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GALOPSPORTEN I IRLAND
Irland har en tradition for fuld-
blodssport, der strækker sig meget
langt tilbage i tiden. Og galop-
sporten er nok Irlands national-
sport. Og Irland er det land i
verden, der har flest galopbaner pr.
indbygger. Galopsporten er i Irland
en væsentlig del af selve tilværel-
sen.

JO FLERE VI ER SAMMEN..
Det er dyrt at være hesteejer. Men mange
kunne alligevel godt tænke sig at opleve
”hesteejerens verden”. Det er så her an-
partstalde kommer ind i billedet. Og de
vinder meget frem i disse år.
Således ikke mindst Stald KTAS, der både
har trav og galopheste i træning. Og det
går godt for galopafdelingen, der har sine
heste i træning hos Bent Olsen.

HALL OF FAME
2020. Et nyt årti er begyndt. I perio-
den 2010-19 har vi oplevet mange
og store galoppræstationer. Men
hvilke var de største? Hvilke skan-
dinaviske heste og personer vil vi
især huske fra det forgange årti?
Hvem fortjener en plads i skandina-
visk galopsports Hall Of Fame
2010-19? 
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Den danske andelsbevægelse er ver-
densberømt. Den har mere end 150 år
på bagen. Andelsbevægelsen har
præget udviklingen i det danske sam-
fund. Gennem oprettelsen af brugsfor-
eninger, kooperativer i arbejder-
bevægelsen og ikke mindst dannelsen
af andelsvirksomheder i landbruget.
Andelsvirksomheder, der har udviklet
sig til globale giganter i den internatio-
nale fødevareindustri.
Andelstanken bygger på ønsket om
samarbejde. Om solidaritet. Om et kul-
turelt og socialt fællesskab, der er
åbent for alle. Hvor man stemmer efter
hoveder og ikke høveder.

Andelsbevægelsen har også succes i
dansk hestevæddeløbssport. I år kan
Stald KTAS, der er en andelsstald,
fejre 30-års jubilæum. Sportsligt kan
man se tilbage på flere succeser. Men
Stald KTAS er især en succes, fordi
den på allerbedste vis lever op til alle
andelsprincipperne.

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, Karsten Grønborg m.fl.
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GALOPSPORTEN I
IRLAND

THE CURRAGH - IRLANDS FANTASTISKE GALOPCENTRUM!
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Galopsporten i Irland er 
stor - meget stor! Og dens
historie går helt tilbage
til før Kristi fødsel. 
Der er 350 meetings om
året, hvor der løbes ca. 
2000 løb. De ses på
banerne af ca. 1,3 millio-
ner mennesker samt et
millonstort publikum foran
TV-skærmene. For i Irland
er galopsporten en del
af selve tilværelsen for en
meget stor del af befolknin-
gen. Vi skal lige have med,
at der er 26 galopbaner, hvil-
ket gør Irland til det land i
verden, der har flest baner
pr. indbygger. 

Spørgsmålet er måske om ikke the Curragh an-
lægget i Irland må indtage førstepladsen over
”Galopanlæg” i hele verden. Naturligvis findes
der også andre fantastiske galopbaner andre
steder. Smag og behag er heldigvis forskellig.
Men the Curragh med sine fantastiske publi-
kumsforhold og så et træningsanlæg ved siden

af, der simpelthen er second-to-none kan få en-
hver galopfanatiker til at bryde ud i sang.
Jeg har ikke selv været så heldig at besøge the
Curragh endnu - men vær sikker på at ønsket
står høj på ønskesedlen. 

RACETIME MAGAZINE
HALL OF FAME
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2010ernes bedste galophest i Skandinavien,  Bank Of
Burden, døde fornylig. Mere end nogen anden fortjener
han en plads i RACETIME MAGAZINES HALL OF
FAME.

MED ACAPELLO OG NOELLE ER STALD KTAS VEL RUSTET TIL DET NYE ÅR
Havde H. C. Andersen stadig levet var der nok ikke
meget tvivl om, at han ville have været medlem af
Stald KTAS. Det er et rent eventyr. Foreningen
blev stiftet for 30 år siden i år. Og den er mere
”spillevende” end nogensinde. Medlemstallet kan

let passere den 1000 i 2020. Foreningens inter-
esse i hestesporten begyndte med travhest, men
siden er galophestene kommet med. Og foruden at
være medejer arrangeres der usædvanligt mange -
og velbesøgte- ting og sager - fra bankospil til ture

til galopsportens mekkaer. Stald KTAS´ Acapello
har allerede vist høj klasse og sammen med den
veltrukne hoppe Noelle står Stald KTAS stærkt til
næste sæson.
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For irerne er galopsport det
samme for befolkningen,
som fodbold er for dan-

skerne

Der hersker næppe tvivl om, at fodbold altid
vil være danskernes foretrukne sportsgren.
Lige så lidt tvivl hersker der om, at galop-
sport altid vil tiltrække irerne mere end fod-
bold - selvom fodbolden ligger tæt på.

Galopløb har en lang historie i Irland. Det tidlig-
ste, der kan spores om Sporten, daterer sig til
110 år f. kr. Det skulle også være sandt, at de
første løb på Irlands førende bane, the Cur-
ragh, skulle være afholdt i det 7. århundrede.

I 1603 etablerede the Govenor of Derry galop-
løb i forbindelse med markedsdage med suc-
ces. Og populariteten steg efterhånden
betydeligt. I 1682 udskrev Lord Kildare et løb,
hvor der var 40 pund til vinderen.

Og det må betragtes som en yderst vigtig begi-
venhed, da man i 1685 indførte en ”studbook”
med navnet the Down Royal Corporation of
Horse Breeders, for at fremme avlen af galop-
heste.

THE JOCKEY CLUB
I 1755 blev navnet The Jockey Club indført -
som man også kender det fra mange andre
Ilande - men i irland blev det dog ændret til det
nuværende The Turf Club i 1784. 

Steeplechase sporten - spring over faste for
hindringer - er uhyre populær i Irland. Den er
organiseret separart under the Irish National
Hunt Steeplechase Committee. At steeplechase
sporten således har sin egen organisation, skal
nok ses som ønsket om ikke at blive ”overset”.

I midten af 1800-tallet oplevede man en mid-
lertidig svigtende interesse for galopsporten
ovenpå Napoleonskrigene.

Fortsættes.......
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Til væddeløb i Irland
Tilskuere til Punchestown Festival, circa 1868.
Det årlige Spring Festival i Punchestown er
en stor begivenhed. Atmosfæren er helt spe-
ciel og befolkningen i Kildare betragter 
begivenheden som en årlig fridag. På ”Walking
Sunday” inspicerer tusindevis af mennesker
banelegemet før løbene. 

Investeringerne i galop-
sporten gik, omend ikke i stå,
så var tempoet betragteligt
lavere. En årsag var det
også, at præmiesummerne i
England var større end i Ir-
land. Den industrielle revolu-
tion med bla. togenes udvik-
ling, så det var lettere at
komme til væddeløb, betød
dog en opblomstring for væd-
deløbsbanerne i Irland.

20. ÅRHUNDREDE
Da 1. Verdenskrig brød ud
fortsatte væddeløbene med
små undtagelser. 
I perioden mellem første og
anden Verdenskrig blev der
gjort et stort arbejde for ga-
lopsporten. Dels for at støtte
sporten i Irland og dels for at
promote irske heste interna-
tionalt.
Og allerede i 1926 blev det
tilladt at spille på galopheste
udenfor selve banerne. 
Det kan ikke skjules, at 2.
verdenskrig var ”positiv” for
den irske galopsport, idet der
blev lagt restriktioner på  bl.a.
rejser til udlandet.

De meget stærke organisa-
tioner, der til stadighed står
bag galopsporten i Irland, har
betydet, at galopsporten hele
tiden er voksende. Man reg-
ner således med, at den irske
væddeløbsindustri i dag har
en samlet værdi på ca. 1 mil-
liard euro om året!

Sporten beskæftiger nu mere
end 14.000 mennesker. Og
Irland er storaktør på den in-
ternationale galop-scene.

SÆSONEN I IRLAND
Fladløbssæsonen i Irland er
fra midten af marts til midten
af november. Distancerne er
fra 5 til 20 furlongs. Irland
kan byde på 23 baner. Heraf
er tre rene fladløbsbaner.

NATIONAL HUNT RACES
Forhindringssporten er meget
populær i Irland. Man skelner
mellem Steeplechase (faste
forhindringer) og hurdleløb,
der er over løse forhindringer.
Endelig afholdes der omkring
100 point-to-point løb. Disse
afholdes lokalt, men under
opsyn af irish National hunt.

26 BETYDENDE BANER
Det betyder, at Irland er su-
verænt det land i verden, der 
har flest galopbaner pr. ind-
bygger. Der er 350 meetings 
om året og årligt afgøres ca. 
2000 løb, der overværes af
ca. 1,3 millioner mennesker.

DUNDALK STADIUM
En af de måske mest interes-
sante baner i Irland - bortset 

fra the Curragh - er Dundalk 
Stadium - der ligger halvejs
mellemgrænsen til Nordir-
land, halvejs lmellem Dublin
og Belfast.

Banen blev totalt renoveret i
2007 for et astronomisk
beløb og fik som den første i
England en all-weather-bane
- såkaldt polytrack”.

Det specielle ved Dundalk
Stadium er bl.a., at det var Ir-
landEngland med projektører
og den første bane med løb
året rundt,
hvilket naturligvis skyldes
All-weather-banen.

GREYHOUND RACING
Som noget ganske særligt er
der også en Greyhound bane
på Dundalk Stadium. Det be-
tyder naturligvis også, at man
året rundt kan benyttte de
gode publikumsfaciliteter på
en stort set optimal måde.

Dundalk Stadium
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Der er mange årstal, der vil gøre krav på, at 
være året, hvor de første væddeløb blev afholdt
på the Curragh. Sikkert er det dog, at det må
være omkring et af de første årtier af 1700-tallet.
Det baseres på en oplysning fra Chemey’s
”horse sporting calender” fra 1727. ”Curragh”
betyder noget i retning af ”et sted hvor hestene
galoperer”. Helt sikkert er det, at der blev af-
holdt væddeløb med heste spændt foran en
vogn så tidligt som i det tredie århundrede. Det
bekræftes af adskillige historiske dokumenter.

Tekst: Per Aagaard Bustrup
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Omkring 1865 blev der nedsat en komite med det formål at sikre Curragh-
området til brug for galopsporten. Både ved at anlægge en egentlig ga-
lopbane, men også for at sikre området til stalde og træningsbaner.  Det
blev vedtaget tre år senere. Det blev også bestemt, at foruden galopheste
måtte der kun være får på området. Fra 1961 var det dog ikke længere til-
ladt med de græssende får, da de kunne udgøre en sikkerhedsrisiko.

Som den absolut største og mest betydende galopbane i Irland - og
måske endog også på verdensplan - har utallige af verdens bedste galop-
heste løbet på the Curragh. Her skal bare nævnes Sea The Stars, Galileo
og Shergar.

Men the Curragh har antagelig også et af verdens bedste træningscentre.
Man regner således med, at cirka 30 procent af alle galopheste i Irland
trænes på the Curragh. For bare at nævne nogle få af de heste, der har
”lært” jobbet på the Curragh træningscenter er Vintage Crop og Media
Puzzle, der begge vandt Melbourne Cup i 1993 og 2002. Af andre berømt-
heder er der Sea the Stars og Sinndar, der begge vandt Epsom Derby. 
Naturligt nok er the Curragh vært for de irske klassikere. 

En af grundene til, at banelegemet er exceptionelt, skal ses på grund af
dets fremragende dræning. Mere om træningscentret på næste side.
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The Curraghs trænings-
område giver trænerne 
mulighed for at forbedre 
deres heste på ca. 1500 
hektar træningsfaciliteter i 
absolut verdensklasse

Standarden og antallet af
træningsbaner på the Cur-
ragh er mere end fremra-
gende.

Således har træner Dermot
Weld (træner for Aga Khan)
udtalt: ”uden tvivl et af de fine-
ste træningsområder i verden”. 

Og alle trænere er enige med
ham. Der tilbydes 70 miles
fantastisk velholdte græsbaner
og ønskes andre underlag fin-
des det naturligvis. Og alt bli-
ver vedligeholdt stort set
døgnet rundt. Der kan trænes
på alle underlag, så hestene

kan få variation i deres arbej-
der. Trænerne har faktisk mu-
lighed for at skræddersy
hestenes individuelle behov
efter variation med galopper,
der varierer med længde og
overflade - sådan!

ENORM INVESTERING
Vedligeholdelsen af anlægget
varetages af et dygtigt og de-
dikteret hold. Der kan således
arbejdes året rundt - selv
under ekstreme vejrforhold.
Faciliteterne, der tilbydes af
Curragh Training Grounds, er
blevet udviklet i årenes løb og
er produktet af en investering

på flere millioner euro. 
Begrundelsen for den store in-
vestering var at sikre, at man
skulle forblive sammenligne-
lige med førsteklasses træ-
ningsfaciliteter rundt om i
verden og derved give irske
trænere de ideelle betingelser
for at forberede deres heste til
løb både i Irland og på den in-
ternationale scene. 

RESULTATERNE TALER
FOR SIG SELV
Heste, der er forberedt på Cur-
ragh Grounds, har vundet
irske og engelske Derbies,
Melbourne Cup, Hong Kong

Mile, Belmont Stakes, Prix de
l'Arc de Triomphe og Aintree
Grand National. Når det drejer
sig om at forberede heste til
løb i højeste klasse for både
fladløb  og løb over forhindrin-
ger, er Curragh Training
Grounds uden sidestykke. 

Træner John Oxx anerkendte
tidligt den enorme fordel ved
at have adgang til sådanne fa-
ciliteter af høj kvalitet og
sagde ”Curragh-trænere hø-
ster nu fordelene ved den 
betydelige investering i facilite-
terne på Curragh Training
Grounds. 

Dermot Weld John Oxx

Mange er nok ikke klar over, at man absolut ikke skal være toptræner for at
kunne benytte the Curraghs fantastiske forhold for træning. Uanset om man har
hundrede heste i træning - eller bare én hest - har man nøjagtig den samme
adgang til de ekstremt  gode betingelser, der tilbydes. På træningsområdet er
der også en stor butik med alt nødvendigt udstyr og en café med udsigt over
anlægget.



Hall of Fame
2020. Et nyt årti er begyndt. I perioden 2010-19 har vi oplevet mange og store
galoppræstationer. Men hvilke var de største? Hvilke skandinaviske heste og
personer vil vi især huske fra det forgange årti? Hvem fortjener en plads i
skandinavisk galopsports Hall Of Fame 2010-19? Det vil der være mange me-
ninger om. Alene at huske, hvad der skete i perioden er en opgave i sig selv.
Var det i det forgangne årti, at Peas And Carrots vandt Scandinavian Open
Championship og Pokalløb? Eller var det før? Det kan man slå op.

Men hvad der har begejstret én. står uforglemmeligt i ens bevidsthed. Det er
noget subjektivt. RaceTimeMAGAZINE vil i dette og kommende numre omtale
heste og personer, som vi synes har været med til at præge 2010erne. Løbs-
og avlsheste, jockeyer, trænere, hesteejere og -opdrættere. Valget er alene fo-
retaget af personerne bag RaceTime MAGAZINE: Per og Klaus Bustrup. Rig-
tig mange er meget mere kvalificeret til den opgave, end vi er. Men så bliver
det så kompliceret.

HVEM FASCINEREDE OS MEST?
Vi håber, at artiklerne vil bidrage til at give RaceTime MAGAZINES læsere
nogle gode øjeblikke med at tænke tilbage på: JA. Hvad var det? Hvem var
det, som i den grad fascinerede os i den skandinaviske galopverden i 
det forgange årti? Når man først kommer i gang, bliver øjeblikket 
hurtigt til timers funderen. For der er mange, der fortjener 
at blive nævnt.

I dette nummer af RaceTime MAGAZINE 
lægger vi for med omtale af nogle 
løbsheste, der har sat deres præg 
på det sidste årti.
Det sværeste har været at vælge fra.

Tekst: Klaus Bustrup
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INGEN OVER BANK OF BURDEN
Den 3. juni 2010 - ved det forgangne årtis begyn-
delse – vandt Bank Of Burden som 3-årig sit livs
første sejr på Øvrevoll. Han var maiden efter sin
toårssæson. Men nu begyndte seks år med frem-
ragende resultater hvert år. 

Og en karriere uden sidestykke i skandinavisk ga-
lopsport. Der var i det sidste tiår efter Pers og min
mening - på distance - ingen over Bank Of Bur-
den. Han gav os oplevelser, der i den grad fortje-
ner at blive husket. Han hører helt sikkert hjemme
i Hall Of Fame 2010-19.

19 SEJRE OG NÆSTEN 10 MILLIONER
I PRÆMIESUM.
Bank Of Burden startede og vandt løb i alle de
skandinaviske lande. 19 sejre blev det til og næ-
sten 10 millioner svenske kroner i præmiesum.
Han er Skandinaviens mest vindende væddelø-
ber gennem tiderne. Ser man udelukkende på
Skandinavien havde Bank Of Burden en vinder-
procent på 40 og en pladsprocent på lige godt 80.
Han afsluttede treårssæsonen med et handicap
på 90, og Bank Of Burden nåede et maximum-
handicap på 95.

Blandt Bank Of Burdens præstationer på turfen
skal nævnes:

Han er klassisk vinder
Han vandt Norsk St. Leger
Han vandt Stockholm Cup International (Gr.3)
fire gange. I 2011, 2012, 2014 og 2015.
I 2013 var han anden bag Without Fear
Stockholm Cup International 2016, hvor han
var uplaceret, blev hans sidste start.
Han scorede hattrick med sejre i Dansk Joc-
key Club Cup (L) i 2013, 2014 og 2015.

Han vandt Scandinavian Open Championship
(Gr.3) to gange. I 2012 og 2013.
Han vandt Marit Sveaas Minneløp (Gr.3) i 2012
og 2014

Og så vandt Bank Of Burden i øvrigt også
Stockholms Stora Pris (L) i 2015 og Walter Nil-
sens Minnelöp og Oslo Cup (Gr.3) i 2011.

Bank Of
Burden er
uden side-
destykke i
den skandi-
naviske elite
i 2010erne
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Niels Petersen trænede i alle årene Bank Of Burden.
Han har udtalt: ”Jeg får aldrig en tilsvarende hest.”
Og ved en anden lejlighed: ”Det er et eventyr, som
jeg realistisk set ikke opnår med andre heste end
ham.” Det må tiden vise. Det vil da være en ople-
velse for alle, hvis vi også i dette årti får en skandina-
visktrænet hest med samme klasse, stamina,
fighteregenskaber og udholdenhed som Bank Of
Burden.

DEN STØRSTE PRÆSTATION
Det kan altid diskuteres. Men i Stockholm Cup Inter-
national (Gr.3) i 2011 vandt Bank Of Burden foran
den engelske tophest Mores Wells. Året før deltog
Mores Wells også i Stockholm Cup International, og
her sejrede han før Theatrical Award og Appel au
Maitre. To andre heste, der har indskrevet sig i skan-
dinavisk galophistorie. I 2011 var vindersummen i
Stockholm Cup International en million svenske kro-
ner, og det var i hvert fald præmiemæssigt den stør-
ste sejr i Bank Of Burdens karriere.

TÆTTE DYSTER MED HURRICANE RED
Først i 2014, da Bank Of Burden var syv år gammel
lykkedes det ham at vinde Stockholms Stora Pris
(Gr.3) på Täby efter kamp med Hurricane Red. Ingen
tvivl om, at Hurricane Red, der nu er opstaldet som
avlshingst på York Stutteri, er en anden bemærkel-
sesværdig stjerne fra 2010erne.

I 2015 mødtes Bank Of Burden og Hurricane Red
igen i Stockholms Stora Pris. Og efter endnu en tæt
dyst fik Lennart Reuterskiöld jr.-trænede Hurricane
Red revanche. Tre år senere i 2018, da Stockholms
Stora Pris blev løbet på Bro Park vandt Hurricane
Red igen løbet med sin faste partner de senere år,
Jacob Johansen, i sadlen. Nu som 8-årig.

”Det er et eventyr, som jeg 
realistisk set ikke vil opleve med
andre heste end ham”

Bank of Burden og Per Anders Gråberg henrykkede
Klampenborg Galopbanes publikum mange gange.
Bank Of Burden vandt fem løb på banen



DEM VIL VI
HUSKE!
BANK OF BURDEN 
HURRICANE RED 
WITHOUT FEAR 
DUKE OF BURDEN 
GUISEPPE PIAZZI 
BROWNIE 
FALCONET
OUR LAST SUMMER 
SIR LANDO 
SUSPICIOUS MIND 
APPELINA 
ICECAPADA 
MANACOR
RED CACTUS 
DORCIA
HIGH AS A KITE 
QUEEN ROUGE 
PRIVILIGADO 
DUKE DERBY
EYE IN THE SKY 
FEARLESS HUNTER 
BE MY ACADEMY 
GOLD TYRANNY 
MASTER BLOOM 
KING DAVID
PEAS AND CARROTS 
RAGAZZO
VERDE MAR
EASY ROAD 
LET’SGOFORIT 
GIANT SANDMAN 
SQUARE DE LUYNES 
DUCA DI COMO
I KIRK
VOLATILE
LAND’S END
TIGRESS ELEVEN

WITHOUT FEAR SLOG STJER-
NERNE
Bank Of Burden og Hurricane Red 
mødtes også i Scandinavian Open 
Championship (Gr.3) i 2014. Bank Of 
Burden var snæver favorit i totalisato-
ren før Hurricane Red. Men ingen af 
dem vandt, det gjorde Without Fear, 
der vandt før Bank Of Burden og Hur-
ricane Red. Without Fear blev i 2011 
Triple Crown-vinder med sejre i Norsk 
2000 Guineas, Derby og St. Leger. 
Samme år vandt han også Svenskt 
Derby. 
Og det var ikke første gang Without 
Fear slog Bank Of Burden og Hurri-
cane Red. Det gjorde han også i 
Stockholm Cup International i 2013 
(Gr.3), hvor han var først i mål før 
Bank Of Burden og Hurricane Red. 
Without Fear er en anden af de større 
stjerner fra det forgangne årti. Han var 
ejet af Stall Bonne Nuit og som Bank 
Of Burden i træning hos Niels 
Petersen.

SUCCESRIGE FAMILIEMEDLEM-
MER
Bank Of Burden er efter Hawk Wing 
og ud af Wewantitall. Faderen Hawk 
Wing var i 2002 anden bag Rock Of 
Gibraltar i engelsk 2000 Guineas
(Gr.1) og senere anden bag High Cha-
parral i Epsom Derby (Gr.1). Senere 
på året vandt Hawk Wing Eclipse Sta-
kes (Gr.1) på Sandown Park. 
Wewantitall (Pivotal) er i Skandinavien 
ikke kun kendt som mor til Bank Of 
Burden. Hun vandt selv tre løb på Øv-
revoll, men hun har som avlshoppe 
især været opstaldet i Irland. Ud over 
Bank Of Burden er hun mor til Listed-
vinderen Rock Of Ridd (Antonius 
Pius), der var skandinavisk 3-års-
champion blandt hopper i 2013 med 
sejr i blandt andet Norsk 1000 Gui-
neas. 
Og en Australia-søn ud af Rock Of 
Ridd blev på Goffs November Foal 
Sale i Irland solgt for 220.000 euro.

LILLEBROR BLEV DERBYVINDER
I 2016 vandt Wewantitall-sønnen Duke Of
Burden (Footstepsinthesand) Svenskt
Derby, og Lone Kaj Nielsens Wewantitall-
datter Xanthippe efter Zoffany vandt i fjor
som 3-årig på Klampenborg. Wewantitall
ejes af Bjarne Minde.

Bank Burden ejes af Stall Trick Or Treat.
Samme ejer vandt i 2013 Dansk Derby med
Quite A Mission, der efter et meget tæt,
spændende og dramatisk opløb slog Rock
The Legend og Falconet. Bank Of Burden
blev trænet af Niels Petersen på Øvrevoll,
og i næsten alle hans starter blev han redet
af Per Anders Gråberg.

VINTEROPHOLD I DUBAI

Bank Of Burden var fem år i træk på Niels
Petersens Dubai-hold. Han løb 13 gange på
Meydan, men den bedste placering, han
opnåede, var en femteplads slået med 1 ½
længde i sin sidste start i Dubai.
Der er dog ingen tvivl om, at Bank Of Bur-
den værdsatte sine ophold under den arabi-
ske sol. Han var i topform, når han vendte
tilbage til Skandinavien. Og tre år i træk de-
buterede han efter sit Dubai-ophold med
sejr i Dansk Jockey Club Cup (L) på Klam-
penborg.

UHELD FORHINDREDE DERBYSEJR
2010erne bød på mange væddeløbere af
topklasse over distance. Flere af dem er al-
lerede omtalt. Blandt andet Lone Kaj-Niel-
sens Falconet, der tre år i træk vandt
Pokalløb (L) på Klampenborg og som kun
uheld forhindrede i også at blive derbyvin-
der. Selvom 2400 meter nok var i overkan-
ten for den Bent Olsen-trænede hingst. 

APPEL AU MAITRE-AFKOM
Den danske derbyvinder fra 2016 Suspi-
cious Mind fortjener også at blive nævnt.
Han har nu gennem fem år hvert år budt
publikum på meget store galopoplevelser
og haft en enestående, mangeårig løbskar-
riere. 

Hurricane Red og Jacob Johansen

Without Fear og  Fredrik Johansson

Duke of Burden/Lopez

Falconet, Lone Kai Nielsen og
Bent Olsen

Suspicious Mind og
Elione Chaves 
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Internationalt har hopper 
været succesrige i sidste årti. 
Syv gange vandt hopper Prix 
de l´Arc de Triomphe. Treve 
og Enable hver to gange, og 
Danedream, Solemia og 
Found en gang. Og i 
Australien vandt superhop-
pen Winx 33 på hinanden føl-
gende løb og 25 ruppe-1-løb.

I 2010erne blev skandinavi-
ske derbyer fire gange vun-
det af hopper. I 2011 vandt 
Tigress Eleven Dansk Derby 
og Manacor fulgte efter i 2015. I 
2017 vandt Dorcia Svenskt 
Derby og High As A Kite 
Norsk Derby. Og i fjor vandt 
Karin Sallings Queen Rouge 
en af de mest overlegne sejre 
i Dansk Derby i mange år. 
Sidste års derbyvindere –ud 
over Queen Rouge - Red 
Cactus og Privilegiado ser i 
øvrigt alle ud til at indeholde 
et betydeligt potentiale.

DORCIA BLEV HISTORISK 
Efter Dorcias derbysejr i 2017 
vandt hun Svenskt Oaks, og 
samme år blev hun historisk, 
da hun som den første 3-
årige hoppe vandt Stockholm 
Cup International (Gr.3) -
tilmed overlegent med fem 
længder. Samtidig run-dede 
hun tre millioner sven-ske 
kroner i indtjening på en 
sæson og blev sat op i gene-
ralhandicap til 95. Dorcia var i 
træning hos Lennart Reuter-
skiöld jr., men efter 3-årssæ-
sonen blev hun sendt i 
træning hos Pia Brandt i 
Frankrig.

DOBBELTDERBYSEJRE TIL 
NIELS PETERSEN
I 2014 skulle der målfoto til 
før Duke Derby kunne erklæ-
res svensk derbyvinder. Indtil

derbysejren var Duke Derby
maiden. Træner Niels Peter-
sen kunne tage det roligt.
Han trænede også andenhe-
sten i mål, Eye In The Sky. I
Norsk Derby blev rækkeføl-
gen byttet om.
Duke Derby fulgte op med
sejr i Hurricanelöpning se-
nere på året, og i 2016 vandt
han Skånska Fälltrittklubbens
Jubileumslöpning (L). Han
har været oppe på 94 i gene-
ralhandicap. Eye In the sky
vandt samme år Svenskt St.
Leger og sejrede året efter i
Oslo Cup (Gr.3) før Fearless
Hunter og Bank Of Burden.
Hån nåede et maximumhan-
dicap på 93.

ET SUCCESFULDT ÅR FOR
LENNART REUTERSKIÖLD
JUNIOR
Af skandinavisk opdrættede
heste fra det forgange årti,
der også fortjener omtale,
kan blandt andet nævnes
Lennart Reuterskiöld jr.-træ-
nede Be My Academy. Han
vandt det ene storløb efter
det andet over distance på
Jägersros dirt.
Gold Tyranny, der er opdræt-
tet af Stald Jupiter, og som
Be My Academy er i træning
hos Lennart Reuterskiöld jr.,
hører også til de helt store
stjerner. Han har været oppe
på 94 i generalhandicap, og
især står hans sejr i Hurrica-
nelöpning i 2017 med 15,5
længde som en uforglemme-
lig oplevelse.

SEJR I DANSK DERBY OG
SCANDINAVIAN OPEN
I 2018 vandt Master Bloom
Dansk Derby før storfavorit-
ten og den senere vinder af

Grosser Preis Von Lotto
(Gr.3) King David. Master
Bloom fulgte op med sejre i
Bro Park Classic og såvel
Norsk som Svenskt St.
Leger. I fjor vendte Cathrine
Erichsen-trænede Master
Bloom tilbage til Klampen-
borg, hvor han sejrede i
Scandinavian Open Cham-
pionship (Gr.3). Det er kun
anden gang, det er lykkedes
en skandinavisk opdrættet
hest at vinde såvel Dansk
Derby som Scandinavian
Open Championship på
Klampenborg.

TIDERNES BEDSTE SKAN-
DINAVISK OPDRÆTTEDE
HEST?
Den første var Peas and Car-
rots - en af tidernes bedste
skandinavisk opdrættede
heste. Han blev født i 2003,
og hans største sejre ligger
derfor forud for 2010. Men
han holdt ud til han var ni år
gammel og sluttede impone-
rende på Klampenborg Ga-
lopbane i 2012 med sejr i
Skandinavisk Grand Prix. En
flot og fortjent sortie.

MANGE SUPERSPRIN-
TERE. RAGAZZO VAR EN
AF DEM
Når snakken går om, hvilke
heste, der var de bedste,
mest kendte, i en given pe-
riode, er der over alt i Verden
en tendens til at fokusere på
distanceheste. Sådan har
Per og jeg det også. Men det
skal ikke forhindre omtale af
en række sprintere /milere,
der var med til at sætte deres
præg på 2010´erne.

Manacor, Rafael de Oliviera og Susanne Springer efter Derbysejren 2015

Duca di Como Dorcia Duke Derby / Per Anders Gråberg

Eye in the the sky
Be My Academy
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Academy Award-sønnen Ragazzo står klart i erindringen, fordi han 
var skandinaviskopdrættet men ligemand med de allerbedste uden-
landsk opdrættede topsprintere. Ragazzo, der var i træning hos An-
nike Bye Hansen i Norge, fik sin første sejr som 3-årig så sent som i 
september måned 2012. Så vandt han til gengæld også de næste 
seks gange, indtil han i Zawawi Cup (Gr.3) i august 2013 blev slået 
af Verde Mar på Jägersro. 

Det var ingen skam at blive slået af Verde Mar, der med undtagelse 
af sin skandinaviensdebut vandt i alle sine starter i Skandinavien (i 
alt seks gange). Såvel Ragazzo som Verde Mar nåede i øvrigt 
begge et efter skandinaviske forhold meget højt maximumhandicap 
på 97.

Ragazzo vandt fire Listed løb og to gange Polar Cup (Gr.3) på Øvre-
voll. I 2013, hvor han besejrede Giant Sandman og i 2014. I alt blev 
det til 15 sejre og blandt dem sejr i Norsk Jockeyklubs Sprintlöp (L) i 
2014 før Easy Road.

VANDT PÅ ASCOT
Easy Road afløste på mange måder Ragazzo som Skandinaviens 
sprinterkonge på græs. Fra efteråret 2014 til efteråret 2016 vandt 
Easy Road i 10 af sine 17 starter. Og han afsluttede på fornemste 
vis med en sejr i Listed-opgøret Rough Stakes på Ascot over 1000 
meter. Det var hans anden sejr i England. I 2015 vandt han et 
klasse-2-handicap på Doncaster.
I Skandinavien blev det til sejre i bl.a. Polar Cup (Gr.3), Bro Park 
Sprint Championship (L) og Norsk Jockeyklubs Sprintlöp i 2016. 
Easy Road blev trænet af Cathrine Erichsen på Øvrevoll.

JÄGERSROS SPRINTERKONGE
Modsat Easy Road foretrak Let´sgoforit dirt, og han fik sine største 
sejre på Jägersro. I alt vandt Let´sgoforit 21 gange i sine 42 starter. 
Imponerende. Og han nåede et maximumhandicap på 97. Såvel i 
2014 og 2015 sejrede han i Zawawi Cup (Gr.3). Og det blev også til 
sejr to gange i Lanwades Stud Sprint på Jägersro, nemlig i 2014 og 
2016. I 2014 løb han dødt løb med en af sine værste konkurrenter, 
Over the Ocean, der var anden til Let´sgoforit i 2016.

Let´sgoforit var i Dubai i vinteren 2016, hvor det blev til en tredje-
plads i Dubawi Stakes (L). Let´sgoforit var såvel ejet som trænet af
Bodil Hallencreutz.

AVLSHINGST PÅ STUTTERI HJORTEBO
Giant Sandman er en anden championsprinter, der nåede et maxi-
mumhandicap på 97. Giant Sandman, der var trænet af Rune Hau-
gen, vandt fem Listed-løb i Skandinavien, bl.a. Täby Vårsprint to
gange. Og han sejrede i Polar Cup (Gr.3). 
Men hans mest imponerende sejr var i det største og vigtigste sprin-
teropgør i Tyskland, Gruppe-2-løbet Goldene Peitsche i Baden
Baden, hvor han i 2013 vandt overlegent. Footstepsinthesand-søn-
nen Giant Sandman ejes af Kolbjørn Selmer, der er medlem af KG´s
bestyrelse, og han er opstaldet som avlshingst på Stutteri Hjortebo.

DE TOPPER GENERALHANDICAPPET LIGE NU
Ser man på generalhandicappet ved årsskiftet 2019/20 toppes det af
Square De Luynes (98) foran Duca Di Como (95) og I Kirk (95).

Fortsættes.......

Ragazzo og Jacob Johansen...... og andre

Verde Mar /  Valmir de Azeredo
Easy Road / 
Nelson De Souza

Giant Sandman/
Lennart Hammer
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Efter Pers og min mening sammenfaldende med
øjeblikkets bedste stayer, miler og sprinter i Skan-
dinavien. De har allerede vist fremragende resul-
tater, og to af dem, Square De Luynes og I Kirk er
nu i Dubai, hvor I Kirk allerede sidste år viste sit
format.

UDEN KONKURRENCE I SKANDINAVIEN
Square De Luynes har kun tabt to gange i Skandi-
navien på græs. I 2017 som 2-årig, hvor han var
slået af Queen Estoril i Norsk Kriterium. Året efter
vandt Queen Estoril som bekendt alle de tre skan-
dinaviske 1000 Guineas. Og i Norsk Kriterium af
Duca Di Como, supermileren, der slog Square De
Luynes efter kamp med hals. Alt andet har den
norske derbyvinder fra 2018 vundet. Senest
Stockholm Cup International (Gr.3). 

Og det er ikke bare det, at han vinder. Det er
måden, han gør det på. Overlegent, halvt afstop-
pet. Nu får vi se, hvordan det går i Dubai, hvor han
er på Niels Petersens Dubai-hold. Sidste år mang-
lede han konkurrence i Skandinavien. Måske er
han den bedste skandinavisk trænede hest, der
startede i 2010erne. Han er i hvert fald den, der
har nået det højeste generalhandicap, 98.

DUBAI TRIUMFATORERNE. 
VOLATILE VANDT MEYDAN CLASSIC (L)
Galopstjernen Volatiles løbskarriere udgør et helt
særligt kapitel i skandinavisk galopsport i
2010erne. Allerede som 2-årig i 2014 gjorde Vola-
tile sig bemærket med en debutsejr på 16,5
længde på Jägersro. Sejren var så overbevisende,
at træner Jessica Long besluttede at sende ham til
Newmarket, hvor det blev til en flot tredjeplads i
Gruppe-3-opgøret Dubai Cornwallis Stakes kun
slået med 1 1/5 længde.

Og så var det tid til Dubai. Strategic Prince-søn-
nen lagde meget forsigtigt ud med en femteplads i
UAE 2000 Guineas Trial. Og så kom overraskel-
sen med en tæt tredjeplads i Meydan Classic Trial
og som appelsinen i turbanen en flot sejr efter en
imponerende finish i Meydan Classic (L) Et gen-
nembrud for skandinavisk galopsport på Meydan,
der bragte Volatile op på 92 i handicap i starten af
sin 3-årssæson.

Senere på sæsonen blev det bl.a. til en tredje-
plads i Prix Texantile (Gr.3) på Maison Laffitte i
Frankrig. Volatile afsluttede løbskarrieren året
efter med en tæt andenplads i Breeders Trophy
Sprint på Bro Park bag Stald Seasides Land´s
End. Det var ikke så meget vi så til Volatile i løb i
Skandinavien, men vi er mange, der glædede sig
over hans fornemme udlandspræstationer.

JEG TROEDE IKKE MINE EGNE ØJNE
Sådan skrev jeg om I Kirk, da han cantrede hjem i
Azizi Farishta på Meydan i januar i fjor. En af de
helt store præstationer sidste årti uden for Skandi-
navien af en skandinavisk opdrættet og -trænet
hest. Overraskelsen burde nok ikke have været så
stor, for I Kirk kom fra tre sejre i træk bl.a. i Lanwa-
des Stud Jägersro Sprint (L) og i Zawawi Cup
(Gr.3), hvor han slog Land´s End med fem læng-
der. 
Efter sin Dubaisejr løb I Kirk endnu engang på
Meydan. Og han fortsatte i 2019 med at dominere
de store sprinterløb på Jägersro. I Kirk vandt igen
ubesværet Lanwades Stud Jägersro Sprint Cup
og Zawawi Cup, inden han stoppede for at forbe-
rede sit Dubaiophold 2020.
Skandinavisk opdrættede I Kirk er efter Eishin
Dunkirk og ud af I Could, der har leveret adskillige
gode væddeløbere. Han ejes af Hästgruppen i
Lund AB, der har haft megen succes de senere år,
og han er i træning hos Susanne Berneklint på Jä-
gersro.

DET VAR ET GODT ÅRTI FOR SKANDINAVISK
TRÆNEDE HESTE
2010erne bød på mange flotte præstationer af
skandinavisk trænede heste. I Skandinavien og
uden for Skandinavien. En fortjent cadeau til de
personer, der investerer mange penge i køb af
væddeløbs- og avlsheste. Og til de dygtige galop-
trænere, som vi har i Skandinavien. Sejr til en
skandinavisk trænet hest i Epsom Derby, Prix de
l´Arc eller Dubai World er nok ikke lige om hjørnet.
Men, hvem ved. Tro (og penge) kan flytte græn-
ser, selvom især de naturgivne forhold ikke gør
det særlig sandsynligt med skandinavisk trænede
vindere af internationale Gruppe-1-løb i det nye
årti.
Men galopsport er også et spørgsmål om håb
og tro. Så vi forbliver stærke i troen – og håbet

Squares de Luynes

Volatile
Jacob
Johansen

I Kirk / Carlos Lopez



STALD KTAS
DET HANDLER OM 

FÆLLESSKAB - OG DER
ER PLADS TIL FLERE!

I år det 30 år siden, at Stald
KTAS blev skabt. Bent Rejkjær
var initiativtager. Og han er sta-
dig forretningsfører. Stald KTAS
er en forening, der fremmer in-
teressen for hestevæddeløb, af-
holder sociale arrangementer
og gennemfører udlandsrejser.
Sammenholdet er enestående.
De kan græde sammen, og de
kan grine sammen. Man hjæl-
per hinanden. Fra start af havde
man kun travheste. Men gen-
nem flere år har man nu også
haft galopheste, bl.a. Miss
Phone Girl og Acapello. Stald
KTAS er et fremragende ek-
sempel på en andelsstald, der
fungerer. RacetimeMAGAZINE
har besøgt Stald KTAS.

Tekst: Klaus Bustrup

Overalt hvor Stald KTAS besøger
stalde, væddeløbsbaner og andre spæn-
dende begivenheder bliver de altid budt
hjerteligt velkommen
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Trekløveret bag Stald KTAS
Fra venstre mod højre: Karsten Grøn-
borg, Bent Rejkjær og Per Christensen

RETTIDIG OMHU MED STALD KTAS´ MIDLER
En månedlig andel må ikke koste mere, end en pakke cigaretter gør. 20 kroner. Det var udgangs-
punktet i 1990, da Stald KTAS blev stiftet. Og en andel i en travhest koster stadig 20 kroner. Hvis
det drejer sig om galopheste, er det nødvendigt at punge ud med 50 kroner. Det er stadig billigt. Det
er, hvad regeringen vil have, at en pakke cigaretter skal koste i dag.
Rettidig omhu med KTAS´ midler er afgørende. Og Bent Rejkjær sørger for, at der er styr på økono-
mien -særdeles godt hjulpet af sin hustru Lisbet.

BENT VAR IDÉMANDEN
Bent Rejkjær var ansat i administrationen i KTAS (Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, senere Tele
Danmark -TDC) i 43 år. ”Verdens bedste arbejdsplads”, som han siger. Tilbage i 1990 fik han idéen
til Stald KTAS. Han var travinteresseret, og han havde oprindelig sin gang på Nykøbing Falster
Travbane, hvor han kendte travtræner Harald Lund. Denne blev konfronteret med idéen, og han rea-
gerede straks meget positivt.

Alle i KTAS fik mulighed for at købe en andel i en travhest for 20 kroner om måneden. Beløbet ville
blive fratrukket i lønnen. Allerede fra start af var hensynet til lave administrationsomkostninger vig-
tigt. Det blev en succes. Inden længe var der solgt 500 andele. Stald KTAS var født. Den første trav-
hest, der blev købt, var OnLine KTAS. Det blev hurtigt til fem travheste, og det har man holdt fast
ved siden.

STALDKTAS
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ÉN FORRETNINGSFØRER, MEN FLERE FORMÆND
Stald KTAS´ øverste myndighed er generalforsamlingen, der
vælger en forretningsfører. Der ud over vælges på
generalforsamlingen en formand for hver hest, som Stald
KTAS er ejer af, og sammen med forretningsføreren udgør
de bestyrelsen.
Formændene har det daglige ansvar for hver én af de heste,
som KTAS er ejer af. Formanden følger løbende økonomien
for så vidt angår den pågældende hest. Og han varetager
kontakten til træner samt informerer om hestens udvikling,
kommende starter, resultater osv. gennem de nyhedsbreve,
som Stald KTAS udsender. 
Nyhedsbrevene er alfa og omega i Stald KTAS´
nyhedsformidling. Det er vigtigt at holde gryden i kog. At
dyrke forventningens glæde og at sælge drømme, så
medlemmerne bliver grebet, passioneret af væddeløb.

DER SKAL PENGE I KASSEN
Der føres et selvstændigt regnskab for hver hest samt et
fælles regnskab for Stald KTAS. Når økonomien for en hest
er nødlidende, træder fælleskassen til. Og, hvis en hest ikke
kan indtjene 50.000 kroner om året, bliver der truffet
foranstaltninger med henblik på salg.

KNAP 1000 MEDLEMMER
I dag har Stald KTAS næsten 1000 medlemmer, og adskillige
har flere andele. Der er 500 andele på hver af de 5 travheste
og 300 andele på hver af de 2 galopheste. Lidt hovedregning
viser, at der således i alt er godt 3000 andelsbeviser i Stald
KTAS. Blandt Stald KTAS ´andelshavere er Per og jeg selv.

FLOT MODTAGELSE
Vi blev modtaget med honnør, da vi besøgte triumviratet bag
KTAS’ interesser på galopsiden:
- forretningsfører Bent Rejkjær
- Per Christensen, der er formand for den seneste
nyerhvervelse Noelle, og
- Karsten Grønborg, der er formand for Acapello.
Mødet fandt sted i Karstens charmerende lejlighed i Lyngby,
der i dagens anledning var indhyllet i sol. En behagelig
afveksling fra det regnvejr, der indtil da ellers havde præget
starten på det nye år.
Og Per og jeg blev budt på dejligt smørrebrød ledsaget af en
kølig flaske Chablis hvidvin. Det gør jo ikke diskussionen
dårligere. Tværtimod. Det kunne til tider være svært at få et
ord indført. Eller at få stillet de forberedte spørgsmål.
Engagementet er stort. Bent, Karsten og Per har en historie,
de gerne vil fortælle. Om en sag, en forening, et fællesskab,
som de brænder for. Det er en god historie. Et lille eventyr.
Her er fortsættelsen.STALDKTAS
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PER VAR SLAGTER
Per Christensen var i mange år slagter
i en slagterforretning på Frederiks-
sundsvej. Forretningen blev i 57 år dre-
vet som en familieforretning. Senere i
sit erhvervsforløb var han ansat i Aero-
chef i Copenhagen Airport og ejede en
Æble-og juletræsplantage ved Haslev. 
Pers interesse for heste og galopsport
er af ældre dato. Som ung red Per på
Højbjerggaard, og han var i skolen si-
dekammerat til Torben Groos – en af
min bror Pers ungdomsvenner. Torben
ejede Athene bogtrykkeri, som en over-
gang trykte Galoppen. Blandt de galop-
folk, som Per Christensen havde et tæt
kendskab til, var træner Benny Jensen.

OPDRÆTTER I NORDJYLLAND
Karsten Grønborg har også været med
i galopsporten fra barnsben. ”Ellers
havde jeg nok været millionær”, som
han siger. I mange år var han opdræt-
ter af galopheste i Nordjylland, inden
han flyttede til København for otte år
siden. Og siden da har han bl.a. tilbragt
megen tid på Enghavelyst. I 2015 op-
fordrede Merete Gorm, et koryfæ i
Stald KTAS og en gammel kending i
galopsporten, Karsten til at blive med-
lem af Stald KTAS. Det var starten på
et stort engagement i foreningen. 
Karsten er den yngste af de tre, og han
er stadig erhvervsaktiv. Han er ansat i
det store rådgivende ingeniørfirma
MOE A/S med hovedsæde i Søborg.

STALD KTAS I DAG
Siden 1990 har Stald KTAS´ vædde-
løbsheste indtjent over syv millioner
kroner. Den mest indtjenende er trav-
hesten Pinnochio HJ, der i to år var i

træning i Frankrig. Pinnochio HJ indløb
1.249.530 kroner i sin løbskarriere.
Primo 2020 har Stald KTAS i alt syv
væddeløbsheste. Fem travheste: Apap-
mand, FiftyshadesofSisu, Blackbird,
Endless Love og Fikus Simoni, og to
galopheste: Acapello og Noelle.
Per og jeg ved intet om travheste. Det
er galopheste, der er blevet en del af
vores liv. Den nærmeste berøring med
travsporten er, når vi på mailen konsta-
terer, at der er nyt fra Stald KTAS. Så
klikker vi selvfølgelig ind for at se, om
der er nye historier om galophestene.
Det er der ofte. Men af gode grunde fyl-
der omtalen af travheste mere. Så lidt
har jeg da lært om Stald KTAS´ travhe-
ste, og bl.a. har jeg noteret mig,

At Apapmand nu har vundet 23
gange og nærmer sig en million kro-
ner i præmiesum.

At FiftyshadesofSisu startede året
med en sejr.

At Blackbird er opdrættet af Berner
Olsen, der har opdrættet Manacor,
der vandt Dansk Galopderby i 2015.
Og Blackbird har vundet otte gange
og indtjent over 200.000 kroner.

At Endless Love har vundet i fire af
sine fem starter, og

At Fikus Simoni snart er startklar.

Godt gået. Jeg synes, det er et flot
hold med lyse fremtidsudsigter.
Lige så lovende tegner det for galop-
holdet: Acapello og Noelle, der
begge er i træning hos Bent Olsen.

STALD KTAS

Svenskfødte Kirsten Rausing er
ejer af Lanwades Stud i Newmarket.
Hun er medlem af the Jockey Club og
tidligere direktør for National Stud.
Sammen med Richard Frisby, Michael
Goodbody og Guy Held er hun direktør
for the British Bloodstock Agency.
På billedet får hun overrakt Stald KTAS
gave som tak for Foreningens oplevelse
på Stutteriet. 

- hvad giver man kvinden der har mulig-
hed for at købe hvad hun ønsker sig og
har heste i millionklassen - en dansk
designet Kay Bojesen træhest.
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I november 2018 spiste repræsentanter fra Stald KTAS frokost
med galoptræner Bent Olsen på Skovshoved Hotel - i kro-
stuen -da Bent blev ringet op af Filip Zwicky. Det var lykkedes
Filip på vegne af Bent Olsen at erhverve Irish Trilogys halv-
bror for blot 4000 euro. 
Irish Trilogy var Skandinaviens højest handicappede 2-åring,
men interessen for hingsten fandtes åbenbart udelukkende fra
Danmark. Et røverkøb.

Stald KTAS var hurtige til at tilbyde Bent Olsen at købe hings-
ten til auktionsprisen plus hjemtagelsesomkostninger. Selvom
de måtte medgive, at de ikke havde pengene til at købe den
for og nok kunne regne ud, at der var andre hesteejere i Dan-
mark, der ville være parate til at byde Bent en meget højere
pris. Men Bent Olsen accepterede tilbuddet. Næste morgen
stod Karsten i stalden for at holde Bent til ilden. Han ville
være helt sikker. Men Bent bekræftede: ”Vi har en aftale”. Og
købesummen blev betalt i rater over de kommende måneder.

DØBT ACAPELLO
Stald KTAS var ejer af Acapello, som hingsten kom til at
hedde efter en navnekonkurrence og dåb, som Stald KTAS har
tradition for, når de erhverver nye heste. Jeg deltog selv i nav-
nekonkurrencen. Jeg blev nummer to. Jeg er ked af, jeg ikke
vandt, men jeg fik en flot flaske champagne tilsendt. At være
medlem af Stald KTAS kan byde på mange goder.

BLANDT DE BEDSTE 2-ÅRINGER.
Acapello skuffede i sin første start, og det manglede ikke på
kommentarer om, hvorvidt han nu var så god, som lovet. Men
allerede i sin anden start aflagde Acapello maidentitlen i impo-
nerende stil på Klampenborg Galopbane. Den sejr blev fulgt
op af topplaceringer i flere af de store 2-årsløb i Skandinavien.
Iflg. Karsten Grønborg var Acapellos største bedrift tredje-
pladsen i Svealandlöpning bag engelsktænede Old News og
championhoppen Silent Night. Efter toårssæsonen var der
gået lige godt 100.000 kroner ind på Acapellos præmiekonto,
og handicapper Nicholas Cordrey tildelte ham et generalhan-
dicap på 79.

ACAPELLO

STALDKTAS



DET BLEV IKKE TIL DUBAI 
- I DENNE OMGANG.
Sidst på året opstod muligheden for at sende
Acapello til Dubai. En ikke helt billig fornøjelse.
Men det lykkedes at fremskaffe den nødven-
dige finansiering, hvilket er et eksempel på
den store opbakning til Stald KTAS. Af forskel-
lige grunde kunne det dog ikke lade sig gøre.
Karsten Grønborg havde glædet sig til at be-
søge Dubai, men samtidig ser han og Bent og
Per også fordele i, at projektet måtte opgives. 
I år venter mange spændende opgaver på
Acapello. Han er meldt i den svenske derbyse-
rie. Start i Svenskt Derby bliver det nok ikke til.
Cappella Sansevero-sønnen står næppe di-
stancen. Men der er mange storløb på kortere
distancer blandt andet på Jägersro, som Aca-
pello forberedes til. Og det bliver interessant at
se, hvordan han tackler dirt. Indtil nu har Aca-
pello kun løbet på græs.

NOELLE TEGNER LOVENDE
Sidste skud på galopstammen er Noelle. Og
igen var det en efter en handel, der blev ind-
gået med Bent Olsen på Skovshoved Hotel,
fortalte Bent Rejkjær os. Hoppen blev fremstil-
let på Scandinavian Open Yearling Sale i sep-
tember, hvor Bent Olsen fik hammerslaget på
80.000 kroner. 

Noelle er opdrættet på York Stutteri. Hun er
efter Wilshire Boulevard og ud af Rivers Run
og halvsøster til Listed-vinderen Pas de Se-
crets og til Breeders´ Prize-vinderen Hi Finn.
Begge er efter High Chaparral. Per Christen-
sen, der er formand for Noelle kunne berette,
at alt går som det skal i Noelles forberedelser
til at blive væddeløber. Det skal blive spæn-
dende at se hende i Stald KTAS´ grønne og
lilla farver. Lever hun op til sin flotte afstam-
ning, er der meget at se frem til.

BENT OLSEN ER ”IN”
Begge Stald KTAS´ galopheste er nu i træning
hos Bent Olsen, og han får meget flotte kom-
mentarer med på vejen fra vores tre værter.
Karsten påpegede blandt andet, at han er
nordjyde – som Karsten – og derfor bundærlig. 
”Der er højt til loftet hos Bent”, er de enige om.
”Han er meget pragmatisk. Han kan lide om-
gang med mennesker. Han er fair, og han er
god til at sælge”. De aflægger derfor ofte
besøg i stalden hos Bent, den mangeårige
danske championtræner, hvis heste i fjor sej-
rede 50 gange og indløb over syv millioner
kroner. 

Og selvfølgelig går de til væddeløb på Klam-
penborg Galopbane, hvor de holder til ”På
Højen”. Der er også mulighed for at få sig en
snak med Bent, hvis han ikke er i paddocken
eller i vindercirklen.

IKKE ALT HAR VÆRET EN SUCCES
Blandt de galopheste, som Stald KTAS har
ejet, kan nævnes Special Blue, Houston Heat,
Miss Phone Girl og Florentine. 
Special Blue var efter Special Quest og ud af
vinderen af Larch Ærespræmieløb og Dansk
Breeders Cup, Blue Mary. Min bror Per var en
af ejerne af Blue Mary, hvilket var en årsag til,
at vi fik andele i Special Blue. Han var langtfra
en succes. Men vi er forblevet andelshavere i
Stald KTAS´ galopheste, og det er vi glade for.
Houston Heat var heller ikke en succes, så
længe Stald KTAS ejede den. Så den blev
solgt til Sverige. Om det er fordi, den blev
ældre, blev kastreret eller begyndte at løbe
udelukkende på dirt. Ja, det henstår i det
uvisse. Men bedre, det blev Houston Heat, der
har vundet ni gange og indtjent over ½ million
svenske kroner og har et generalhandicap på
86.

Acapello som åring på Goffs  Autumn Yearling Sale

Bent Olsen og Karsten Grøn-
borg i en hyggestund foran
Stalden STALDKTAS



MISS PHONE GIRL STÅR STÆRKT I
ERINDRINGEN
Miss Phone Girl var en dundrende succes. I
fire sæsoner begejstrede hun KTAS’ andels-
havere med flotte præstationer. Det blev til
syv sejre over de kortere distancer, hvor hun
vandt på Klampenborg, på Jägersro og på
den nu nedlagte Täbybane i Stockholm. I alt
indtjente hun næsten 400.000 kroner.
Miss Phone Girl blev solgt til Jes Henneberg,
og hun er nu avlshoppe.
Florentine ud af Mowerinaløbsvinderen Flo-
rence Craye så ud til at gå en stor løbskar-
riere i møde. Men før Mowerinaløb i fjor fik
hun en skade, og senere på året måtte hun
aflives. I kun fire starter var det blevet til tre
andenpladser, og under samtalen mærkede
vi tydeligt Per Christensens frustration over,
at vi aldrig fik at vide, hvor god Florentine
var.

PRIX D´AMERIQUE, NEWMARKET OG
CHANTILLY.
Det første, som jeg bemærkede, da jeg kom
ind i stuen hos Karsten Grønborg, var et ma-
leri af alle tiders galophest, ubesejrede Fran-
kel, med sin træner Henry Cecil. Det blev
købt - selvom Karsten synes, det var lidt dyrt
- på en af de mange udlandsrejser, som
Stald KTAS gennemfører. Blandt rejserne er
en tur til Paris med Europas største travløb,
Prix d`Amerique på Vincennes, på program-
met. Den oplevelse har Stald KTAS nu givet
sine medlemmer mulighed for at deltage i 14
gange.

Blandt de gennemførte ”galopbesøg” er  -
som nævnt - visit hos den kendte galopop-
drætter Kirsten Rausing på Lanwades Stud i
galopsportens højborg i Newmarket og hos
galoptræner Pia Brandt i Chantilly i Frankrig.
Hestevæddeløb er nok udgangspunktet for
mange rejser, men adskillige af KTAS´ med-
lemmer tager med for oplevelsens tur. For
fællesskabets skyld. På grund af de kultu-
relle aktiviteter. Og de kommer aldrig til væd-
deløb. 

DET DREJER SIG OM MEGET ANDET
END VÆDDELØBSHESTE
Stald KTAS´ hjemmeside rummer rigtig
mange oplysninger om foreningen, vædde-
løbshestene og alle de aktiviteter, der finder
sted året rundt. Blandt andet bankospil, som
mange frivillige hjælper til med. De er meget
velbesøgte, ofte overtegnede. Om forsik-
ringstilbud. Om KTAS´ spilleklub. Her indsky-
der hvert medlem 200 kroner, og
hovedgevinsten var en V5er til 264.126 kro-
ner til fordeling mellem de 170 medlemmer.
Og om hvem der har vundet de 3x1000 kro-
ner pr. hest hver måned, som Stald KTAS
udlodder til sine andelshavere. Hjemmesi-
den er overskuelig, og den er nem at finde
rundt i. Ellers kan man altid henvende sig til
forretningsføreren, Bent Rejkjær:
bent@staldktas.dk
Stald KTAS har en samarbejdsaftale med
Klampenborg Galopbane og et godt forhold
til ledelsen af Klampenborg Galopselskab.

STALD KTAS HAR VIST VEJEN
Vore værter kender hinanden godt. De
mødes ofte uformelt og selskabeligt. Og ved
disse lejligheder får de diskuteret de fleste
aktuelle sager. Det er en fornøjelse at være
sammen med engagerede mennesker, der
elsker at fortælle. Bent, Karsten og Per er
gode og levende fortællere, der ved rigtig
meget om væddeløbsheste.  Mennesker, der
lægger vægt på at drive Stald KTAS på ubu-
reaukratisk, anstændig, korrekt og omkost-
ningsbevidst vis.
Det er dyrt at være hesteejer. Det er kun de
færreste forundt. Men der er mange, der in-
teresserer sig for hestevæddeløb. Som
gerne vil være med i en hest. Og det har
væddeløbsbanerne i høj grad en interesse i.
Stald KTAS har vist vejen.

Miss Phone Girl vinder Super Sprint redet af Marcos Robaldo
Billedet herunder: - et besøg uden en tur på pub er naturligvis utænkeligt!
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