt med Gitte og Ole Torkdahl. Ole ville have

”nU SKAL VI LÆRE GALOP- 
SPOrTEn AT KEndE”

Gitte og Ole Torkdahl



”I har valgt Flemming Poulsen som træner. Hvor-
for?”, spurgte Per og jeg. Og så kom historien
om, at Gitte som ung havde danset med Flem-
mings lillebror. Så Flemming havde altid været i
deres tanker, hvis de skulle have galopheste.

”HAN SNYDER MIG NOK IKKE”
Og, som Ole tilføjede: ”Han snyder mig nok ikke.
Nu får vi se. Han får et år mere.” Sådan er Ole,
og det lægger han ikke skjul på. Per og jeg tror,
at Gitte og Ole har fundet en træner, som de kan
have fuld tillid til, og som har papirerne i orden.

TRÆNER AF DANO-MAST
Efter Square De Luynes lette sejr i Stockholm
Cup International (Gr.3) spørger flere nu, om det
er den bedste skandinavisktrænede hest, vi har
haft i dette århundrede. Det er muligt. Det skal
vise sig, når han skal løbe Gruppe-løb uden for
Skandinavien. 

TO MED 98 I GENERALHANDIcAP
Efter sejren blev Square De Luynes hævet til 98
i generalhandicap. For 17 år siden vandt Flem-
ming Poulsen-trænede Dano-Mast Stockholm
Cup International før Harrier og den tredobbelte
derbyvinder Valley Chapel. Efter sejren blev
Dano-Mast hævet til 98 i generalhandicap. Ingen
tvivl om, at Dano-Mast og Valley Chapel begge
hører til den absolutte skandinaviske elite i dette
århundrede.

VANDT BLA. PRIX DOLLAR Gr.2.
Blandt Dano-Mast største bedrifter internationalt
er sejren i Prix Dollar (Gr.2) på Longchamp i

Paris og tredjepladsen i Hong Kong Cup
(Gr.1). Dano-Mast vandt 11 løb og over fem
millioner kroner. Som avlshingst i Frankrig
blev han far til 185 afkom, der tilsammen
vandt 52 løb og mere end en million euro.

FIRE DERBYSEJRE OG 10 ÅR SOM 
TRÆNER I FRANKRIG
I kølvandet på Dano-Mast succes i væddeløb
i Skandinavien og internationalt flyttede Flem-
ming Poulsen i 2003 til Frankrig for at blive
træner i Chantilly. Og her residerede han i
næsten 10 år.

DANO-MAST STOD PÅ ENGHAVELYST
Flemming Poulsen er fynbo, og han overtog
Søren Jensens stalde, da Søren flyttede til
København. Det gjorde Flemming Poulsen
også, og Dano-Mast havde hjemme i de
nedre stalde på Enghavelyst, hvor Hanne
Bechmann var træner, indtil Søren Jensen
overtog boksene i slutningen af sidste år.

FIRE DERBYSEJRE
Det er blevet til fire derbysejre for Flemming
Poulsen. I 1996 vandt Palatal såvel Dansk
som Svenskt Derby. I 2000 vandt Vetrotex
Dansk Derby, og i 2005 vandt Albany Hall
Svenskt Derby. Albany Hall var trænet i Frank-
rig af Flemming Poulsen, og den har fortsat
den hurtigste tid for sejr i et Svensk Derby. 

De var alle ejet af Jeanette og Erik Olesen,
der også ejede globetrotteren Dano-Mast, der
måtte nøjes med andenpladser i Dansk og
Svenskt Derby bag Valley Chapel.

HVORFOR VALGTE I
FLEmmInG 
POULsEn?



... OG Så GIK TUREn TILBAGE TIL dAnmARK

De nye stalde skulle komme til at ligge i nærheden af BentOlsens
stalde på Klampenborgvej

I 2012 flyttede Flemming tilbage til Danmark
sammen med sin kone Filippa og datteren
Flora for at blive træner for en af Danmarks
store hesteejere, ægteparret Lone og Jens
Westh.

SYV HESTE I TRÆNING
”Vi har et godt liv i Danmark, og vi er tilfredse”,
sagde Flemming”, der samtidig erkender, at
han på den professionelle front kunne have
ønsket sig bedre resultater. Det kommer forhå-
bentlig snart. Det fortjener han og Filippa, der
rider ud om morgenen sammen med Flem-
ming.
I dag har Flemming Poulsen syv heste i træ-
ning i Kirke Hyllinge. Ud over Lone og Jens
Westh og Gitte og Ole Torkedahl omfatter ejer-

kredsen bl.a. fortsat Jeanette og Erik Olesen,
der på Scandinavian Open Yearling Sale i
2017 af Stutteri Hjortebo for 660.000 kroner
købte Widex efter Appel Au Maitre og ud af
Diktat-datteren Snowburst.

”HAN HAR KLASSE” 
Det er det højeste beløb, der er betalt for en
fuldblodshest på en auktion i Danmark. Widex
er fortsat ustartet, men han løb for nylig prø-
veløb på Jägersro. ”Han har klasse”, mener
Flemming, der håber på et succesrigt 2020 for
Widex.

SER FREM TIL NYE STALDE PÅ KLAMPEN-
BORG
Flemming Poulsen vil gerne have stalde på

Klampenborg Galopbane, og i flere år har han
fulgt planerne om etablering af nye stalde på
banen. 

Det forlyder, at der er konkrete planer om
etablering af nye staldanlæg i de gamle Domi-
nostalde ved siden af Bent Olsens stalde. Og
Flemming har tillid til, at Klampenborg Galop-
bane og dets direktør Carsten Baagøe Schou
nu får realiseret planerne.

DET VAR EN GOD DAG
Livet er en lang indlæringsproces. Per og jeg
lærte meget den dag, vi tog til Fyn. Tak til Gitte
og Ole Torkdahl og til Flemming Poulsen for at
inddrage os i deres spændende historier.



Scener fra Scandinavian Open
Yearling Sale •

Det er historie nu. Scandinavian Open
Yearling Sale, der blev afholdt på York
Stutteri fredag den 13. september i år.
Men det er en god historie. Opdrætterne
var mere nervøse, end de normalt er.
Trænerne fortalte, at der ingen købere
var i markedet. Men trenden fortsætter.
Efter skandinaviske forhold blev der
solgt mange heste til særdeles gode
priser. Vi er vidne til en epoke med he-
steejere, der er villige til at investere
mange penge, hvis hestene har de rig-
tige papirer og det rette udseende. 

Tekst: Klaus Bustrup

Som jeg oplevede det sammen med mange spændende mennesker



TRE DAGE I SELSKAB MED HESTE OG
HESTEEJERE
Jeg er fascineret af galopsport. Hestene og
de personer, der som jeg synes, at heste-
væddeløb er noget helt for sig selv. Derfor
tog jeg til Scandinavian Open Yearling Sale
på York Stutteri. Jeg var der både dagen
før auktionen. Stutteri Hjortebo inviterede
til at se de heste, de fremstillede på auktio-
nen – og bød på en drink. Og på selve
dagen, hvor jeg var ledsaget af min store-
bror Per. Og endelig lørdag efter auktio-
nen, hvor der var væddeløb på
Klampenborg, bl.a. Dansk Galops Auk-
tionsløb. Og tid til snak om, hvem der
købte hvad dagen før, og hvor hestene
skulle i træning. Og hvor flere storebrødre
eller-søstre til heste, der blev solgt på auk-
tionen, samtidig var i aktion.

ANSPÆNDTHED
Stemningen dagen før var en oplevelse.
På samme tid afslappet og anspændt.
Flere års investering og hårdt arbejde
skulle til eksamen dagen efter. Jette Hjorth
bød på en drink, og jeg fik en længere
snak med datteren Iben, der havde været
oppe siden kl. 04.00 om morgenen. Hun
fortalte om de sidste 2 måneders ihærdige
forberedelse, så alle Stutteri Hjortebos
åringer kunne præsentere sig bedst muligt.

Vi har 10 åringer til salg, fortalte Iben.
”Vi har et rigtigt godt hold, men jeg er usik-

Auktionsringen på York Stutteri

York Stutteri

ker på markedet”. Jeg spurgte, hvem der efter
Ibens mening ville blive de to dyreste af Hjortebos
heste. ”Lot 40 og Lot 101”, svarede hun. Som sagt
så sket. Lot 40, en hoppe efter Appel au Maitre og
Victoria Dream (Cajun Cadet), blev solgt til auktio-
nens højeste pris, 650.000 kroner, til Thomas Ha-
vemann. Sammen med Iben og Ibens mand,
Morten Buskop er Thomas medejer af dette års
derbytoer og St. Leger-vinder Good Fella. Lot 101
en hingst efter den australske Gruppe-2- vinder 
Sidestep og ud af Hernando-datteren
Star Of Pompey blev 
solgt i kommission til 
Niels Petersen for
400.000 kroner.



IBEN VAR MED HELE VEJEN.
På auktionsdagen var Iben konstant i ak-
tion. Og det var bl.a. hende, der med sine
lange, hurtige, målbevidste og energiske
skridt præsenterede Lot 40 i auktionsrin-
gen. Om lørdagen blev der endelig tid til
lidt afslapning på Klampenborg Galopbane,
og Iben og hendes familie kunne endnu
engang glæde sig over sejre fra heste, der
er opvokset på Stutteri Hjortebo.

Dagens hovedbegivenhed, Dansk Galops
Auktionsløb, blev vundet af Lone Kaj-Niel-
sens New Target, der er opdrættet af Ibens
bror, Martin Hjorth-Jensen. Anden var Ra-
diant Carlras, der er opdrættet på Stutteri
Hjortebo. Vinderen, Bent Olsen-trænede
New Target, er efter Center Divider og ud
af Nudetnok (Academy Award), der er op-
staldet på Hjortebo og mor til Lot 64, en
hingst efter Appel Au Maitre, der dagen før
på auktionen blev solgt for 220.000 kroner
til 360 North Horse Racing.

”DE HAR ALDRIG VÆRET HJEMMEFRA
FØR”
Stald Jupiter præsenterede to åringer på
dette års auktion, og jeg fik en snak med
Gert om dem ved deres bokse dagen
inden auktionen. Åringer, der skal på auk-
tion, er ikke lydløse, og der var megen vrin-
sken i stalden. Gerts åringer var også lidt
urolige, men som han rigtigt påpegede:
”De har jo aldrig været hjemmefra før”. 

Iben Buskop havde travlt!

Good Fella og Jan Erik Neuroth. 
St. Leger vinder 2019

Nina Falck og Gert Larsen, der står bag Stald Jupi-
ter, har gennem årene haft betydelig succes som
opdrættere med bl.a. Gold Tyranny og Stradivarius.
Gert Larsen er ikke kun meget aktiv i galopsporten
på Fyn, men han er også medlem af Dansk Galops
bestyrelse og formand for avlsudvalget, og han var
derfor en af organisatorerne af Scandinavian Open
Yearling Sale. Gert Larsen har netop kunnet glæde
sig over den største Fyensløbsdag i nyere tid.

Den ene af Gerts  åringer er efter Appel au Maitre
og ud af Black Tornado 
(Pivotal) og halvbror til den 
vindende toårshoppe 
Ina (Anjaal). Den brune 
vallak blev dagen 
efter på auktionen 
solgt for 55.000
kroner til Søren 
Jensen i 
kommission. 
Den anden,
en hoppe 
efter 
Gruppe-
2-vin-
deren
Prince 
Of Lir og 
ud af Highland
Jewel (Azamour) 
gik tilbage.Hvis Nina og Gert er lidt skuffede over
deres udbytte af auktionen, forstår jeg dem godt.



SOLGT INDEN AUKTIONEN.
Uden for stalden mødte jeg Klampenborg
Galopbanes tidligere direktør Tom Christen-
sen og Henrik Stork fra det succesrige Stut-
teri Stork. Tom Christensen er i dag aktiv på
Fyens Væddeløbsbane, bl.a. som bestyrel-
sesmedlem i Fyens Væddeløbsbane A/S.
Henrik Stork er som Gert Larsen medlem af
Dansk Galops bestyrelse. Det er Iben Hjorth i
øvrigt også.

SOLGT INDEN AUKTIONEN
Stutteri Stork skulle have præsenteret tre
åringer på auktionen, men som det altid sker,
var flere åringer solgt, inden auktionen blev
afholdt. For Stutteri Storks vedkommende
gjaldt det Lot 97, en meget veltrukken hingst
efter vinderen af Prix Jean Prat (Gr.1), Ha-
vana Gold, der gik i stutteriet i 2014 og alle-
rede er far til Gruppe-1-vinderen Havana
Grey. Lot 97, der er ud af Edallora (Refuse
To Bend) blev solgt til Karin Salling.
Stutteri Stork og Karin Salling har som be-
kendt stor succes som opdrætter og ejer af
King David.

Stutteri Stork præsenterede derfor to åringer
på auktionen. En Appel Au Maitre-søn, Lot
42, ud af Kibaar (Red Ransom), der har vun-
det fem gange I Frankrig, blev købt af Helene
Lillelund for 45.000 kroner. Og Lot 66 efter Al
Shemali og ud af Una Hora (Kateb) – en
halvbror til Valentin Apache (Juniper Tree) -
blev solgt til SVD A/S for 120.000 kroner.

New Target og Manuel Martinez

Gert Larsen er  en af organisatorerne
bag Auktionen. Han var meget tilfreds
med Auktionen, men lidt skuffet  per-
sonligt over deres udbytte af Auktionen 

Tom Christensen og Henrik
Stork. Begge i godt humør.
NB! Tom undskylder 
tungen!



ELSASSERNE HAR STYR PÅ ALT
Jeg fortsatte min rundgang til en af de øvrige
stalde, hvor Kiddy Elsass og hendes søn Ale-
xander fik tid til at tale med mig, medens Nick
Elsass, Alexanders far, i elegante korte buk-
ser havde travlt med diverse arbejde udenfor.
Som de øvrige opdrættere var Alexander
usikker på, hvad morgendagen ville byde på.
Sidste års auktion var efter Alexanders me-
ning meget mærkelig. Mange heste blev truk-
ket tilbage i starten men nærmest revet væk
efterfølgende. Karina, Alexanders hustru og
støtte i den daglige drift af York Stutteri,
stødte til. Karina har et vidunderligt varmt
smil, og jeg nyder det hver gang, jeg får et
kindkys af hende.

DE DRILLER HINANDEN
Elsass-familien, som jeg kender dem, driller
hinanden, men der er et stærkt familiesam-
menhold. RaceTime Magazine har tidligere
været på besøg på York og beskrevet møn-
sterstutteriet. Der er styr på det. I dagligda-
gen, og når der er auktion. Det kommer ikke
af sig selv. York Stutteri er flot, imponerende
og rent. Godt nok måtte min Volvo til vask
efter to dages parkering på York, men det
skal erindres, at der var faldet næsten 60 mil-
limeter regn de sidste tre dage inden auktio-
nen.

STOR SVENSK DELTAGELSE
Arrangørerne bag Scandinavian Open Year-
ling Sale, Dansk Galop, med formanden Nick
Elsass og direktør Peter Knudsen i spidsen,

gør et flot arbejde. Årets resultat, 56 heste solgt til
en gennemsnitspris på godt 140.000 kroner, er flot.
Scandinavian Open Yearling Sale er stedet i Skan-
dinavien, hvis man vil sælge sine dyrebare åringer.
Det blev understreget af den meget store delta-
gelse fra svenske opdrættere. Ca. 1/3 af de an-
meldte heste kom fra svenske opdrættere, og de
opnåede gode priser. Fire af de 10 dyreste heste,
der blev solgt på auktionen, kommer fra svenske
opdrættere.

I KIRKS HALVBROR
Lot 87 en halvbror til I Kirk
fra Löberöds Hästklinik 
blev med en pris på
650.000 kroner aukt-
ionens topscorer. 
Lot 30, der er op-
drættet af Pernilla
Nilsson, en fleg-
matisk fuks
hoppe efter
Night Of 
Thunder -
Haalan (Sir
Percy) 
blev købt 
af Ole 
Torkdahl for 
300.000 kr.
RaceTime Magazine har i dette nummer et inter-
view med Ole Torkdahl. Og Rävdansens Stutteri
solgte to heste til hver 260.000 kroner. Lot 16 en
mørkebrun hoppe efter Swipe og ud af Day To
Shine (Aldebaran), og en mørkebrun hingst, Ba-
racci-Catch Me A Dream (Cape Cross), Lot 61, der
blev købt af Kjeldsbjerggaard ApS.

Peter Knudsen Dansk Galop

Dansk Galops formand, Nick Elsass,
smiler Det var der god grund til. Auktio-
nen blev en stor Succes



PERFEKT RAMME
York Stutteri udgør en perfekt ramme for
Scandinavian Open Yearling Sale, og der
er ingen tvivl om, at familien Elsass yder
en meget stor indsats for, at alt skal klappe
på dagen. Og dagen og aftenen inden,
hvor opdrættere og staldpersonale tradi-
tionsmæssigt bliver budt på pølser, brød og
et lille glas.  På vej hjem torsdag var jeg
forbi auktionshuset. De sidste forberedel-
ser var i gang. Alt så flot ud. I auktionsrin-
gen var et par åringer på prøvetur.

Dagen efter - på auktionsdagen - mødte
jeg tidligt op. Min bror Per havde bestilt
VIP-bord. En lidt dyr fornøjelse, men det
var pengene værd. Vi sad særdeles godt.
Maden var excellent, og de meget venlige
og høflige servitricer spurgte hele tiden, om
vi ville have mere af den gode hvid- og
rødvin, der blev serveret.

Klampenborg Galopselskabs formand,
Jens Lauritzen var -som jeg - mødt op i
god tid. Jeg kender også Jens fra Fødeva-
reBanken. Han møder altid til tiden. I maj
måned i år afløste Jens mig som formand
for FødevareBanken. Det er en non-profit
organisation, der bekæmper madspild ved
hver dag at flytte store mængder over-
skudsmad fra fødevarevirksomheder og
detailhandel til socialt udsatte borgere. 

Jens er en travl herre med meget varieom-
rende engagementer. To dage efter auktio-

En bror til I Kirk blev Auktionens dyreste
med et hammerslag på 650.000 kroner.
Køberen var Stald Perlen

nen, om søndagen, uddelte han som formand for
Lauritzen- Fonden Danmarks ældste skuespil-
pris, Lauritzen-prisen, til bl.a. Maria Rossing og
Preben Kristensen. 

Inden auktionen havde Jens Lauritzen og Tho-
masHavemann sammen købt Lot 68 en halvbror
til Galopkompagniets Breeders- og St. Leger-vin-
der, Steinway (Appel au Maitre - Aqualina
Beauty), der netop  har vundet
Fyensløbet. 

Klampenborg Galopselskabs formand,
Jens Lauritzen købte sammen med Tho-
mas Haveman en halvbror ti l Steinway



MYBOYcHARLIE-AFKOM OPNÅEDE EN
HØJ GENNEMSNITSPRIS
Myboycharlie, der er opstaldet som avls-
hingst på Haraz du Mezeray i Frankrig til
en bedækningpris på 7500 euro vandt som
2-årig Prix Morny (Gr.1), og han er selv far
til flere Gruppe-1-vindere. På Scandinavian
Open Yearling Sale blev der præsenteret 4
afkom efter Myboycharlie, og de opnåede
en gennemsnitspris på 132.500 kroner.
Bl.a. købte træner Bent Olsen af Long Ra-
cing Lot 11 en hingst ud af Celeste
(Muhtathir), der var vinder som 2-årig i
Sverige og anden i Vinterfavoritternas Pris.
Appel Au Maitre afkom toppede.

DE TO DYRESTE
Der var et begrænset antal Appel Au Maitre
afkom til salg på Scandinavian Open Year-
ling Sale i fjor, men i år var udbuddet af
åringer efter championhingsten stort. På
selve auktionen blev der solgt 11 afkom
efter Appel au Maitre, og de to dyreste
åringer solgt på auktionen er efter Appel Au
Maitre. 

APPEL AU MAITRE AFKOM TOPPEDE
Gennemsnitsprisen for Appel Au Maitre
afkom var på 230.000 kroner.
Lot 70 blev erhvervet for 250.000 kroner af
Havemann Aps. Hoppen efter Appel Au
Maitre og ud af Miss Cooper (Most Wel-
come) går nu i træning hos Søren Jensen.
Hun er helsøster til Good Look, der i år var

anden i Mowerinaløb bag den senere derbyvin-
der Queen Rouge. Hun er opdrættet på Hjortebo
Stutteri.

FORTÆTTET SPÆNDING
Spændingen var på højdepunktet, da Löberöds
Hästklinik AB´s Lot 87 efter Appel Au Maitre og I
Could (Johannesburg) kom i ringen. Den fukse
hingst er halvbror til I Kirk, der er ubesejret i
Skandinavien i to år. Såvel i år som i fjor vandt I
Kirk Zawavi Cup (Gr.3) på Jägersro. Mest kendt
er han dog for sin overlegne 
sejr i Azizi Farishta på 
Meydan.
Lot 87 blev solgt til 
Stall Perlen, der
ejer Appel Au 
Maitre, som er 
opstaldet på 
Stutteri Hjortebo. 
Suspicious 
Mind efter
Appel 
au Maitre
gjorde 
det 
godt
i  Dubai 
sidste vinter, 
så måske 
er købet af Lot 87
starten på et Dubai-eventyr for Stall Perlen.
Hingsten skal som Stall Perlens andre løbsheste
i træning hos Wido Neuroth på Øvrevoll.

Appel Au Maitre



ET RIGTIG GODT BORD
Per og jeg sad som nævnt godt ved auktio-
nen. Tilmed havde vi omkring os ved bor-
det flere større kapaciteter, når det gælder
galopsport og galopavl. Birthe Müllertz og
familien Müllertz er kendt af alle i dansk
galopsport. Birthe Müllertz, der er antikvi-
tetshandler, var en særdeles dygtig ama-
tørrytter. Senere har hun været medejer af
adskillige gode heste, bl.a. Miss Vording-
borg, der vandt Mowerinaløb i 2016 foran
topheste som Beaufort Twelve, Elektra Art
og Appelina. Birthe ved, hvordan en god
hest skal se ud, og Per og jeg nød flere
gange under auktionen godt af hendes be-
dømmelser.

LEGENDEN cLARION KING
Hans Erik Westerberg har i en årrække
været stærkt engageret i dansk galopsport
og dansk hestevæddeløbs organisationer.
Som hesteejer er han kendt som indehaver
af publikumsyndlingen Clarion King, der
vandt over 25 løb. Få - hvis nogen - ved så
meget om skandinaviske og internationale
galophestes stamtavler som Hans Erik We-
sterberg, og det profiterede Per og jeg flere
gange af under auktionen. Sammen med
min bror Per, Ib Müllertz og Hakon Rønn
Jensen ejer Hans Erik Steinway.

14 HESTE OPVOKSET PÅ YORK STUT-
TERI BLEV SOLGT
York Stutteri er en moderne, professionel

Clarion King med træner Franz Nutz

platform for opdrættere. Og stutteriet varetager
en lang række opgaver for opdrættere, der har
avlshopper opstaldet på stutteriet, bl.a. klargøring
af åringer til auktionen. 
13 åringer fremstillet af York Stutteri blev solgt på
auktionen. De er ikke alle ejet af Familien Elsass,
men nogle er. Kiddy Elsass var fast gæst ved
vores bord, og hun fulgte spændt udviklingen i
ringen, når der stod ”consigned by York Stutteri”.
De opnåede en gennemsnitspris på 175.000 kro-
ner, og Karina og Alexander Elsass er meget
glade for den store støtte, de fik fra kunderne. 

Dyrest var Lot 60, der ejes af 
C. Cordrey og York Stutteri.
Den blev solgt for 520.000 
kroner til Havemann Aps. 
Hoppen er efter Juniper 
Tree og ud af Edge Of 
Eternity (Academy 
Award), der er mor til 
Gemstone og Lady
Isabell. Edge Of 
Eternity er 
helsøster til 
en af vor
tids mest 
succesrige 
avlshop-
per i i 
Dan-
mark,
Lady 
Clementine.

Birthe Müllertz



THOMAS HAVEMANN KØBTE HESTE
FOR 1,7 MILLIONER KRONER.
Flere gange under auktionen havde jeg på
fornemmelsen, at auktionarius pegede på
mig, og at buddet lå hos mig. Sådan for-
holdt det sig dog ikke, Ved bordet bag mig
sad bl.a. Thomas Havemann, der som
nævnt er medejer af årets derbytoer og St.
Leger-vinder, Good Fella. Og Thomas bi-
drog stærkt til at bringe gennemsnitsprisen
op på auktionen.

FIRE HESTE TIL 1,7 MIO. KR
Havemann Aps (Thomas Havemann) blev
noteret for køb af 4 heste til i alt 1,7 millio-
ner kroner på Scandinavian Open Yearling
Sale. 

Alle fire var blandt auktionens dyreste. To
af dem blev fremstillet af York Stutteri, to af
dem af Stutteri Hjortebo. De to fra York
Stutteri er efter Juniper Tree og de to fra
Stutteri Hjortebo efter Appel au Maitre. Så
købene markerede klare favoritter.

360 NORTH HORSE RAcING ERHVER-
VEDE FIRE HESTE
Blandt de store købere på auktionen var
også 360 North Horse Racing, der købte
fire åringer til en samlet pris meget tæt på
en million kroner. Dyrest var Lot 91, der
blev købt for 360.000 kroner. En hingst
efter Wilshire Boulevard og ud af Quiet
Waters (Quiet American), der er mor til så

gode heste som Hi Finn og Pas De Secrets. Nils
Jansson, der står bag 360 North Horse Racing,
har sine heste i træning hos Nina Lensvik på Jä-
gersro.

Hingsteåringen blev fremstillet af York Stutteri og
solgt på vegne af Cat Racing, som Karina Elsass
står bag.

Thomas Havemann og Morten Buskop
med Good Fella

360 North Horse Racing ved Nils Jans-
son var blandt de store købere på Auk-
tionen. Der blev investeret i fire åringer
på tilsammen tæt ved 1 mio. kroner



RELIABLE SØN TIL STALD RAS
Cai Rasmussen, er som regel blandt de større kø-
bere på Scandinavian Open Yearling Sale. Det var
ikke tilfældet i år, men Cai kunne dagen efter i pad-
docken før Dansk Galops Auktionsløb, hvor Radiant
Carlras blev anden, orientere mig om, at han har købt
Lot 51 en hingst efter Reliable Man og Kodachrome
(Kodiac). Den gik på auktionen tilbage for 280.000
kroner.
Den skimle hingst skal i træning hos Rikke Bonde,
der sammen med Nicolaj Stott, netop er startet som
træner i Gurre i Nordsjælland. Rikke Bonde fik sin
debut som træner på Klampenborg den 14. septem-
ber i Skandinavisk Grand Prix med Reliable Carlras,
der blev anden efter Monte Carlo. Stald Ras har des-
uden to åringer, som blev slettet fra auktionen, En
hoppe efter Juniper Tree og Larch-vinderen Steelgirl
Carlras (en datter af Raadyr og søster til Nokengang)
samt en hoppe efter den engelske derbyvinder Sir
Percy og den danske derbyvinder Tigress Eleven. De
går også begge i træning hos Rikke Bonde.

AL SHEMALI HAVDE SINE FØRSTE AFKOM PÅ
AUKTION
På bordet ved siden af os ved auktionen sad Peter
Hæstrup, der ejer avlshingsten Al Shemali, der er op-
staldet hos stutteriejer Berner Olsen på Kallehave-
gård. Per og jeg er vant til Peters selskab. På
Klampenborg Galopbane har vi loge ved siden af hin-
anden. Al Shemali, der for første gang havde afkom
på auktionen, er meget veltrukken. Han er efter Medi-
cean, der i 2001 vandt det historiske Eclipse Stakes
(Gr.1) på Sandown Park og ud af Bathilde (Gene-
rous). 

Cai Rasmussen

Al Shamali

Al Shemali indløb omregnet mere end 24 millioner
kroner i sin løbskarriere. Det absolutte højdepunkt
kom i marts 2010, da han vandt Dubai Duty Free
(Gr.1) over 1800 meter på Meydan. Det indbragte
Al Shemali en OR på 119 - svarende til 100 i skan-
dinavisk handicap.

12 ÅRINGER EFTER AL SHAMALI 
På Scandinavian Open Yearling Sale blev der præ-
senteret 12 åringer efter Al Shemali. Halvdelen
blev ikke solgt, men trukket tilbage. To af dem dog
efter høje bud. Ikke mindst lot 43 ud af Prinsessen
(Dutch Art), der blev trukket tilbage ved 280.000
kroner. Prinsessen vandt selv 1000 Guineas på
Øvrevoll, og hun er mor til vinderen af Dansk 2000
Guineas i år, Prince Charming (Lord 
Of  England). De fleste af Al 
Shemalis afkom opnåede 
kun moderate priser, men Lot
66, en halvbror til Valentin 
Apache (Juniper Tree - Una 
Hora) blev solgt 
for 120.000 kroner. 
Samlet set en lidt 
skuffende debut for 
Al Shemali 
som avlshingst, 
men nu må
vi se, når
afkom
efter Al 
Shemali
kom-
mer i
væddeløb.



BENT OLSEN KØBTE HINGST UD AF
MANAcOR
I 2015 vandt hoppen Manacor efter Prima-
tico og ud af Jolie Fleur (Richard Of York)
Dansk Derby. Opdrætteren, Berner Olsen,
blev kåret til Årets Galopopdrætter, og brød
det år Stutteri Hjortebos monopol på titlen.
I år var Manacors første afkom, Lot 63, en
hingst efter Appel Au Maitre, i ringen på
York Stutteri.

Og han blev solgt til championtræner Bent
Olsen, der i år kan være på vej til et skan-
dinavisk trænerchampionat. Bent Olsen
trænede Manacor gennem hele dens kar-
riere, der bød på otte sejre og en samlet
indtjening på 1,6 millioner kroner.
Lot 63, der blev præsenteret af Kastanje-
gårdens Stutteri og ejes af Star Face AB,
solgtes for 150.000 kroner. Efter min me-
ning en meget acceptabel pris for en åring
med den afstamning.

ALIcE WEISTE OG JOHN cHRISTEN-
SEN KØBTE WILSHIRE BOULEVARD-
AFKOM.
I sidste nummer af RaceTime Magazine
bragte vi et interview med Alice Weiste og
John Christensen, bl.a. om deres planer for
indkøb på de større europæiske fuldblod-
sauktioner. Dengang kunne de fortælle, at
de umiddelbart ingen planer havde om ind-
køb på Scandinavian Open Yearling Sale.
Men sådan gik det ikke.

Som sædvanlig havde  havde Bent
Olsen  et par travle dage. 
Mange emner skulle studeres - og
det blev de

The JC Organization ApS købte for 250.000 kroner
lot 98 en hingst efter Wilshire Boulevard og ud af
Mariyca (Daylami). Hingsten er nu gåe itræning
hos Francisco Castro.

GENNEMSNITSPRIS PÅ 230.000 KRONER
På auktionen blev der i alt solgt 3 afkom efter fade-
ren Wilshire Boulevard (Holy Roman Emperor) og
de opnåede en gennemsnitspris på 230.000 kro-
ner. Samme gennemsnitspris der blev opnået for
afkom efter Appel au Maitre.

Moderen, Mariyca vandt Fawzia Stakes i 2011 og
nåede et maximumhandicap på 86.
Hun er opstaldet på York Stutteri
og ejes af Zwicky Racing og Filip 
Zwicky Agency ApS. En halvsøster
til Lot 98, Malekha (Juniper
Tree) var en god tredje i sin 
debut i år, men hun var upla-
eret i Dansk Galops auk-
tionsløb dagen efter 
auktionen. I samme løb 
blev The JC Organiz-
ations Havana 
Gold-datter, Havana
Red, der er i 
træning hos
Francisco Ca-
stro på Jä-
gersro,
en absolut
godkendt
femte.

Alice Weiste og John Christensen
købte Wilshire Boulevard afkom



Køberne fik champagne
- det gjorde jeg også

Hver gang en hest blev købt, var der
champagne til køberen. Sådan skal
det selvfølgelig være. Ved bordet bag
os sad Thomas Havemann sammen
med blandt andre Jens Lauritzen,
Morten Buskop, carsten Baagøe
Schou og ægtefællen Louise, bedre
kendt som Mulle. Her sprang cham-
pagnepropperne ofte.

Efter auktionen, da de fleste havde
forladt auktionslokalet, var Mulle og
jeg stadig tilbage. Mulle har tilbragt
rigtig megen tid på Klampenborg Ga-
lopbane. Hun havde en flot karriere
som jockey. Hun red i mange år ud for
Søren Jensen. Og nu er hun gift med
Klampenborg Galopbanes direktør og
holder løbende øje med, om alt præ-
senterer sig godt på Klampenborg Ga-
lopbane. Mulle bød mig på
champagne, og vi fik en lille snak
sammen, bl.a. om Deauville. Tak til
Mulle for champagnen og tak til Mulle,
fordi hun er, som hun er.

EN GOD OPLEVELSE
Scandinavian Open Yearling Sale og
dagen før og efter var en god ople-
velse for mig.
Jeg tror jeg kommer tilbage næste år.



VI BESØGER
JYDSK VÆDDELØBSBANE

Hvis nu HM Dronningen skulle få
lyst til at se noget væddeløb, kan
hun let smutte den korte vej fra
Marselisborg over til Jydsk Væd-
deløbsbane. Når man nu er konge-
lig smutter man vel ikke sådan
bare lige. Men med et par betjente
til at ledsage Majestæten kunne
det vel lade sig gøre.

I beskrivelsen af væddeløbsbaner i
Danmark, er vi nu kommet til Jydsk
Væddeløbsbane i Aarhus - en kombi-
neret trav- og galopbane. Beliggende
i en by, der er i rivende udvikling på
stort set alle fronter.

AFTALE FREM TIL 2030
Gennem nogen tid var der planer
fremme om at flytte Banen til fordel
for et nyt stadion, der skulle finansie-
res ved at bygge huse på Vædde-
løbsbanens grund. Den idé er nu
forkastet. Iøvrigt har Banen også
en aftale med myndighederne om at
Banen skal blive, hvor den er, til
ihvertfald år 2030. 
Og det var faktisk på Marselisborgs
Mark Jydsk Væddeløbsforening af-
holdt væddeløb siden stiftelsen i
1898. Helt frem til i 1910’erne var der
ikke travløb da Marselisborg Mark
var for ujævn og kuperet til travløb.

Tekst: Per Aagaard Bustrup



Banens historiebegyndte med en
erklæring, der lød som følger:

”Udvalget for Byens Udvidelse
og Bebyggelse om ”Udleje af
Marken  ved Observartoriet til
Foreningen for ædle Hesteavl, og
Indretning af en Væddeløbs-
bane.” har begyndt sit arbejde.

Nu begyndte man ikke sådan
dagen efter, man var blevet enige
om at  anlægge af en væddeløbs-
bane. Adskillige udvalg skulle tages
med på råd og beslutninger. Den
socialdemokratiske borgmester,
Jakob Jensen, mente det ville være
en fordel for byen. Og mange ville
blive draget til Aarhus.

EN GANG GØGL
Partifællen - den senere borgme-
ster H.P.Christensen - var dog
bange for, at Banen ville blive en
økonomisk belastning. Han blev
dog hurtigt formidlet, da han erfa-
rede, at 25 pct. af bruttoindtægten
fra entreen ville gå til stadion. En
tredie mening stod Valdemar Pe-
dersen for, da han mente at :”I alle
tilfælde burde man ikke smide
penge ud til den slags gøgl.” 
Den mening stod han dog temmelig
alene med. For i 1924 gav Byrådet
et lån på 20.000 kr. til anlæg af en
galopbane.



SUccES FRA BEGYNDELSEN
”Vejen ud til Stadion var et levende mylder i
god tid før portene blev åbnet til den nye Væd-
deløbsbane.”
skrev Aarhus Stiftstidende dagen efter. Havde
jyderne håbet på sejre blev de dog skuffede,
da alle blev vundet af gæster fra København.

BÅDE FLAD- OG FORHINDRINGSBANE
Banen var 1200 meter i omkreds og inderfor
den var anlagt en steeple-chase bane med fire
faste forhindringer.. Der var også måltårn, to-
talisatorbodertal kunne forsyne sig med Port-
vin, udrikkelig kaffe og forfriskende Carlsberg
øl.

FØRSTE VINDER
Den første vinder nogensinde blev Niels
Mattson på Bellevue. Unge Mattson var iøvrigt

i hopla på dagen med ialt tre sejre på dagen.
De to vindere var Pretty Erin og Karangani.
Ofte forekommer tiden mellem løbene os
lange. Det var også tilfældet på Jydsk Vædde-
løbsbane fra begyndelsen. Som Demokratens
udsendte skrev dagen efter: ” Pauserne mel-
lem hvert løb varede en halv time. Det bliver
efterhaanden dræbende kedsommeligt”.

JYLLANDSLØB PÅ PREMIEREDAGEN
Der var syv løb på programmet. Og allerede
dengang var Jyllandsløbet hovedbegivenhe-
den. Omsætningen var imponerende med
34.000 kroner. Der er vel sådan omkring én
mio. kroner i dagens valuta. På tilskuerplad-
serne sås grever og baroner, diverse ritme-
stre, godsejere, grever og grevinder. Af de
lokale spidser konstaterede Aarhus Stiftsti-
dende, at det ville være lettere at nævne dem,

der ikke var tils tede i stedet for dem, der var
tilstede.

ØKONOMISKE STARTPROBLEMER
Alle sejl var sat til ved etableringen af Jydsk
Væddeløbsbane. Der skulle ikke mangle
noget - og det blev der heller ikke, men økono-
mien kunne ikke følge med.
I 1925 var kassen stort set tom. Man søgte -
og fik bevilget et lån på 9.000 kroner fra Byå-
det.  Den var gal igen fire år senere. Men det
lykkedes ikke at få yderligere penge i den
slunk- ne kasse. I 1934 gik den ikke længere.
Der måtte trækkes på kassekreditten.

Pengene skulle bruges til en ny staldbyging og
ombygning af Restauranten. Forudsætningen
var, at Idrætsparken stod som garant for lånet.

Jacob Jensen                    H. P. Christensen              Valdemar Pedersen        Estrup                                            Nuværende bomærke



I 1930’erne blev banen lagt om og udvidet flere gange. Det
skyldtes væsentligst de beskæftigelsesarbejder Regeringen
satte i sving for at sætte de unge i gang. Billedet her er fra 1935

SÅ BLEV DER TAGET FAT
Det var 1930’ernes økonomiske krise, der
satte gang i investeringerne. Arbejdet var et af
Regeringens beskæftigelsesprojekter for at få
unge i arbejde. Det skete under Banens nye
formand bankdirektør Niels Jensen. Alene den
sidste udvidelse og moderniserig løb op i 1,4
mio. kr.

PROTESTEN BLEV AFVIST
Det var dog ikke uden ”sværdslag” at projektet
blev gennemført. Arbejdsmandsforbundet pro-
testerede, da man ikke mente, at en omlæg-
ning af Banen var normalt arbejde. Det blev
afvist og arbejdet sat i sving. Projektet blev en
stor succes og arbejdet forlænget ud over af-
talen.

STORE UDVIDELSESPLANER
Og århusianerne havde ikke ro på sig endnu.
I 1938 anmodede man således om støtte til et
projekt, derr skulle omlægge banen - og ud-
vide den. Endvidere  forlængelse af Banens
leje af området fra 1950 til 1980. Garanti for et
lån på 400.000 kr. Et tilskud på 100.000 kr. og
Byrådets assistance til et projekt om nød-
hjælpsarbejder efter Beskæftigelsesloven.
SÅDAN!

Uenighederne var noget større denne gang
blandt politikerne. Men det blev stort set god-
kendt som ønsket.

GENNEMFØRT AF TO OMGANGE
Projektet viste sig dog at være så omfattende,
at det måtte gennemføres af to omgange. De

nye bygninger
blev opført i 1939,
Opførelsen blev
dog noget forsin-
ket pga. en streng
vinter. Indvielsen
af de nye bygnin.-
ger blev således
først fejret 23. juni
1940. Den viste
annonce herover
er fra den dag,

STOR SUccES
Den omfattende renovering omfattende Tri-
bune, Restauration, Totalisator, Dommerfacili-
teter, Omklædningsrum etc. blev en
øjeblikkelig succes.          

Niels Jensen



GODDAG 
TIL TRAVSPORTEN

Som nævnt i indledningen kom travsporten ikke med på Jydsk
Væddeløbsbane, da Banen blev indviet.

Det skyldtes ikke, at viljen til det manglede, eller at man ikke kunne
samarbejde. Derimod at Marselisborg Mark var for ujævn og kuperet
til travløb. Men i 1928 var der foretaget så mange udjævningsarbejder,
at der kunne anlægges en travbane indenfor den 1200 meter lange
galopbane. Travsporten fandt hurtigt fodfæste og i 1934 blev der af-
holdt lige så mange travløb som galopløb. I dag er travløbene absolut
i overtal. 

UDFLYTNING TIL VILHELMSBORG
Som nævnt i indledningen blev det på et tidspunkt besluttet at flytte
Banen til Vilhelmsborg inden den fastlagte flytning i 2030.
Som nævnt blev de  tanker da heldigvis afvist. Banen kan således be-
vare håbet om, at 100 års Jubilæet - som planlagt - kan finde sted ved
100 års jubilæet i 2024

STÅENDE OVATIONER TIL
ANNA GRETE JENSEN

Den første modtager af Ritme-
ster Frigaards Hæderspris, der
blev indstiftet i 2017 blev fuldt
fortjent tildelt Jydsk Væddeløbs-
banes mangeårige medarbejder
Anna Grete Jensen.

Hædersprisen er opkaldt efter en
af pionererne på Jydsk Vædde-
løbsbane, Ritmester Ejnar Friga-
ard. Prisen tildeles en person, som
har gjort en særlig indsats og haft
stor betydning for Jydsk Vædde-
løbsbane.

Der var stående ovationer, da dire-
kør Flemming Sunn overrakte 

Hædersprisen til Anna Greta
I sin tale sagde han bl.a.:

”Personen har mere eller mindre
brugt hele sit liv her på Jydsk
Væddeløbsbane. Jeg har aldrig
hørt et dårligt ord sagt om per-
sonen, men udelukkende posi-
tive kommentarer. En person der
aldrig selv har opsøgt rampely-
set, men som altid har været en
trofast og sikker hjørnesten. For
mig er hun “Miss Galop” og hun
er vores allesammens “AG”,«
konstaterede Flemming Sunn
mens Anna Grete Jensen blev
klappet frem med stående ova-
tioner.

Da Anna Grete forlod posten,
blev den overtaget af Henrik
Brendholdt som sportschef. Her
var Anna Greta sparringspartner
i nogle måneder.

KLARER PAPIRARBEJDET
FOR MARc STOTT
OG Anna Grete har ikke mistet
kontakten til Galopsporten. Hun
arbejder i dag med at passe ”pa-
pirarbejdet” for succesrige Marc
Stott, som nok har rigeligt at se
til med sin stærkt voksende suc-
cesstald.

Cim Payne vinder sin karrieresejr nr. 85 på Jydsk Væddeløbsbane



Birgitte Nielsen Torben Christensen

DET NUVÆRENDE TRÆNERTEAM PÅ JYDSK VÆDDELØBSBANE

Lea Olsen Tinna Hovgaard

Marc Stott Kaj Sørensen

Jan Olsen Jane Grove



EYVIND JENSEN 
MESTEREN FRA ÅRHUS!

Eyvind Jensen vil for altid stå som en
af de bedste trænere, der havde sit
virke på Jydsk Væddeløbsbane.

Han blev født i Odense 10. juni 1921 i
en børneflok på 10. Familieforholdet var
dog ikke det bedste, så allerede som
14-årig fløj Eyvind fra ”hjemmet” og drog
sydpå.

BLEV TRÆNER I 1944
I første omgang til Stutteri Kjærsholm på
Fyn. Og det var her, han fattede inter-
esse for galopsporten. Efter nogle år
drog han så tilbage til Aarhus, hvor Niels
Ladekarl  havde tilbudt ham et job som
fodermester. I 1944 købte han træner-
virksomheden af Ladekarl. Og herfra
blev der så sendt heste til løb i Sverige,
Norge og Tyskland. Og naturligvis blev
der startet heste på alle de skandinavi-
ske baner og navnlig på hjemmebanen i
Aarhus.

FLITTIG GÆST PÅ AUKTIONER
Turen gik tit til England, hvor han købte
flere gode heste til sine ejere.
Eyvind var meget opsøgende og fik deri-
gennem mange nye ejere til Stalden.  

DERBYSEJR MED TOPLINE
I 1980 kom den største sejr af dem alle,
da han vandt Dansk Derby med Topline,
der havde Ivan Illingworth i sadlen.
Men andre storløb som Dansk Kriterium,
Produce Stakes, Dansk Avlsløb, Grand
Cup etc. blev trænet af Evv. Jensen. 
Og mange af tidens store jockeynavne
red staldens heste: Bendt Jensen, Jør-
hen Winther, Ivan Illingworth, David
Coates og Ole Larsen var flittige gæster
på Staldens heste. Gennem årene var
mange amatørryttere også tilknyttet
Stalden.

EN YNDLING
Havde Eyvind nogle favoritter? Ja, na-
turligvis. Det var heste som Valpre, Ka-
zan, Mr. E, Sandy, Sweet Galivant, Can-
wyn, Tudor Pageant og naturligvis To-
pline. 
Om sin far siger hans datter Mona:
”Far var træner i over 40 år, så meget er
sket - både op og nedtur. Masser af op-
levelser, både gode og dårlige, men han
elskede sit liv med hestene og ville på
ingen måde have ønsket sig det ander-
ledes. Desværre var hans sidste leveår
hårde ved ham med sygdommen KOL,
som han desværre døde af i en alder af
kun 71 år i 1992. 

Eyv. Jen-
sen sam-
men med
sin Derby-
vinder To-
pline og
Ivan Illing-
worth

Tekst: Per Aagaard Bustrup


