
FJERN GRÆNSERNE!
Interview med Dansk
Galops direktør, Peter Knudsen

HVAD NU?
Den 3. november 2019 meddelte Galop-
Sports stifter og ansvarshavende redak-
tør, Filip Zwicky, at GalopSport stopper
med nyhedsopdatering fra 1. januar
2020

RACING ARENA AALBORG
Blandt mange måske bedre kendt som
Aalborg Væddeløbsbane er den sidste
af Danmarks galopbaner RaceTimeMa-
gazine har besøgt
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GENERALHANDICAPS
Den skandinaviske Generalhandicap-
per, Nicholas Cordrey”, har haft travlt
med at ive ”karakterer” til de ældre og
de 2- årige heste anno 2019.
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Flere skandinaviske galopheste gjorde
det flot internationalt i 2019. I Kirk med
sin sejr i Azizi Farishta på Meydan og
King David med sin sejr i Grosser
Preis von Lotto (Gr.3) på Hamburger
Horn. I Kirk er i Dubai igen. Ledsaget
af bl.a. Squares De Luynes og Red
Cactus.  Deres præstationer i fjor står
klart for os alle.
Når det gælder de skandinaviske ga-
lopbaners drift ser det mere tåget ud.
Såvel norsk som svensk galopsport
står over for store besparelser. Og i
dette nummer af RaceTime Magazine
efterlyser Dansk Galops direktør Peter
Knudsen et større skandinavisk sam-
arbejde på det sportslige område. Han
tror, det kan give såvel økonomiske,
administrative som markedsmæssige
fordele.
De firbenede gør det godt. RaceTime
MAGAZINE håber, at de tobenede i 
ledelserne i skandinavisk galopsport
vil følge trop, så vi kan finde en vej ud
af tågen

Offentliggørelse af materiale uden forud-
gående tilladelsde er ikke tilladt. Artikler i
dette nummer er skrevet af Klaus Bustrup
og Per Aagaard Bustrup

RaceTime Magazine udgives af Galop-
Sport. 

Fotos: Burt Seeger, Stefan Olsson, 
Erika Rasmussen med flere.
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INTERVIEW MED
PETER KNUDSEN
Han indtager en af de største
poster indenfor Dansk galop-
sport som direktør for Dansk
Galop - den øverste organisa-
tion indenfor Sporten. Og han
har bestridt posten med bra-
vour gennem utallige år. Og
som han udtaler. ”Hvor heldig
kan man være, når det har
været muligT at kombinere
ens hobby med ens arbejde.

GENERALHANDICAPPET
OG ”KARAKTERBOGEN”
FOR DE YNGSTE
Nicholas Cordrey var en af Skandinaviens 
førende jockeys, da et rideuheld tvang 
ham på jorden. Men han fortsatte bag 
skrivebordet som sportschef i Svensk Ga-
lopp og senere som direktør på Klampen-
borg Galopbane. Nu har han jobbet som 
skandinavisk handicapper.

FORTVIVL IKKE - VI FORTSÆTTER! 
Det kom som noget af en bombe, da GalopSports
stifter og ansvarshavende redaktør, Filip Zwicky
meddelte, at GalopSports stopper med nyhedsop-
datering fra 1. januar. Men fortvivl ikke. GalopSport
fortsætter som hidtil - men altså uden nyhedsopda-
tering.
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King David er placeret langt
fremme på Handicapperens
liste over de 52 bedste i 2019.
Mme Fernandaes superhest
har nu indtjent over 2 mio. kr.
ved 15 starter og ”triotallet” 
9-2-0 i 15. starter. Han trænes
af Marc Stott. og er opdrætte-
taf Stutteri Stork.

Tina Mortensen, der har trænet
på Fyens Væddeløbsbane gen-
nem mange år, rykker nu telt-
pælene op for at fortsætte
karrieren på Racing Arena Aal-
borg. Her skal hun bl.a. op imod
trænernestoren, Keld Chr. Karl-
sen, der gennem en årrække
har været et førende navn på
Banen.

RACING ARENA
AALBORG



Fjern Grænserne!
Vi fik vendt mange ting. Større samarbejde på det sportslige om-
råde mellem de skandinaviske hestevæddeløbsbaner. Provinsba-
nernes betydning. Brug af pisk. Dopingkontrol. Uddannelse af
amatørryttere og lærlinge. Hestevæddeløbssportens organisering.
”Share a horse” osv. RaceTime Magazine har besøgt Dansk Galops
direktør, Peter Knudsen.

Peter Knudsen
Dansk Galops direktør

Mere end noget andet er fri be-
vægelig for heste over de skan-
dinaviske grænser noget, som
ligger Dansk Galops direktør,
Peter Knudsen, på sinde. Skan-
dinavisk samarbejde er en kæp-
hest for ham. ”USA og Canada
og UK og Irland kan finde ud at
lave fælles regler. Det burde
også være muligt for de skandi-
naviske lande, så vi kan undgå
administrativt bøvl og unødven-
dige udgifter for hesteejerne,
når væddeløbsheste transporte-
res rundt mellem de skandinavi-
ske lande”, siger Peter
Knudsen. 

SVENSK MODVILJE
Samtidig ser han store økono-
miske, administrative og mar-
kedsmæssige fordele i et
tættere samarbejde mellem de
skandinaviske lande.
Peter er på god fod med sine
kolleger i de øvrige lande, men
han føler, at der i Sverige er
modvilje mod et større skandi-
navisk samarbejde. Det kan
skyldes, at strukturen i Sverige 

er en anden end i Danmark og i
Norge. Dansk Galops søsteror-
ganisation i Sverige, Svensk
Galop, ejer væddeløbsbanerne i
Stockholm (Bro Park) og i Gøte-
borg. I Norge er der kun en en-
kelt væddeløbsbane (Øvrevoll),
medens vi i Danmark har fire
(Klampenborg, Odense, Århus
og Aalborg), der har individuelle
ejerskaber.

STOR ERFARING
Peter er vokset op i Nordjylland,
hvor faderen var direktør i An-
delsbankens filial i Hjørring.
Han er jurist fra Københavns
Universitet, og har været ansat i
Anklagemyndigheden, i SKAT
(før skandalerne), i Handels-
kammeret (i dag Dansk Er-
hverv) og i Nykredit. I 1996
afløste Peter Knudsen navnkun-
dige Hans Jacob Moresco som
direktør i Dansk Galop (Forenin-
gen til den ædle Hesteavls
Fremme). Dengang var Nick El-
sass formand. Det er han stadig
– og med ham har Peter igen-

nem alle årene haft et forbilleligt
samarbejde.

I dag er Peter 63 år gammel og
kan om to år fejre 25-års ju-
bilæum i Dansk Galop og han
synes, at han er privilegeret ved
at kunne forene hobby med ar-
bejde. Peter Knudsen er så
langt fra Mette Frederiksens de-
finition af ”nedslidte”, som man
kan forestille sig. Han bærer sin
alder fortrinligt. Virker ungdom-
melig og adræt. Og siddende
bag sit kontor i skjorte, kan man
ikke undgå at bemærke, at han
har undgået at tillægge sig den
lille mave, som mange i hans
alder har for vane.

HESTEEJER- OG 
OPDRÆTTER
Som ung teenager flyttede
Peter ind på Hurdlevej tæt på
2400-meter starten på Klam-
penborg Galopbane. Det var i
1969. For lige godt 50 år siden.
Det år, hvor Four Socks som
maiden vandt Dansk Derby. In-
teressen for galopsport kom 

hurtigt. Peter så Elopement-dat-
teren Rødtop vinde Vinterfavori-
ternes Ærespræmie før den
senere svenske derbyvinder
Rasputin. (Som Per og jeg ved
alt om, da vores forældre ejede
Rasputin). Siden da har Rødtop
været udgangspunktet for Pe-
ters galopinteresser.

RØDTOP 
Rødtop blev mor til den dob-
belte derbyvinder Chinatown,
og Peter købte Rødtops sidste
afkom Frontline. Hun er mormor
til Top Pearl, som Peter ejede
og selv opdrættede. Top Pearl
vandt fem gange, og hun var
anden i Dansk Oaks i 2004 efter
La Petite Chinoise.

Frontline er også mormor til
Paris Pearl, der er opdrættet af
Peter Knudsen. Hun har netop
afsluttet sin løbskarriere for at
gå i avlen. Paris Pearl var
anden i Derby Consolation på
Klampenborg sidste sommer og
vandt Hendes Majestæt Dron-
ningens Ærespræmie i sin sid-
ste start.
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SÅDAN BEGYNDTE DET
Det var lensbaron Georg
Fredrik Otto Zytphen-Ade-
ler (1810-1878), der tog
initiativet til dannelsen af
”Foreningen til den Ædle-
Hesteavls Fremme”. Det
der nu hedder Dansk
Galop.

NICK ELSASS
I dag hedder Formanden
Nick Elsass. En stilling
han har besat siden 1990.
Med andre ord gennem
gennem 30 år.
Kiddy og Nick Elsass
grundlagde York Stutteri,
der i dag videreføres af
deres søn Alexander og
svigerdatteren Karina.

HVAD LAVER DANSK
GALOP?
Dansk Galop (Danish Jockey
Club), blev stiftet i 1859 og
lægger rammerne for galop-
sportens virke i Danmark.
Foreningen har til formål at
fremme fulblodsavlen i Dan-
mark, og Dansk Galop er ga-
lopsportens øverste
myndighed. Foreningen har
godt 300 medlemmer, og den
ledes af en bestyrelse, der re-
præsenterer de fire vædde-
løbsbaner, opdrættere,
hesteejere og trænere.
Blandt Dansk Galops opgaver
nævnte Peter blandt andet:

Overholdelse af og løbende
justering af Dansk Vædde-
løbsreglement
Ansættelse og uddannelse
af voldgiftsdommerne
Licensudstedelse til ryttere
og trænere
Servicering af foreningens
medlemmer
Stambogsføring
Dopingkontrol
Afholdelse af auktione

SCANDINAVIAN OPEN
YEARLING SALE
Hae i flere åre fundet sted på
York Stutteri,  og er den stør-
ste enkeltstående opgave for
Dansk Galop.
Foreningen udgiver Dansk
Væddeløbskalender, der ud-
kommer en gangom måneden
samt Dansk  Væddeløbsår-
bog og Dansk Stambog for
Fuldblod.

DER ER FLERE REGLER,
END MAN MÅSKE TROR
Dansk Væddeløbsreglement
er en omfattende sag på knap

100 sider. Jeg medgiver ikke at
kunne den udenad. Det er jeg sik-
ker på, at Peter Knudsen næsten
kan. Den indeholder regler for alt
mellem himmel og jord, når det
gælder hestevæddeløb i Danmark.
Om voldgift, bøder, udelukkelse af
heste eller personer fra væddeløb,
farver på jockeydragter, godken-
delse af navne til heste, udste-
delse af licenser til træner og
jockeys, indregistrering af heste.

BRUG AF TIPS
Et af de ofte debatterede spørgs-
mål, som Per og jeg tog op i disse
dyrevelfærdstider, er brug af pisk.
Det kan man læse om i § 107 i
Dansk Væddeløbsreglement om
”hjælpemidler”. Her finder man ud-
førlige regler for brug af pisk i væd-
deløb. Om længde, tykkelse, vægt
og sågar om farven på pisken.
Samt om overdreven brug af pisk
og sanktioner i den sammenhæng.
Peter Knudsen nævnte for os, at
Norge er det eneste land, hvor bru-
gen af pisk er forbudt som følge af
en beslutning i det norske Storting.

DET KAN IKKE VÆRE RIGTIGT
Det kan man da ikke kalde hesten.
Jo, det kan man, hvis Peter og
Dansk Galop har godkendt navnet.
Der er et regelsæt i Dansk Vædde-
løbsreglement om navne, der ikke
må bruges. Det kan være fordi
navnet allerede er registreret inden
for de sidste 20 år, beskyttet, be-
står af mere end 17 bogstaver eller
er navnet på en vinder af et klas-
sisk løb. Et navn kan også forby-
des, hvis det f.eks. består af
initialer, hvis betydning kan fore-
komme odiøs. 

Vi spurgte Peter om IS (Islamisk
Stat) ville blive anerkendt som
navn på en galophest. Svaret var

et klart nej. Og Dansk Galop har
helt generelt mulighed for at næge
indregistrering af et navn, den ikke
billiger.

”ULOVLIGEMIDLER”
Dansk Vædeløbsreglement inde-
holder klare regler for ”ulovlige
midler”, der ikke må anvendes. 
Og Dansk Galop foretager stikprø-
vekontroller. Ikke kun i forbindelse
med væddeløb men også i stal-
dene. Omkring 80 om året med ca.
halvdelen på banerne og halvdelen
i staldene. Ingen prøver i 2019
viste sig positive.

JOCKEYER BLIVER OGSÅ 
DOPINGTESTET
Der gennemføres også doping-
tests på jockeyer i samarbejde
med Antidoping Danmark. I som-
mer blev Rafael Schistl idømt fem
ugers udelukkelse på Øvrevoll
efter at have afgivet en positiv do-
pingprøve. Det betød farvel til Pri-
vilegiados start i Norsk Derby (L)
og Square De Luynes start i Marit
Sveaas Minnelöp (Gr.3). Begge
vandt med Pat Cosgrove i sadlen.
Rafael Schistl besluttede senere at
forlade Norge og indstille karrieren
som jockey. Peter Knudsen kunne
fortælle, at også verdens bedste
jockey p.t., Frankie Dettori, i de-
cember 2012 modtog en doping-
dom på seks måneder.

HESTEVÆDDELØBSSPORTENS
ORGANISERING
Peter Knudsen modtog os i sit kon-
tor i stueetagen på Charlottenlund
Travbane. Her har Dansk Heste-
væddeløb ApS til huse. Dansk He-
stevæddeløb, der ejes i fællesskab
af Dansk Galop og Dansk Travs-
ports Centralforbund, er sportens
fælles driftsselskab og er bl.a. an-
svarlig for markedsføring af heste-

væddeløbssporten i Danmark og
for Fast Track Racing.
Efter liberaliseringen af totalisator-
spil i Danmark indgik Dansk Heste-
væddeløb aftale med svensk
travsport og det svenske spilsel-
skab ATG. Aftalen har bl.a. indebå-
ret, at ATG er kommet ind på det
danske spillemarked via opkøb af
selskabet Bet25. Endvidere er
Dansk Hestevæddeløb optaget
som medlem af Dansk Travsport
og modtager dermed midler på
linje med de svenske baner. 

Peter Knudsen mener, at det sta-
dig er for tidligt at udtale sig konk-
ret om virkningerne af
liberaliseringen af totalisatorspillet i
Danmark og aftalen med svensk
travsport/ATG, da man stadig be-
finder sig i en opstartsfase.

PROVINSBANERNE
SKABER BREDDEN.
Sidste væddeløbssæson var der
363 galopheste i træning i Dan-
mark.  Antallet har været stort set
uændret i 20 år. Der er fem gange
så mange travheste i træning i
Danmark. Stort set lige mange
heste er i træning med tilknytning
til Klampenborg Galopbane som i
provinsbanerne tilsammen. Og
Peter Knudsen påpeger, at pro-
vinsbanerne er med til at skabe
bredden i dansk galopsport.

Jysk Væddeløbsbane har godt 100
heste i træning, og det er mere
end Ålborg og Fyens væddeløbs-
bane i alt. Alle tal er inkl. amatør-
trænere.
Ser man på antal startende heste,
er billedet stort set det samme. 

fortsættes......... 



Der var godt 2000 startende heste på danske ga-
lopbaner i 2019. Og Klampenborg Galopbane
stod for de knap 1300. Der blev gennemført 249
løb, og her tegnede Klampenborg Galopbane sig
for de 154, svarende til godt 60 procent.
Der er lidt flere trænere i provinsen, end på
Klampenborg. Det fremgår af de oversigter, som
Peter Knudsen havde forberedt til os i forbindelse
med vores interview. 26 med Klampenborg som
”hjemmebane” og 11 i hver af de tre provinsba-
ner. Som allerede nævnt inkl. amatørtrænere.
Alle har ikke lige så mange i træning som Bent
Olsen.

BRITISH RACING SCHOOL
Et højt niveau af trænere, jockeys, amatørryttere
og lærlinge er vigtigt for Peter Knudsen. Derfor er
han meget tilfreds med den aftale, som han har
indgået med British Racing School i Newmarket
om, at otte danskere, seks amatørryttere og to
lærlinge, snart skal på en uges intensivt kursus.

FREMTIDEN FOR DANS GALOPSPORT
Vi spurgte Peter om fremtiden for dansk galop-
sport. ”Vi får meget god sport for pengene”,
nævnte han og tilføjede samtidig, at det ikke er
billigt at være hesteejer. 

”SHARE A HORSE”
Skandinavisk galopsport nyder stor fordel af en
række kapitaltunge hesteejere, der investerer rig-
tig mange penge i indkøb af væddeløbsheste og
avlsheste. Men det alene gør det ikke. Derfor
lægger han megen vægt på det projekt, som
Dansk Hestevæddeløb vil gennemføre i 2020, 

Gennem en oplysningskampagne vil man orien-
tere om og rådgive vedrørende konsortier eller
andelsstalde som ejere af trav- eller galopheste
samt stå for administrationen af andelsstaldene.
Stald KTAS, der ejer såvel trav- som galopheste,
er et godt eksempel på en meget velfungerende
andelsstald med succesrige heste og en god
medlemspleje.

DET VAR EN GOD OG OPLYSENDE DAG
Der er så mange ting, som man ikke tænker på,
når man går til væddeløb. I Pers og mit tilfælde,
oftest på Klampenborg Galopbane. Man går bare

ud fra, at det klapper. Entré, totalisator, restau-
rant, voldgift, dyrlæge og ambulance, hvis der
sker uheld, startmaskiner, indvejning af jockeys,
offentliggørelse af resultater, informationer om
galophestes stamtavler og resultater gennem
årene osv. Er alt ikke OK, mangler det ikke på
kommentarer. Noget har Klampenborg Galop-
bane ansvaret for. Noget ligger i hænderne på
Dansk Galop.

Det var spændende og meget oplysende at be-
søge Peter Knudsen og blive klogere på de
sager, som Dansk Galop har ansvaret for. Og Pe-
ters kæphest, et bedre skandinavisk samarbejde
inden for galopsporten, det deler Per og jeg i den
grad. 

Alt er ikke rosenrødt i galopsportens organi-
sationer i de skandinaviske lande. Der inve-
steres meget i indkøb af galopheste. Tiden er
inde til, at der også investeres i et større or-
ganisatorisk skandinavisk samarbejde på ga-
lopområdet.

Det blev en flot åringsauktion 2019, da årets Scandinavian Open Yearling Sale, blev afholdt på
York Stutteri. Med en omsætning på 7.948.000 kroner og en gennemsnitspris på 141.929 kroner
blev tidligere rekorder slået.

Peter Knudsen hilser på HM Derinning Margrethe II
ved vet besøg på Klampenborg Galopbane
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HVAD
NU?

Den 3. november 2019 meddelte Ga-
lopSports stifter og ansvarshavende
redaktør, Filip Zwicky, at GalopSport
stopper med nyhedsopdatering fra 1.
januar 2020. 

GalopSport er den eneste hjemme-
side, der igennem årene konstant har
dækket samtlige skandinaviske væd-
deløbsbaner med optakter, inter-
views, analyser og indlæg? Så hvad
nu? Hvad bliver der tilbage af Galop-
Sport? Og hvem skal udfylde tom-
rummet efter Filip? Og hvad nu med
Filip? Hvad skal han få tiden til at gå
med?

Alle ved, at Filip har mere end nok at
lave, så det går nok. Men alligevel.
Hvilke reaktioner har Filip modtaget
på sin beslutning? Hvordan ser Filip
selv på sin fremtid, og hvorfor har
han netop nu besluttet sig for at
stoppe med nyhedsopdatering i 
GalopSport. RaceTime Magazine har
besøgt Filip for at få svar på, hvad
nu?

Tekst: Klaus Bustrup
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Som regel er Filip klar i mælet. Men da vi 
spurgte ham, hvad nu? Hvad vil GalopSport 
fremover, trak han - bevidst? - på det. 

Han ønsker ikke at afsløre for meget. ”Det skal 
jeg og læserne selv finde ud af”. Han ser frem til 
at skrive om, hvad der interesserer ham. Filip vil 
skrive, når han har lyst. (Det håber vi, vil ske 
ofte).  Han vil undgå det pres, der har hvilet over 
ham i mange år. Undgå automatikken.

Så meget er dog sikkert. Indholdet i GalopSport 
skal være unikt. Det skal ikke være noget, som 
man kan læse om andre steder. Noget som andre 
allerede har bragt, eller som man bare kan slå op.

FRI ADGANG FOR ALLE
Som allerede annonceret vil der fra dette års be-
gyndelse ikke længere blive publiceret nyheder
på daglig basis. 

Abonnementsordningen er derfor ophørt, men
GalopSport tilbyder fortsat en annonceringsplat-
form. Og Filip kunne fortælle os, at han allerede
har tegnet rigtig mange annoncer. Nogle få er
sprunget fra, men der er kommet mange nye til,
hvilket også skyldes, at annonceprisen er reduce-
ret. Flere danske væddeløbsbaner har samtidig
udtrykt ønske om et samarbejde om advertorials.

EN ÅBEN PORTAL
GalopSport er nu en åben portal. Der er fri 

adgang for alle - også til tidligere artik-
ler. Og let tilgang til anmeldelser, start-
lister, resultater og propositioner med
mere, ligesom GalopSports kalender
vil blive opdateret med skandinaviske
løbsdage, links til programmer osv.

RACETIMEMAGAZINE 
FORTSÆTTER
Som det fremgår af dette nummer, vil
RaceTime Magazine også fortsat være
en del af GalopSport.

‘

Så meget er dog 
sikkert. Indhol-
det i GalopSport
skal være unikt. 

Nr. 2 fra venstre er den tyske agent Matthias Seber, derefter Filip og derefter Goffs Marketing Director Joey Collen

‘
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Darren Tsang og Filip nærstuderer en hest i auktionsringen

JEG HAR SELV BYG-
GET MONSTERET
OP”
Så ingen tvivl om, at
det fortsat i høj grad vil
være umagen værd at
logge ind på galop-
sport.dk. 

MEN. På GalopSport
har man kunnet finde
alt. Et eller flere klik
dagligt, og man var up-
to-date om alt i skandi-
navisk galopsport. Ikke
kun på væddeløbssi-
den, men også på avls-
siden.

Større ternationale ga-
lopbegivenheder blev
også kommenteret. Et
monster af kvalificerede
nyheder, analyser og
indlæg, som Filip har
bygget op igennem 23
år med stigende brug af
moderne informations-
teknologi. Der opstår et
tomrum, og det er Filip
naturligvis bevidst om.

FILIP HAR VÆRET
PIONER.
”Læserne må finde nye
vinkler og veje, når de
søger aktualitetsstof.”
siger Filip. ”Og i dag er
der rigtig mange hjem-
mesider med nyt fra ga-
lopsportens verden”.
Her henviser Filip på
skandinavisk plan til
Svensk Galopp, Øvre-

voll Galopps hjemme-
side, og i Danmark til
Dansk Hestevædde-
løbs nyhedsorientering
og Fast Track Racing.
Der ud over kommer
naturligvis nyt fra de fire
danske galopbaner.
Endvidere har mange
trænere og opdrættere i
dag egne hjemmesider
og udsender løbende
nyheder fra deres om-
råde via sociale medier.

”Udbuddet er større
end nogensinde, og
måske vil ændringerne i
nyhedsformidlingen fra
GalopSport åbne op for
nye medier”, nævnte
Filip. Han kan glæde
sig over, være stolt
over, at det er en udvik-
ling, han har været med
til at sætte i gang. Filip
har om nogen været
pioner på området.

TRISTESSE
Der er mange, der har
reageret på Filips be-
slutning. Der er mange,
der på telefon, via mails
eller sms´er har tilken-
degivet, at de er kede
af det. Der er mange,
som Filip har talt med,
der har givet udtryk for,
at de bare tog Galop-
Sport for givet. Der er
mange, der har spurgt, 

Per og jeg hører til de
mange. Vi har vænnet
os til GalopSport. Vi
kender GalopSport. Vi
ved, at vi gennem Filip
får troværdig, unik infor-
mation kommunikeret
på en læservenlig
måde. 

ÆRLIG OG LOYAL 
FACON
GalopSport har gen-
nem mere end 20 år
sikret os pålidelig og al-
drig fejlbehæftet infor-
mation. Og altid været
skrevet og viderebragt
på en ærlig og loyal
facon over for alle par-
ter.  Sol og vind er ble-
vet ligeligt fordelt. Filip
er ven med galop-
sportens aktive.

DEN UDFORDRING
MÅ VI TAGE OP
Vi trøster os med, at
det langt hen ad vejen
fortsætter. Den helt ak-
tuelle daglige opdate-
ring skal vi så finde
andre steder. 
Den udfordring må vi
tage op.

”Udbuddet er
større end 
nogensinde, og
måske vil de nye
tiltag i nyheds-
formidlingen fra
Galopsport åbne
op for nye 
medier”,

‘‘
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STARTEN PÅ ET NYT KAPITEL
”Hvorfor lige nu”, spurgte vi Filip. ”Mit
internationale arbejde som ”blood-
stock agent” - formidler af fuldblods-
heste – fylder mere og mere. Men det
er ikke den eneste årsag”, siger Filip.

”Jeg kunne ikke blive ved med at
brænde mit lys i begge ender. Jeg
blev mere og mere stresset. Jeg var
alt for hængt op. GalopSport var igen-
nem de første 15 år en hobby for mig.
Så blev det en byrde. Ikke at skrive
gennemarbejdede artikler. Det elsker
jeg. Og det vil jeg blive ved med. Men
de konstante opdateringer og reporta-
ger fra løb – oftest i weekenden – blev
for meget for mig. Jeg har også en fa-
milie, jeg skal tænke på. Der var flere,
der krævede min opmærksomhed.
Jeg led for mange afsavn”.

Nu starter et nyt kapitel i Filips liv, og det
glæder han sig til. Allerede fra den dag
beslutningen blev truffet, begyndte han
at sove bedre om natten.

Og selvtilliden kom tilbage, da han kunne
overskue, hvordan han fremover kan for-
ene sin omfattende rejseaktivitet med
GalopSport og samtidig være sammen
med sin familie.

Filip har to børn. Han har genoplevet
kærligheden til sin barndomskæreste og
tidligere badmintonpartner, Luise. Det
skal der også være tid til. Per og jeg kan
kan godt være uenige. Men at Filip har
truffet den rigtige beslutning for ham selv,
det er vi 100 % enige om.

BLIVER DET TIL ET NYT UDLANDS-
EVENTYR?
Filip har som udgangspunkt ingen heste-
mæssig baggrund. Han er ikke ”vokset
op i en stald”. Men forældrene, Jane og
Flemming Zwicky, tog Filip med på Ga-
lopbanen i Klampenborg.

Så dem kan han takke for sin store inter-
esse for galopsport. Og så kan Filip lide
at skrive. 

Da han var 13 år skrev han ”projektop-
gave” om Klampenborg Galopbane og
dansk galopsport. Han tog cyklen fra
hjemmet i Charlottenlund og kørte rundt
til interviews hos daværende Klampen-
borg-direktør Palle Hviid, Dansk Galops
dengang forholdsvis nyansatte direktør
Peter Knudsen og den legendariske
speaker Henrik Leth. 

Det var Filips første journalistiske berø-
ring med galopsporten. Det var med til at
fremme hans interesse for galopjournali-
stik.

Filip er kun 38 år gammel, Man kan blive
helt forpustet ved at tænke på, hvor
meget han allerede har bedrevet. Det
skyldes uden tvivl, at han har været be-
gunstiget af at kunne beskæftige sig med
noget han kan lide. Det er langt fra alle
forundt.

Hvad nu Filip? ”Jeg har det arbejde, jeg
kan lide. Galopsporten er min levevej.
Og jeg er meget optaget af galopløb.
Men i stigende grad er det avlen, der
giver mig glæde. Jeg har mange forplig-
telser i Danmark at leve op til. Men det
ligger også i kortene, at Luise og jeg
sammen kan flytte til et af verdens store
væddeløbslande, så jeg kan beskæftige
mig med galopsport dér. Jeg er stadig-
væk meget eventyrlysten.” 

Nu starter et nyt kapitel i Filips liv, 
og det glæder han sig til. 
Allerede fra den dag beslutningen 
blev truffet, begyndte han at sove
bedre om natten.

‘
Næppe unaturligt tæller Filips mange kunder danske ejere og opdrættere. Her ses Filip i samtale med Ale-
xander Elsass fra York Stutteri. Karina Elsass ser måske noget spekulativ ud

‘
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AAlboRg
VæddeløbsBANE
Racing ARena AalboRg
Tekst: Per Aagaard Bustrup



Allerede i 1941 var man klar til
at åbne en kombineret trav- og
galopbane i Aalborg. Men an-
lægget blev totalt spoleret af
tyske soldater. Der skulle der-
for gå 13 år, inden hestespor-
ten havde premiere i det
Nordjyske.

Før den egentlige  kombinerede
trav og galopbane blev indviet 1.
august 1954, var der løbet galop i
det nordjyske - men løb, der for
galopsportens ved kommende,
ikke blev afholdt som anerkendte
galopløb, der var underkastet
Ædle Hesteavls reglement.

GIGANTISK SUCCES
Premieredagen i 1954 blev en
succes som ingen på forhånd
havde drømt om. Se bare billedet
ovenfor, der viser et udsnit af de
mere end 20.000 tilskuere, der
var strømmet til Premieren.
Successen var i hus - som sådan
- for arrangørerne havde fuld-
stændig forregnet sig med hen-
syn til det store tilskuerantal. Det
betød, at der opstod tonsvis af fejl
på stort set alle områder. Trods
det måtte Premieredagrn noteres
som en succes.

DE TO GALOPVINDERE
Åbningsdagen bød på to galop-
løb: Himmerlandsløb og Vendsys-

selløb. Det første vandtes af
Seven Guineas, der blev redet af
sin ejer Erik Christoffersen. Han
var flyttet fra Skive til Aalborg.
På den tid var der også sporadi-
ske galopløb i Skive. 

BENDT JENSEN ANDENPLADS
Interessant var det også, at den
senere træner på Klampenborg,
Bendt Jensen, var anden gennem
mål i sadlen på Porto Rico. Da-
gens andet galopløb havde Mar-
ski som vinder. Han blev senere
omdøbt til Tricolore. Det var tilladt
med navneændring den gang.
På grund af manglende stald-
plads blev felterne ofte meget
små i de første år på Aalborg

Væddeløbsbane. Og der skulle
næsten gå 50 år før man fik no-
genlunde forhold med staldbyg-
ningen ved havnen bag Tribu-
nen.

LUKNINGSTRUET
Allerede i 1958 var galop-
sporten truet af lukning og kun
en enorm indsats af bl.a. direk-
tør Henrik Sander, direktør
Knud Strøyberg, Landsretssa-
gører Ørum Jensen og Bager-
mestert Viggo Jensen, gjorde at
galopsporten ikke forsvandt fra
Aalborg Væddeløbsbane. Men
det gik trods de vanskelige kår
fremad - men alligevel langsomt
langsomt.
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AALBORG VÆDDELØBSBANE ÅBNEDE MED STRIBEVIS AF FEJL!



Det har til stadighed være kendetegnende for Galopsporten på Aal-
borg Væddeløbsbane - eller rettere Racing Arena Aalborg - som den
nu hedder - altid har været præget af et enormt sammenhold.

SAMMENHOLD SÅ DET BASKER
Tilbage i 1958, hvor det så allerværst ud sendte de to professionelle
trænere Erik Christoffersen størstedelen af deres heste til Aalborg.
Alle stod sammen da det så værst ud og i 1959 var der bare 15-20
galopheste til at fylde løbene ud. Men et ihærdigt stykke arbekjde fra
mange menneskers side gjorde, at der 10 år senere var 120 heste i
træning i det nordjyske.

KONGELIGE ÆRESPRÆMIER
Det danske kongehus har altid haft et godt øje til galopsporten.
Mnge husker nok, da Prinsesse Benedikte havde Golkden Guard og
Navy Blue i træning.
I Aalborg var Prinsesse Margrethe ofte på Banen, når hendes Æres-
præmieløb var på ptogrammet. I 1972 blev Prinsessens løb afløst af
Prins Henriks Ærespræmieløb. Førsteudgaven blev overværet af
Prinsen selv i selskab med Borgmester Marius Andersen og Henry
Lauritzen.

STORE PERSONLIGHEDER
Store personligheder har haft deres gang og virke på Banen. Her
skal nævnes Birte Sørensen, der tusindvis af gange har sagt: ”Det
hedder ikke Travbanen men Aalborg Væddeløbsbane. Udtalelsen
kom for at præcisere, at Aalborg Væddeløbsbane er både trav og
galop. Birte Sørensen og familien har gennem mange år tilhørt den
”faste stab” af galopejere. Den nok største sejr kom da familiens
eget opdræt, Pretty Belinda, vandt Aalborg Væddeæøbsbanes 25-
års Jubilæumsløb med John Antonsen i sadlen. 

Alligvel står Birte Sørensens enorme foreningsarbejde nok klarest
hos mange. Hun var således Formand forAalborg Galopforening i
12 år. Og det samtidig med, at hun var medlem af såvel Aalborg
Væddeløbsbanes Bestyrelse og Dansk Galops Bestyrelse. Hun er
nu pensionist, men følger stadig galopsporten på tæt hold.

ULLA FRYDENSDAL OG JOHN NIELSEN
Er to særdeles kendt profiler på Aalborg Væddeløbsbane, hvor de
begge har fejret store triumfer. Førstnævnte har været aktiv siden
1956 både som amatørrytter og træner. Familien har hjemme på
gården ”Galoply”, hvor der både er stald og en velplejet trænings-
bane.

AUKTIONER I ENGLAND
Gennem årene har Ulla haft betydelig succes med impor-
terede heste fra England. Hun mener at den bedste hest
hun har ejet er importerede Esset, en import fra England,
der  vandt 15 løb i Aalborg. Siden hun rundede de 40 år
har hun hvert år - på en undtagelse - været til auktion i
England. En oplevelse, hun betegner som helt exceptio-
nel. Hun har gjort et exceptionelt arbejde for Galop-
sporten i Aalborg. Et dårligt helbred har medført, at livet i
”sadlen” måtte opgives, men arbejdet fortsætter stadig
fra jorden.

JOHN NIELSEN
Et stort navn gennem tiderne i det Nordjyske er John 
Nielsen. Han har nu lagt støvlerne på hylden. Han rider
ikke væddeløb mere, men er stadig aktiv som træner
ogopdrætter. Og gennem tiden har mange gode vædde-
løbere set dagens lys på Stutteriet helt ude ved Kattegat.
Opdrættersuccessen blev grundlagt med Lotus, der bl.a.
vandt Silver Blaze Handicap og H.K.H. Prins Henriks
Ærespræmie. Hun blev siden mor til bl.a.Miss Plenge,
Lilac og den måskle bedste, Lockstep.

SKOVSGAARD FAMILIEN
En af de kendeste familier er Jan og Bente Skovsgaard
og deres børn. Galopsporten har hos hele familien været
en fælles lidenskab. Bente Skovsgard, vandt  bl.a. Prins
Henriks Ærespræmie med Hampton Row. I karrieren blev
det til omkring 70 sejre og tre amatørchampionater i Aal-
borg. Datteren Nanna kunne næsten ride indfen hun
kunne gå. Og hun har gennem årene næsten prøvet en-
hver form for hestesporten. Jan Skovsgaard kam på ryg-
gen af Terrac the Brown i 1977. Ægteparret er enige om,
at den måske bedste hest, de begge har redet er Mer-
sing, der vandt adskellige løb i 80erne.

TO DERBYVINDERE
Heste, ryttere, ejere, opdrættere med mere med relatio-
ner til Racing Atrena Aalborg, har absolut gjort sig be-
mærket på ”den store scene”.

To vindere af Dansk Derby har således deres ”rødder” i
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Aalborg Væddeløbsbane har
fostret mange galopprofiler.
En af de mere kendte var teg-
neren og forfatteren Henry
Lauritzen.

Efter mange år som almindelig
og særdeles ivrig tilskuer overtog
han posten som handicapper
efter en ”elevskole” hos General-
handicapper Mogens Popp-Mad-
sen.
På det tidspunkt havde man et
”Handicapperens Ærespræmie-
løb” i såvel New York og Chicago
i USA og et tilsvarende løb på
Galopbanen i Toronto.
Henry Lauritzen syntes, at Aal-
borgs ”Handicapperens Æres-
præmie” var lige flat nok. Og da
man havde et Silver Blaze løb i
de nævnte storbyer for at ære
Sherlock Holmes foreslog han,
at man også fik  et Silver Blaze
løb på Aalborg Væddeløbsbane -
og det gjorde man så.
Udover jobbet som Handicapper
på Aalborg Væddeløbsbane ud-
førte Henry Lauritzen også  be-
styrelsesarbejder i forskellige
organisationer på landsplan.

HESTEINTERESSERET 
UNGDOM
Han viste også HU stor interesse
og deltog i rigtig mange af For-
eningens arrangementer. Det
gjorde han sammen med sin ven
Niels Billekop, der gennem
mange år udførte et fantastisk
pr- arbejde for sporten blandt
unge.

Henry Lauritzen - i egen streg!

det nordjyske. Topline, der var op-
drættet af J. E. Sahlin vandt i
1980 og The Khamsin, der var op-
drættet af K. C. Karlsen vandt i
2002.

Den måske bedste hest fra Aal-
borg,  Stutteri Poulsen-opdræt-
tede Hovman, var den første
der passerede to millioner kroner i
indløbne penge i Danmark.

KELD CHR. KARLSEN
Holder til i det nordjyske med Ra-
cing Arena Aalborg som fast hol-
depunkt.
Han gennem de seneste åre teg-
net en stor del af galopsporten på
Banen. 

MEDINOVA
Det var  navnlig købet af Mas Me-
dias datter, Medinova, der for
alvor satte skub i Karlsens kar-
riere.

Hun fik ialt 9 afkom bl.a. derbyvin-
der The Khamsin. Endvidere The
Pirate og The Professor. De to
vandthhv. 9 og fem løb. Fra de
seneste år huskes Redford, som i
købet af syv sæsoner vandt vandt
9 løb og 311.000 kroner. Han
nåede et handicap på 77. 

Blandt Banens markante profiler
skal også nævnes Tina Morten-
sen, der bl.a. to år i træk vandt
Fyensløbet med Gentleman Jack.

HKH Dronning Margrethe Keld Chr. Karlsen
Prins Henrik overrækker ærespræmietil Henry
Christensen og Per Winther

Ulla Frydensberg opkøbte
heste i England med succes



Handicapperens TOP 52 liste
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SQUARE DE LUYNES (FR) 98
DUCA DI COMO (IRE) 95
I KIRK (SWE) 95
KING DAVID (DEN) 94
PAS DE SECRETS (IRE) 94
GOLD TYRANNY (DEN)  93
OUR LAST SUMMER (IRE)     93
PLATA O PLOMO (USA) 93
FREESTYLER (SWE) 92
MASTER BLOOM (SWE) 92
AMBIANCE (IRE) 91
BASIE (SWE) 91
BE MY ACADEMY (SWE) 91
BREAKDANCER (FR) 91
CAPTAIN AMERICA (SWE)     91
DARDENNE (NOR) 91
EYE IN THE SKY (IRE) 91
FEARLESS HUNTER (GER)    91
GIUSEPPE PIAZZI (IRE)          91
LEARN BY HEART (GB)          91
SUSPICIOUS MIND (DEN)       91
SWEDISH DREAM (FR)           91
VICTOR KALEJS (USA)           91
APPELINA (DEN)                     90
BALTIC EAGLE (GER)             90
BOKAN (FR)                             90

BRIAN RYAN (GB) 
CHRISTMAS (IRE)                      
COURAGE UNDER FIRE (USA) 
FIFTYSHADESFREED (IRE) 
KASHGAR (SWE) 
RED HOT CHILI (SWE)
RIWAJ (GB)
SANDTASTIC (FR)                     
BUDDY BOB (IRE)                      
COUPLES (GB)                           
JUBILANCE (IRE)                       
QUARTERBACK (GER)
SPITZBERGEN (FR)                   
BLACK HAWK WAR (USA)        
BROWNIE (FR)                           
COAT OF ARMS (IRE)
HEROS KALEJS (USA)              
LAND'S END (DEN)                    
NOCENTSINKENTUCKY (USA) 
NOUVELLE LUNE (GER)            
PAL O'MINE (IRE)                       
PRIVILEGIADO (GB)                   
RED CACTUS (USA)                   
SEASIDE SONG (GB)                  
STORMY OCEAN (SWE)            
TROUBLE OF COURSE (FR)     
VORTEX (NOR)                           

90
90
90
90
90
90
90
90
89
89
89
89
89
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88Nicholas Cordrey
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NOCENTSINKENTUCKY (USA) 
ASCOT BRASS (SWE) 
TIMO NURMOS (FR)
JET ACTION (IRE) 
CARELESS WHISPER (SWE) 
CHINESE EMPEROR (GB) 
YOUONLYLIVEONCE (FR) 
REINE DE VEGA (IRE) 
SILENT NIGHT (SWE) 
COTIGNAC (DEN) 
COULEUR CAFE (IRE) 
I RELY (SWE) 
MIDNIGHT OIL (SWE) 
MORE CAVIAR (IRE) 
MRS SWIFT (SWE) 
PALAZZI (DEN) 
SERENITY BLOOM (SWE) 
ACAPELLO (IRE) 
ALWAYSONMYMIND (DEN) 
MARIEAPPEL (SWE) 
MOUNTAIN (SWE) 
NEW TARGET (DEN) 
SIR LEO (IRE) 
SPEEDMAN (DEN) 

88
85
85
84
82
82
82
81
81
80
80
80
80
80
80
80
80
79
79
79
79
79
79
79

De yngstes karakterbog

NOCENTSINKENTUCKY (USA)
Topper det skandinaviske General-
handicap for de yngste med et impo-
nerende tal på 88 - tre kilo før Ascot
Brass og Timo Nurmos.
Han er nærmest ”skræmmende” god.
Fem starter og et triotal på 4-1-0 for-
tæller jo meget. Fire starter er endt
med sejre på Jägersros dirt og det
enlige nederlag kom på Bro Parks 

græspå en let bane. Elione 
Chaves  og Carlos Lopez
har begge redet ham.
Og Francisco Castro er man-
den bag den suveræne fuks,
der ejes af Mec-Com Klippan.
Han er opdrættet af Mec-Com
og Hedberg Hall Inc.
Det eneste nederlag han var 
ude for som 2-årig var på Bro
Park i Future Stars, hvor han
måtte bøje sig for Silent Night,
der vandt med 3,5 længder.
Hvor god er han?

Hans debut som 3-årig imødeses
med stor spænding af galopentusi-
aster over hele skandinavien.

T
e
k
s
t:
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e
r 
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a
a
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u
s
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u
p
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Lidt  af hvert...
Af: Per Aagaard Bustrup

Det er dyrt at være hesteejer i dag.
Og bedre bliver det jo ikke af, at
antallet af løbsdage på Klampen-
borg er på de bskedne 21 dage. 
Med mindre man har en, eller flere
topheste, er det for de fleste 
svært bare at få det til at løbe rundt.
Naturligvis kan man ikke forvente,
at det at være hesteejer skal være
en overskudsforretning - men heller
ikke en hobby, der anstrenger bud-
gettet. Det skal også erindres, at
forfeits er store - rigtig store. En
ændring i betalingsterminerne
kunne måske overvejes?

Jeg tivler ikke på, at man hos KG til
stadighed også søger andre ind-
tægtskilder. Og det er naturligvis
fint, hvis det  dermed kommer ga-
lopsporten til gode. 

For at skulle udvide antallet af løbs-
dage trænger en ”all-weather-bane”
sig naturligvis på - og det koster
penge. Men ofte er det jo nødven-
digt at bruge penge for at tjene
flere penge.

EN DUFT AF GLÖGG
Jeg kan stadig huske dengang,
der var væddeløb på Klampenborg
Galopbane helt op til under jul.
En herlig duft af Glögg bredte sig i
Tribunerne - hvor var det hyggeligt
- og besøget var fint.

Der var mange løbsdage på sæ-
sonplanen dengang. Det er der
ikke i dag, hvor vi nu er nede på
21 løbsdage ialt - og så risikerer
man endog at nogle må aflyses i
sidste ende pga. vejret.
Galopsporten i Danmark synes at
være i klar vækst for tiden. En
sådan positiv udvikling bør be-
handles derefter. For det er mulig-
heden for virkelig at promote
galopsporten på landets fire ga-
lopbaner - og måske navnlig på
den eneste ”rene” galopbane:
Klampenborg! Såvel Racing Arena
Aalborg  som de kombinerede 
baner i Aarhus som på Fyn har
indtæger fra både galoppen som
travsporten.
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VERDENS HØJEST DOTEREDE GALOPLØB
De arabiske Sheiker ser ud til at have indledt en større
kappestrid om hvem der kan udskrive et løb med verdens
højeste præmiesum.

Indtil videre fører The Jockey Club of Saudi ”løbet” med
lancering af Saudi Cup, der skal afgøres 29. februar på
King Abdulaziz Racetrack i Riyadh. Præmiesummen er på
20 mio. dollars med halvdelen til vinderen. Distancen er
1 1/8 miles på dirt og der kan maksimalt starte 14 heste. 

Offentliggørelsen af løbet fandt sted på dirt banen Gulf-
stream Park. Der bliver således nu tale om et fantastisk
Triple Crown, bestående af Pegasus World Cup på

på Gulfstream
Park, Dubai World
Cup på Meydan og
så Saudi Cup.
Man kan så spørge
sig selv om ikke
de enorme præmiesum-
mer var bedre fordelt
over flere løb. 
... og mon dog at det er
sidste gang vi kommer
til at opleve, at ”præmie-
skruen” bliver stram-
met flere gange  endnu
- det tror jeg desvære!

desværre!

Prince Bandar bin Kha-
lid Al Faisal og Prince
Abdullah bin Khalid Al
Saud ved opræsenta-
tionen på Saratoga
Race Course, der er en
Track bane som i Saudi
Arabien,

DE SKANDINAVISKE JOCKEYS
I Dubai er Carlos Lopez (rider
for Susanne Berneklint),
Elione Chaves (rider for Fran-
cisco Castro), Per-Anders Grå-
berg (rider for Niels Petersen),
Oliver Wilson (rider for Charlie
Appleby).

Desuden er Kevin Stott også i
Dubai denne vinter for Saeed
bin Suroor.

Forsættes næste side.........

King-Abdulaziz-Racetrack-Riyadh



Meydan
Galopsporten i Dubai begyndte i 1981. Man havde tre løb på
premiereprogrammet. Et sprinterløb, et milerløb og et løb
over 2400 meter. Personen bag galopsportens premiere i
Dubai var Sheik Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Omkring 10 år senere, i begyndelsen af 1992, blev Dubai Ra-
cing Club stiftet. Det var samme år som den officielle åbning
af Nad Al Sheba Racecourse. Åbningen blev bl.a. fejret med
deltagelse af de største jockey-stjerner på den tid, Lester
Piggott og Willie Carson.

I marts 1993 var der stærke begrænsninger på galopheste-
nes rejse ind og ud af Dubai. Det kompenserede man for ved
at invitere verdens pt. bedste jockeys til at deltage i Dubai
International Challenge. Stjernejockeys fra USA, Europa,
Australien, Japan og De Forenede Arabiske Emirater deltog i
konkurrencen.

Det første Dubai World Cup blev løbet i 1996 og vundet af
superhesten Cigar. I 2009 vandt en amerikansk hest igen.
Denne gang var det Well Armed, der vandt med ikke mindre
end 14 længder. En rekord der ikke er slået endnu.

I 2010 blev den nye tribune indviet. Et arkitektonisk mester-
værk, der er verdens største tribune. Der kan sidde mere
end 60.000 tilskuere på tribunen, der støder op til The Mey-
dan Hotel, der er indrettet med 285 elegant udstyret værel-
ser og suiter.

Det første Dubai World Cup på Meydan blev vundet af Gloria
de Campeao i et særdeles spændende opløb mellem tre
heste. Han er stadig den eneste brasiliansk-opdrættede hest
til at vinde løbet.

Blandt de senere års vindere kan nævnes African Story
(2014), California Chrome (2016) og Thunder Snow (2018 og
2019). Da Arrogate vandt Dubai World Cup i 2017 lå han
sidst meget af vejen - rundede så konkurrenterne langs 
opløbssvinget - og trak let fra til sidst.

HISTORIEN
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