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Secretariatet havde et
skridt (”fremadvinklen”)
længere end nogen
anden hest på sin tid.
Han løb elastisk og var i
stand til at aktivere alle
kroppens muskler  på
en ekstraordinær måde,
når han løb. Han løb
snorlige og mere effek-
tivt end nogen anden
hest på den tid.

HVEM VAR BEDST? 
Secretariat - den bedste

nogensinde?

Chic Anderson was Belmont's track announcer
that day :
“The two are heads apart … Alydar's got a lead!
… Affirmed under a left-hand whip …Alydar's
on the outside driving … Affirmed's got a nose
in front as they come on to the wire!”

BELMONT STAKES 1973

Der er 38 år imellem dem.
Frankel er født i 2008 og Se-
cretariat kom til verden i 1970.
Begge var fantastiske vædde-
løbere på hver sin side af Atlan-
ten. Men hvem var bedst?

FRANKEL

SECRETARIAT

Der er megen omtale af amerikanske Secretariat i dette
nummer. Hvorfor? Fordi han stadig af mange anses
som den største væddeløber nogensinde! Men døm
selv efter du har læst artiklen om ham!

STEVE CAUTHEN - ”WONDERBOY”
Først henrykkede han Amerika, hvor han bl.a. vandt
Triple-Crown titlen med Affirmed. Derefter tog han til
England og Europa og vandt klassikere og storløb
på stribe... og pludselig var han så væk!

Der er plads
til forbedring

”Hall of Fame”
Stutteri Hjortebo

Stutteri Hjortebo er 2010’ernes
suveræne opdrætter - men andre
gør det også godt. Appel au Mai-
tre og Lady Clementine prægede
sidste årti på avlssiden.
Billedet: Iben Hjorth Buskop og
Søren Hjorth
ben H

I år er det 50 år siden
Søren Jensen gjorde
sin entre i galopspor-
ten. RaceTimeMAGA-
ZINE har i den forbin-
delse besøgt jubilaren
på Enghavelyst. Det
blev til flere timers sam-
tale om fortid, nutid og
fremtid, og en snak om
Staldens aktører til den
kommende sæson.

Hver torsdag har der været væddeløb
på Meydan i Dubai. Og hver torsdag
har Skandinavien været repræsenteret.
Præstationerne har været op og ned.
Men vi er med. Skandinavisk galop-
sport gør det generelt godt. Dubai er
kommet for at blive som mål for skan-
dinavisk trænede heste, hesteejere,
trænere og jockeys. Torsdag den 30.
januar har indtil videre været et højde-
punkt med Mina Hamriya over 1600
meter dirt. Plata O Plomo sejrede før
Stricker. Ja. Flot. Men vi tænker også
på Carlos Lopez og Elione Chaves og
deres fantastiske ridt. Afventende fra
start, selvom Plata O Plomo var hurtigt
ude af startboksen. Vi troede de ikke
kunne følge med. Men i opløbssvinget
nåede Plata O Plomo og Stricker frem
til têten. Det var som om, de var et par.
Indefra (Stricker) og udefra (Plata O
Plomo) fandt de et hul mellem de fø-
rende. Og side om side kæmpede de
om sejren fem længder før feltet med
nogle af verdens bedste jockeyer. Efter
mål gav de hinanden hånden, Carlos
Lopez og Elione Chaves. Med god
grund. Sikken ridt. Per og jeg har nemt
til tårer. Og de var på vej i øjenkro-
gene.



THE HORSE GOD BUILT
Uanset om du er veteran indenfor Galopsporten, eller du først nu 
er blevet grebet af ”Sport of Kings”, så er du nok stødt på navnet -
Secretariat! Eller måske har du set filmen om ham.

Ikke mærkeligt, for Secretariat -  30. marts 1970 - 4. oktober 1989 -
var en amerikansk væddeløber, der bl.a. blev Amerikas første Triple-
Crown-vinder i 30 år. Den store, fantastisk flotte fuks, blev fulgt af
adskillige millioner amerikanere og endnu flere internationalt.

Secretariat var den første 2-årge til dato, der blev hædret med titlen
”Horse of the Year”. Det var i 1972. Årets efter vandt han the Triple
Crown. Alle tre løb i rekordtider, der stadig står. Hans  popularitet var
så stor, at han prydede forsiden af ”Time”,”Newsweek” og ”Sports il-

lustrated” - Amerikas tre største magasiner. Secretariats sidste start
var i Canada på Torontos Woodbine Racetrack. En oplevelse, der for
mange af de tusinde fans stadig står som en uforglemmelig ople-
velse.

EDDIE ”SHORTY” SWEAT
Har man sagt Secretariat, må man også sige Eddie ”Shorty” Sweat.
Han var Secretariats faste oppasser gennem hele superhestens kar-
riere. Men først sent blev man klar over den enorme betydning
Eddie havde haft for Secretariats fantastiske karriere.

Han forstod Secretariat bedre end noget andet menneske og Secre-
tariat var aldrig helt den samme, hvis Eddie ikke var i nærheden. 

Secretariat - verdens bedste!
Da Secretariat i 1973 vandt  Belmont
Stakes - billede øverst - med 31
længder og løb de 1/2 mile på dirttrick
i tiden 2:24 blev man klar over, at han
måtte være noget helt ud over det
sædvanlige.
Ved en obduktion fandt man da også
frem til, at hans hjerte viste sig at
være tre gange den normale stør-
relse.
Senere fandt man ved studier også
frem til, at det der kan kaldes ””skridt-
længden” for Secretariat var på
imponerende 110 grader. Se billedet
øverst.

.
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Kentucky Derby (1973)

Preakness Stakes (1973)

Belmont Stakes (1973)

Graded Stakes wins:

Sanford Stakes (1972)

Hopeful Stakes (1972)

Futurity Stakes (1972)

Laurel Futurity (1972)

Garden State Futurity (1972)

Bay Shore Stakes (1973)

Gotham Stakes (1973)

Arlington Invitational (1973

Marlboro Cup (1973)

Man o' War Stakes (1973)

Canadian Internationa(1973)

Største sejre

..... og noget om ”Stride” - eller på dansk ”Fremadvinklen”
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FREMADVINKLEN HOS SEKS AF DE STØRSTE........
Kan også benævnes som den maksimale åbning mellem for- og bagbene, der normalt
kommer fra bagbenenes afsæt. Man har beregnet, at for hver grad bevægelsesvinklen for-
bedres, øges skridtlængden med 2 pct. Med andre ord: Øges bevægelsesvinklen med bare
10 grader, vil hesten øge hvert galopspring med 20 pct.

Seattle Slew 83

Man o’War 88

Affirmed blev Triple Crown-vinder i 1978
som den 11. vinder af Serien. Da han slut-
tede karriren havde han vundet 22 løb i 29
starter.  Han vil altid blive husket for duel-
lerne med Alydar. Da de mødtes for tredie
gang i Hopeful Stakes på Saratoga blev det
til en hoved-hoved duel gennem opløbet.
Alydar satte så sit typiske angreb ind på
ydersiden - men måtte se sig slået med 1/2
længde af Affirmed. De mødtes en gang
mere i Champagne Stakes, som Alydar
vandt med halvanden længde.

Forego blev honoreret med ikke mindre
end otte Eclipse Awards bl.a. Horse of the
Year, Champion Handicap Horse og
Champion Sprinter. Han var født på Clai-
borne Farm. Og - lidt usædvanlig - havde
han fire forskellige trænere. I 1973 var
han 4. til Secretariat i Kentucky Derby. 4-
års sæsonen blev hans bedste. Det var
året, hvor han tog fire Awards. Ud af 57
starter vandt han de 34 og var ni gange 2.

I stutteriet blev han far til adskillige gode
væddeløbere, men hans succes var dog
størst via hans døtres afkom. Han var så-
ledes førende morfar i Nord Amerika i
1992. Blandt døtrenes afkom kan næv-
nes: Storm Cat, A. P. Indy, Gone West,
Dehere og Chief’s Crown og via dem fin-
der man ham i adskillige nyere champion
væddeløbere. Han døde som 19-årig og
vil altid blive huskes som én af de største.

At begrebet ”Fremadvinklen” har væsentlig betydning for galophestes
præstationer, sandsynliggøres i stor grad ved at se på nedenstående su-
perheste, der hører til den absolutte top hos amerikanske galopheste. Be-
grebet anvendes i betydelig større omfang i Amerika end i Europa,
Sydamerika, Australien og Kina.

Man O’War er måske Amerikas bedste
hest nogensinde. Han brød rekorder på
stribe og var den helt store publikums-
magnet. Han imponerede det amerikan-
ske publikum med sn utrolige speed,
store hjerte og enorme mod. Tre væsent-
lige faktorer for en galophests karakter.
Man O’War havde de tre egenskaber. Det
var det, der gjorde ham til en verdens-
stjerne.

Seattle Slew blev den den 10. vinder af
løbsserien the Triple Crown i 1977. Han
var ubesejret, da han vandt løbsserien. I
Blood-Horse’s rangering over de bedste
galopheste i 20. århundrede i Amerika
rangerer Seattle Slew på en niende
plads. Han blev en stor succes i stutteriet.
Hans søn, Swale, vandt Kentucky Derby
og Belmont Stakes og A. P. Indy vandt
Belmont Stakes.

Forego 90

Affirmed 93

Barbaro 105
Barbaro kunne måske have udviklet sig til
en af historiens bedste galopheste nogen-
sinde - men en skade umuliggjorde det.
Før starten i Kentucky Derby var han ube-
sejret i fem starter og han vandt afstoppet
med 6 1/2 længde. Den næste start - Pre-
akness Stakes - skulle blive Barbaros sid-
ste. Efter en falsk start sprang han perfekt
ud af startboksen, men brækkede sit højre
bagben 20 steder. Det betød et farvel til
en hest med uanede muligheder.

Secretariat 110
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Frankel var stor - men Secretariat var større!
Spørgsmålet om hvil-
ken galophest, der er
den bedste nogensinde,
er tit genstand for hef-
tige diskusioner. Og
ofte finder mam frem til,
at det kan man ikke
finde frem til. Frem og
tilbage er stadig lige
langt. 

SECRETARIAT ELLER
FRANKEL
Og lige så sikkert er det i
dag, at man ender med at
skulle vælge mellem Se-
cretariat eller Frankel.
Fantastiske Secretariat,
der henrykkede hele det
”galop-tossede” Amerika i
begyndelsen af 1970’erne
eller den nyere tids su-
perhest, engelskfødte
Frankel. Mange siger
uden tøven Secretariat.
Alligevel skal - eller kan -
der heller ikke herske
nogen tvivl om, at Henry
Cecil-trænede Frankel
må være en helt usæd-
vanlig god kandidat til tit-
len.

UBESEJRET
Frankel var ubesejret i 14
løb, bl.a. 10 Gr. 1. løb.
Fantastisk..og alligevel.
Hvad er det, der definerer
storhed? Er det ikke også
et spørgsmål om udstrå-
ling, konsistens, holdbar-
hed og alsidighed? 
Skal du være den største
nogensinde, skal du have
vist disse kvaliteter bedre
end dine konkurrenter til
titlen!
Frankel var fantastisk

med hensyn til udstråling
og konsistens og scorer
rimeligt, når det gælder
holdbarhed, men hvad
med alsidighed? Findes
der en hest, der kan op-
fylde samtlige disse krite-
rier bedre end Frankel?
Kan det besvares med et
ja, så må navnet være
Secretariat!

UDSTRÅLING: Frankel
mod Secretariat:  
Uafgjort
Frankels Guineas-præ-
station var ovenud impo-
nerende. Ikke siden
Tudor Minstrel er der vist
noget tilsvarende. Men
det skulle senere vise sig,
at formen var ”moderat”,
idet han ”kun” slog Gali-
leo sønnen Roderic
O´Connor, der nok kun
hørte til lige omkring top-
pen i årgangen.

DE VISTE BEGGE
KLASSE
Frankel viste klasse, men
det gjorde Secretariat
også i det tilsvarende
amerikanske løb mange
år tilbage. Secretariat bril-
lierede med en otte læng-
ders sejr i Laurel Futurity. 
Sejren var bla. med til, at
han blev kåret som ”Årets
hest.” Og selv om Frankel
vandt Dewhurst Stakes
må loddet falde ud til Se-
cretariats fordel.

Secretariats 3-års sæson
var dybt imponerende.
Han satte banerekorder i
de tre Triple-Crown-løb,

og hans præstation i Bel-
mont Stakes, hvor han
vandt med 31 længder -
han ”løb et hul i vinden” -
en præstationen, som
næppe nogensinde bliver
overgået. Frankel blev
uden tvivl blev bedre som
4-årig, mens Secretariat
aldrig fik den mulighed,
da karrieren sluttede efter
treårs-sæsonen, hvor han
blev syndikeret med den
klausul, at han ikke måtte
løbe væddeløb mere.

KONSTANT: Frankel
imod Secretariat:
FRANKEL
Frankel var ubesejret i 14
løb. Kun løb han måske
lidt skuffende i St. James
Palace Stakes - men
vandt alligevel. Derimod
mistede Secretariat sej-
ren i nogle løb, nok mest
på grund af dårlige led.
Nederlagene i Whitney
Stakes og Woodward
Stakes var således meget
skuffende. Ialt vandt Se-
cretariat 16 løb og led
fem nederlag.

ALSIDIGHED: Frankel
imod Secretariat:
SECRETARIAT
I karrierens to første sæ-
soner løb Frankel på di-
stancer fra 7 til 8 furlongs.
Først som 4-årig blev han
startet over 10 furlongs.
Endvidere løb han aldrig
udenfor England og
skulle således ikke tackle
de strabadser, der kan
opstå ved lange køreture.
Han imponerede ved sit

sidste løb, da han
tacklede en blød bane for
første gang siden sit de-
butløb.

Secretariat vandt på di-
stancer fra 6 furlongs til
13 furlongs. Sidstnævnte
var i Canadian Internatio-
nal, som vat Secretariats
sidst væddeløb.. Han
tacklede græsbaner fint,
men var afgjort bedst på
dirt-baner.

KONKLUSION:
Det er uendelig svært at
skulle finde frem til, om
hvem af de to  super-
væddeløbere, der er den
bedste. Men det er da
spændende at prøve på
det. 
Et er i hvert fald sikkert.
Det vil det aldrig blive mu-
ligt at finde frem til. De to
omtalte superheste er
dog i hvert fald stensikre
på, at de altid vil komme
med i enhver diskussion
om, hvem der er den bed-
ste galophest nogen-
sinde.

Secretariats avlskarriere
er allerede omtalt.
Frankel er indtil videre far
til Cracksman, der vandt
Champion Stakes (Gr.1)
og de to fremragende ja-
panske Gruppe-1-vindere
Mozu Ascot og Soul Stir-
ring.

- kilde: Montjeu com

Tekst: Per Aagaard 
Bustrup

Frankel
Tom Queally
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STEVE

CAUTHEN
JOCKEY
1. maj 1960 kom der en dreng til verden i Covington i Ken-
tucky. Han blev døbt Steve og voksede op på familiens
162.000 kvadratmeter store farm i Walton, der ligger i nær-
heden af Covington. Her lærte  han gennem sin opvækst,
de mest basale ting om heste ved at hjælpe forældrene
med pasningen af deres væddeløbsheste. Senere i karrie-
ren takkede Steve    ved flere lejligheder sin far, ”Tex”, for
den lærdom om galopheste, han havde fået fra faderen,
hvilket havde haft stor betydning for hans fantastiske kar-
riere.

Da han som 12-årig stadig var betydelig mindre end sine
kammerater, begyndte drømmen om at blive jockey at tage
form. Forældrene var enige om at støtte Steve. Faderen
hjalp ham med at finde  en lærlingeplads på Churchill
Downs. Det gik fint og Steve viste snart et stort talent for
jobbet. Som 16-årig havde han sit første ridt. Resultat: Han
endte sidst.

Det var svært at få de gode ridt på en så betydende bane
som Churchill Downs. Derfor forsøgte Steve sig på den
noget mindre bane, River Downs, i nabostaten Ohio - og
her gik det meget bedre. Snart red han sin første vinder no-
gensinde på en vallak, der hed Red Pipe.

Derfra gik det stærkt - meget stærkt! Han udviklede sig
meget hurtigt. Var et fund i en sadel og selvtilliden mang-
lede ikke. Det tegnede til at blive noget stort!
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AFFIRMED
Det var i den periode Cauthen
og 2-årige Affirmed begyndte
deres ”samarbejde”. Affirmed
var født på Harbor View Farm
hos Lou og Patrice Wolfson og
var i trænig hos Laz Barrera.
Første gang Cauthen red - og
vandt the Sanford Stakes med
Affirmed - udtalte han sig ”be-
skedent” om sit ridt. Det var
først ved det andet ridt, at Caut-
hen udtalte, at ”Affirmed” var
den bedste hest han nogen-
sinde havde redet!

Samtidig leverede en anden
”superhest”, Calumet Farm’s
Alydar, store overskrifter. Ame-
rika så nu med spænding frem
til, at de skulle mødes!

De var på det tidspunkt de mest
omtalte galopheste i Amerika.
Og de forberedte sig nu til at le-
vere toppræstationer i Triple
Crown løbene: Kentucky Derby,
Preakness Stakes og Belmont
Stakes.

AFFIRMED OG STEVE 
CAUTHEN VAR BEDST
Sjældent - eller måske aldrig -
blev kampen om Triple Crown-
serien imødeset med større for-
ventninger end i 1978.

Publikum strømmede til de tre
løb i serien. De blev alle vundet
af Alydar og Steve Cauthen.
Men sejrsmarginen blev mindre
løb for løb for altid sent angri-
bende Affirmed (Jorge Velasq-
uez). Steve Cauthen blev
dermed den yngste jockey no-
gensinde til at erobre Triple
Crown-titlen.

River Downs Racetrack, Ohio

Arlington International Racetrack

Affirmed og Steve Cauthen

”A star is born”

Alydar og Jorge Velasquez

OG DET GIK STÆRKT
I løbet af bare to måneder vandt han 120 løb -  og ja, du
læste rigtigt! Chicagos væddeløbsbaner blev de næste
galopbaner, Steve Cauthen erobrede. I den første fulde
sæson, blev han næstmest vindende jockey på såvel
Hawthorne Væddeløbsbane som på Arlington Park.

SEKS MIO. DOLLARS
I 1977 blev han Amerikas førende jockey med 487 sejre.
Hvilket betød, at han indred seks millioner dollars det år.
Af den grund prydede han Sports Illustrated forside, da
han fik tildelt titlen som ”Sportsman of the Year.”

Men der fulge meget mere med hans fantastiske egen-
skaber i en sadel. Han fik kælenavne som: ”The Six Mil-
lion Dollar Man” og ”Stevie Wonder”. Og Amerikansk
galopsport hædrede ham med en Eclipse Award som
årets lærling og titlen, ”Outstanding Jockey.”

KENTUCKY
DERBY
Det første af Triple
Crown løbene blev
vundet forholdsvis let
af Affirmed, der havde
en sikker længde ned
til Alydar

PREAKNESS
Anden afdeling af
Triple Crown - Preak-
ness Stakes - havde
også Affirmed som
vinder, men denne
gang var afstanden til
Alydar bare 1/2
længde

BELMONT
STAKES
Alydar var kommet
nærmere i de to første
løb af Triple Crown-se-
rien. Ville han komme
forbi Affirmed i det af-
gørende løb, der ville
gøre Affirmed til Triple
Crown-vinder? Det var
tæt på - men Affirmed
var en smule bedre
igen - han blev Triple
Crown-vinder.

Mange har naturligvis bidraget til Ste-
ves fantastiske succes: Jackie Flin-
chem, tidligere jockey og træner, lærte
ham bl.a., hvorledes han ved hjælp af
sine hænder kunne give ”en halv ton
galophest!” modet til at løbe gennem
snævre åbninger i et felt og til at over-
vinde alle farer under et løb.” Steve ud-
talte således:”Jeg følte at hestene ad-
lød, hvad jeg ville have dem til. Jeg be-
høvede således ikke at presse dem.”
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Efter Steve Cauthens Triple-Crown triumf med
Affirmed bragte det verdensberømte Magasin
TIME Magazine dette billede på forsiden - 
en fantastisk hyldest til Steve Cauthen

DEN FANTASTISKE KARRIERE ...FORTSATTE SÅ I EUROPA!
Men pludselig vendte tingene sig
på hovedet. Af uforklarlige årsa-
ger tabte Cauthen 110 løb i træk.
Og der synes ikke at være nogen
beviselig grund til de mange ne-
derlag.

”Vidunderdrengen” stod tilbage
og lignede et stort spørgsmåls-
tegn: ”hvorfor?”. Men der var
ikke noget svar. Ved slutningen af
1970’erne begyndte en knæskade
samtidig at genere Steve Caut-
hen. Og alt sammen kombineret
med begyndende problemer med
at holde den lave vægt, betød at
Steve Cauthen besluttede at ville
forsøge sig i Europa. Her havde
jockeys en højere ridevægt end i
Amerika.

I England fandt han sig hurtigt til-
rette og blev i rekordfart Englands
førende jockey i tre sæsoner i mid-
ten af 80’erne. Og blandt sejrene
var de mest eftertragtede Gr.1. løb.
Og det skulle med årene også blive
til sejre i Engelsk, Fransk, Irsk og
Italiensk Derby i de 14 år Steve
Cauthen red i Europa. Det var Ro-
bert Sangster, der stod  bag Steve

Cauthens bosættelse i England.
Han var en af Englands mest bety-
dende ejere. Listen over klassiske
triumfer var lang - meget lang og
han samlede nærmest på Gruppe-
løbs-triumfer. Sammen med John
Magnier og Vincent O’Brien stod
han bag oprettelsen af Coolmore
Stud i Irland.

DEN FØRSTE VINDER I UK
Steve Cauthens første vinder i Eng-
land kom i april 1979, da han red
Marquee Universal til sejr på Salis-
bury Racecourse.

Derfra var det bare rendyrket suc-
ces. Han blev champion-jockey tre
gange, vandt engelske klassikere ti
gange, inklusive  Epsom Derby to
gange, 2000 guineas og St. leger
tre gange - listen er lang.......

....I 1985 vandt han tre klassiske løb
med Oh So Sharp. I 1989 vandt han 
Fransk og Irsk Derby med Old Vic
og i 1991 vandt han Italiensk Derby
med Halisham.

På næste side kan du se hele
Steve Cauthens imponerede
sejrsliste og en fortegnelse over
modtagne Racing Awards

KARRIEREN SLUTTER
Ægteskab og familieforøgelse slut-
tede Steve Cauthens fantastiske
karriere i 1992. Hans karriere
strakte sig ikke over meget mere
end 17 år - men hvilke sytten år. 
I 1994 blev han optaget i ”Hall of
Fame”. Men ikke nok med det. Han
blev også tildelt George Woolf Me-
morial Jockey Award i 1984 og
ABS’s Wide World of Sports Athlete

STORLØBSSEJRE
United States Triple Crown (1978)
Affectionately Handicap (1977)
Busanda Stakes (1977)
Excelsior Breeders’ Cup Hdc.77  
United Nations Handicap (1978)
2,000 Guineas (1979)
1,000 Guineas (1980)
Ascot Gold Cup (1984, 1987)
Epsom Derby (1985, 1987)
Middle Park Stakes (1983, 1987,
1989,1992)
King George VI, Queen Elizabeth
St.1987

Epsom Oaks (1985, 1988, 1989)
St. Leger Stakes (1985, 1987, 1989)
Grand Prix de Paris (1987, 1990)
Prix du Jockey Club (1989)
Grand Prix de Saint-Cloud (1983-
1986)
Grosser Preis von Baden (1983,
1985)
Irish Derby (1989)
Irish Oaks (1988, 1991)
Derby Italiano (1991)
Gran Premio del Jockey Club 
(1984)

RACING AWARDS
United States Champion Jockey by earnings (1977)
Eclipse Award for Outstanding Apprentice Jockey (1977)
Eclipse Award for Outstanding Jockey (1977)
Eclipse Award of Merit (1977)
George Woolf Memorial Jockey Award (1984)
British Champion Jockey (1984, 1985, 1987) 
Associated Press Athlete of the Year (1977)
Sports Illustrated - Sportsman of the Year (1978)
National Museum Racing Hall of Fame (1994) 

Robert Sangster

of the year i 1978. Fantastisk!
Der hersker dog ingen tvivl om, at Steve Cauthen
mest af alt vil blve husket for sine fantastiske ridt på
Affirmed ved Triple Crown-triumfen.

Derbysejr med 
Slip Anchor på Epsom

Ascot Gold
Cup 1984
GILDORAN
Træner: 
Barry Hills
Ejer: Robert
Sangster
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Steve Cauthen fik en hurtig
start på sit voksenliv. Som
bare 17-årig var han på top-
pen i sin profession.

Men sin unge alder til trods
tænkte og opførte han sig som
en voksen. Og han viste tidligt
stor flair for at bruge de mange
penge han tjente på en fornuf-
tig måde.

Han købte således en 120 mil-
lioner kvadratmeter stor ranch i
Verona i nærheden af føde-
byen Walton for de penge han
tjente i 1977, hvor han indred 6
mio. dollars til sine ejere.
Købet var i begyndelsen ikke
tænkt som et fremtidigt hjem,
men som en investering - han
kunne meget mere end ride
vindere. Han døbte farmen:
Dreamfields.

ET USÆDVANLIGT
MENNSKE
Møder man Steve Cauthen i
dag, har mange ofte svært ved
at tro på, at den uhøjtidelige
sporty fyr i t-shirts og baseball
kasket, er den samme person
som for år tilbage henrykkede
hele galopverdenen. Som le-
vede et liv som jetsætter, som
rejste verden rundt og blev
modtaget af sheiker og konge-
lige personer og andre notabili-
teter!

Da Steve Cauthen ikke mere
var aktuel i Amerika, blev han
hurtigt glemt.
Og efter 16 år i rampelyset i
Amerika og England vendte
han tilbage til Dreamfields og
slog sig ned der. Det var som
om han bare var en hurtig
stjerne, der kom og gik. Og det
til trods for at have haft en kar-
riere som aldrig set før. Han
vendte tilbage til noget nær
ukendthed. 

OPDRÆTTER
I dag er Steve Cauthen først
og fremmest opdrætter på Dre-
amfields. Han er gift og har tre
børn.

Som opdrætter er han dog
meget kræsen. Forstået såle-
des, at han aldrig ville sælge
noget af sit opdræt, hvis han
ikke kan opnå den pris, han
inden auktionen har bestemt
sig for. Den pågældende hest
vil så starte i Dreamfields far-
ver.

Man kunne måske forvente, at
hans store succes mere eller
mindre var steget ham til hove-
det - tværtimod. Han er beske-
denheden selv.
Han blev engang spurgt om
han havde redet for den engel-
ske dronning. Det kunne han

bekræfte, men tilføjede så:
Men jeg var nok tættere på
hendes mor!
Cauthen fortsatte: ”Det var
Dick Francis, der introducerede
os og fra det øjeblik var vi på
god talefod. 

SHEIK MOHAMMED
De sidste år i hans karriere red
Cauthen også for Sheik Mo-
hammed. Det betød bl.a., at
Sheiken fløj Steve til Dubai for
at de sammen kunne gå på
Falkejagt og overvære kamel-
væddeløb. Som han udtalte i et
interview: Jag havde verdens
bedste job.”

MERE KENDT I ENGLAND
I et interview udtalte Steve:
”Jeg føler, at  jeg er mere kendt
i England og resten af Europoa
end jeg var i Amerika.” Han
vandt sit første ridt i England.
Alligevel tog det nogen tid at få
fodfæste i såvel England og på
kontinentet som i Europa. Men
da han havde vænnet sig til
græsunderlag og andre for-
hold, begyndte stjernen igen at
funkle. Da de perifere forhold
var på plads kom hans åben-
lyse talent til sin ret og han
blev hurtig meget populær
overalt.

EPSOM DERBY
I 1985 blev han den første

amerikanske jockey i 79 år, der
vandt Engelsk Derby. Hesten
var Slip Anchor. Der var mere
end 250.000 tilskuere på
Epsom den dag. 
Der gik så kun to år før Ste-
vens næste Epsom triumf. 

Denne gang med Reference
Point. Efter løbet udtalte Steve,
at det havde været et svært ridt
og at han mere eller mindre
måtte ”bære” Reference Point
hjem. Kun to uger efter vandt
de King George Stakes. En
ekstra oplevelse var det, at
hans fremtidige hustru Amy
overværede løbet.

HVORFOR  VAR STEVE
CAUTHEN EN FANTASTISK
JOCKEY?
Det spørgsmål har mange søgt
at besvare - både dengang og
såmænd også nu. Eksperterne
mener, at hans fornemmelse
for speed og arbejdet med sine
hænder var ekseptionelt.
Mange henviser også til hvor-
dan han sad/stod i sadlen
under løbene. Mange nævner
også hans fantastiske kontrol
og den måde han tacklede de
enorme forventninger til ham
på. Han har en drøm: - at et
af hans opdræt engang vil
vinde Derby. Og det skulle
helst være Kentucky eller
Epsom Derby.

STEVE

CAUTHEN
ENGLAND etc.
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De er forvænt med ros. Jette og Søren Hjorth, datteren Iben
og hendes mand, Arqana-agenten Morten Buskop. Og fami-
lien i Bjerringbro fortjener det. Listen med galopheste, der er
opdrættet på Stutteri Hjortebo, og som er blevet millionærer
eller har nået et generalhandicap på over 90, er lang. Og
alene i sidste årti opdrættede Stutteri Hjortebo 15 klassiske
vindere i Danmark. Fire af dem var derbyvindere. 

Stall Perlens Appel Au Maitre, der er opstaldet på Stutteri
Hjortebo, har allerede opnået meget flotte resultater som
avlshingst. Og Stutteri Hjortebos Fleur En Fleur, Lady Cle-
mentine og Wings Of A Dove er blandt de absolut bedste
avlshopper i det forgangne årti. ”The Winner Takes It All”.
Stutteri Hjortebo fortjener om nogen en plads i 2010´ernes
Hall Of Fame. 

Men andre opdrættere gør det samtidig godt. Rävdansens
Stutteri producerer topheste på stribe. Og I Could og Vigele-
gere er prægtige svenske avlshopper fra 2010erne. York Stut-
teri skal også nævnes for at have indført et helt nyt koncept
med en professionel platform for opdrættere.

Tekst: Klaus Bustrup

Appel Au Maitre

Stutteri Hjortebo
er 2010’ernes

suveræne opdrætter.
Men andre gør det også godt.

Appel au Maitre og
Lady Clementine

prægede sidste årti
på avlssiden
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Queen Rouge

13 MILLIONÆRER
Da RaceTimeMAGAZINE i sidste nummer skrev
om 2010´ernes bedste skandinavisk trænede
heste, var der 37 navne på en liste over ”Dem vil
vi huske”. Kun 15 af disse er skandinavisk opdræt-
tet. Og af dem er fem opdrættet på Stutteri Hjor-
tebo: Falconet, Appelina, Land´s End, Suspicious
Mind og Queen Rouge. De fem alene har indtjent
mere end 15 millioner svenske kroner tilsammen.

Appelina er topscorer med næsten fem millioner
svenske kroner i indtjening. Suspicious Mind er
tættest på med fire millioner. De er begge efter
Stall Perlens Appel Au Maitre, der er opstaldet på
Stutteri Hjortebo som avlshingst. I sidste årti har
13 heste opdrættet på Stutteri Hjortebo indtjent
over en million svenske kroner. Ud over
de allerede nævnte er det Beaufort Twelve,
Call Of Duty, Harbour Light, Karmastrikes-
back, Sir Randolph, Sir Henry, Stinger 
og Whistler.

FEM MED HANDICAP OVER 90
Blandt de heste, der er opdrættet på Stutteri Hjor-
tebo er Suspicious Mind den, der har opnået det
højeste maximumhandicap, 94. Så følger Falconet
med 93. Karmastrikesback og Land´s End har et
maximumhandicap på 92. Og som den eneste
”høne” i kurven, Appelina (91). Men hvem ved?
Måske får hun i de kom-
mende år følgeskab
af Queen Rouge.

I perioden 2010-19 vandt Stutteri Hjortebo-opdræt-
tede heste alle klassiske løb på Klampenborg ga-
lopbane. 15 i alt.
Dansk Derby: Sir Henry (2010), Suspicious Mind
(2016), Sir Herman (2017) og Queen Rouge
(2019).
Dansk Oaks: Loquita (2010).
Mowerinaløb: Miss Tiffany (2014) og Queen
Rouge (2019).

Dansk 2000 Guineas: Sir Randolph (2010), Har-
bour Light (2014) og Land´s End (2015).
Dansk St. Leger: Anthony (2012), Call Of Duty
(2013), Suspicious Mind (2016) samt Steinway
(2018).
De sidste otte år i træk har Stutteri Hjortebo op-
drættet en dansk klassisk vinder. Lommetørklæ-
derne må have været fremme i 2011, hvor det ikke
blev til en klassisk vinder for Stutteri Hjortebo-op-
dræt. Som trøst har de kunnet græde ud ved søn-
nen Martins side. 
Det år opdrættede han sammen med Alexander
Elsass vinderen af Dansk 2000 Guineas, 
Cantenac. Martin Hjorth er hestedyrlæge
og medejer af Højgård hestehospital i
Odense. 

Blandt de heste, der
er opdrættet på

Stutteri Hjortebo er
Suspicious Mind

den,der har opnået
det højeste maxi-
mumhandicap, 94

Suspicious Mind

Appelina
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Øverste billede: Falconet. Nederste billede: Land’s End

HVEM VINDER STUTTERI
HJORTEBO KLASSISKE LØB
MED I ÅR?
Det får vi se. Palazzi er opdrættet
på Stutteri Hjortebo, og han er
efter Center Divider, der i en pe-
riode var opstaldet som avlshingst
på Stutteri Hjortebo. I fjor blev
Dansk St. leger vundet af Center
Divider-sønnen, Good Fella. Han
er opdrættet af Havemanns &
Iben og Morten Buskop, og Good
Fella voksede op på Stutteri Hjor-
tebo.

PALAZZI
Palazzi er vinterfavorit, og der er
også derbyblod i familien. Palazzi
er ud af Marigold, hvis mor Stolga
er mor til Master Kid, der vandt
Dansk Derby i 2008. Master Kid
var opdrættet på Stutteri Hjortebo
og er efter  Academy Award. 

NEW TARGET
En af Palazzis på papiret største
konkurrenter til at vinde Dansk
Derby 2020 er New Target. Han er
som Palazzi efter Center Divider
og ud af Nudetnok, hvis mor er
Marigold. New Target er opdrættet
af Martin Hjorth og har trådt sine
barnesko på Stutteri Hjortebo.
Hvem taler om Tordenskjolds sol-
dater!

ALWAYSONMYMIND
Et andet interessant Hjortebo-
afkom er hoppen Alwaysonmy-
mind, der som 2-årig konstant var
med fremme og blandt andet treer
i såvel Dansk som Svenskt Krite-
rium. Her flyder det klassiske blod
også. Hun er efter Appel Au Mai-
tre og ud af Mon Fleur (Academy
Award). Mon Fleur er ud af Fleur
En Fleur, der er mor til de klassi-
ske vindere Suspicious Mind og
Call Of Duty.

ACADEMY AWARD - DET 21.
ÅRHUNDREDES BEDSTE
AVLSHINGST - SO FAR!
I 2014 døde Academy Award -14
år gammel. Han var ejet af York
Stutteri og Stutteri Hjortebo. De to
stutterier der mere end nogen
andre har været med til at præge
dansk- og skandinavisk galopavl i
2010´erne.

Hvis man ser på, hvilken avls-
hingst, der er far til Stutteri Hjorte-
bos mange succesafkom i sidste
årti, optræder Academy Award
ustandselig. Han er således far til
(nævnt i rækkefølge efter hvor
mange penge, de indtjente):
Land´s End, Whistler, Sir Ran-
dolph, Sir Henry, Beaufort Twelve,
Stinger, Call Of Duty, Karmastri-
kesback, Miss Tiffany og Harbour
Light. Svarende til 2/3 af de
nævnte succesafkom fra Hjor-
tebo.

Og det er kun de af Academy
Awards afkom, der blev opdrættet
på Stutteri Hjortebo. Blandt andre
Academy Award-afkom, der var
med til at præge de skandinaviske
galopbaner fra 2010-19 kan næv-
nes Be My Academy, Captain
America, Dark Eagle, Edge Of
Eternity, Flyer, Maltho, Ragazzo
og Tigress Eleven.

Whistler Sir Randolph

Sir Henry

ACADEMY
AWARD

Beaufort
Twelve

Stinger
Call Of
Duty

Karma
Strikes
Back

Miss
Tiffany

Harbour Light
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De senere år har budt på indkøb af mange
avlshingste til Skandinavien. Med topresultater i
udlandet bag sig som væddeløbere og stam-
tavlerne i orden. Juniper Tree, der er opstaldet

på York Stutteri og en anden Galileo-søn,
Kahyl, der er opstaldet hos Berner Olsen, der
også har Al Shemali logerende på Kallehave-

gård. Stutteri Rävdansens trio Barocci, Musta-
jeeb og Swipe. Knut O. Arnesens Evasive, der

er avlshingst i Norge, og Moohaajim på 
Stutteri Hjortebo.

Sammen med koryfæer, som vi kender fra de
skandinaviske væddeløbsbaner, der nu er op-
staldet som avlshingste, Hurricane Red, Went-

worth og Wilshire Boulevard (York Stutteri),
Giant Sandman (Stutteri Hjortebo), Efesos

(Mette Fruergård) og Go Go Gadget (Stutteri
Thorskovgaard) skal deres afkom blive spæn-

dende at følge i årene, der kommer. 

HØJT NIVEAU PÅ 
AVLSHINGSTE 
OPSTALDET I

SKANDINAVIEN

APPEL AU MAITRE – IMPONERENDE 
RESULTATER PÅ FEM ÅR

Blandt de skandinavisk trænede heste, der er gået i avlen i de
senere år, udmærker Appel Au Maitre sig umiddelbart. Den
dobbelte derbyvinder og fire gange Gruppe-3-vinder sluttede
sin løbskarriere i 2011. 

Han er opstaldet på Stutteri Hjortebo, og Appel au Maitre havde sin
første årgang som avlshingst på banerne i 2015.
Blandt afkommene var superhoppen Appelina, der blev klassisk
vinder med sejr i Norsk 1000 Guineas. Og i årene, der fulgte,
havde Appelina sammen med Icecapada næsten patent på de
store hoppeløb i Skandinavien. Fra samme årgang kom den dan-
ske Derby- og St. Leger-vinder Suspicious Mind, der er en af de få
skandinavisk opdrættede heste, der de senere år har været i stand
til at løbe op med de bedste importer.

Af andre topheste efter Appel-Au-Maitre de senere år kan nævnes
Marta, der har vundet flere af de store skandinaviske hoppeløb.
Jane, der vandt Breeders Prize Classic, samt Steinway, der er vin-
der af Dansk St. Leger og Dansk Breeders Cup.
Blandt de Appel Au Maitre-afkom, der kandiderer til sejr i dette års
danske derby er Kriteriumsvinderen Admiralty Law ud af Silvertown
og Xcalibur ud af den svenske Oaksvinder Xstase.
Appel Au Maitre, der er ejet af Stall Perlen, bliver næsten med sik-
kerhed far til mange flere storløbsvindere. Men allerede på viste
præstationer som avlshingst mener Per og jeg, at han hører
hjemme i Hall Of Fame.

EISHIN DUNKIRK  
FAR TIL 16 MILLIONÆRER

En anden skandinavisk avlshingst, der har imponeret os, er
Stutteri Rävdansens Eishin Dunkirk. I 2018 vandt afkom efter
Mr. Prospector-sønnen 13,3 millioner svenske kroner. Dermed
overgik han Academy Awards tidligere rekord. 16 afkom efter
Eishin Dunkirk er blevet millionærer i svenske kroner i Skandi-
navien.

Blandt disse kan nævnes de klassiske vindere, den danske derby-
vinder Quite A Mission og den danske 2000 Guineas-vinder All Or
Nothing, der med kort margen hindrede Suspicious Mind i at blive
Triple Crown-vinder. 

Endvidere en række Breeders-vindere. Den dobbelte Breeders vin-
der Jimmy Mack. Pernilla Nilsson- opdrættede Snake Lake, der ud
over Breeders Trophy Classic på Bro Park også vandt Jockeyklub-
bens Magic Million. Han har vundet over tre millioner svenske kro-
ner og må have kunnet lugte penge. For The Roses, der vandt
Breeders Trophy Classic. Toårsstjernerne Ramone og Jamaica, der
vandt Jockeyklubbens Magic Million. Red Hot Chili og sidst men
ikke mindst I Kirk, Dubaitriumfatoren og to gange vinder af Zawawi
Cup (L) på Jägersro.
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Gennem de sidste mange år har Räv-
dansens Stuteri været førende op-
drætter i Sverige. Blandt de helt store
stjerner, der er opdrættet på Rävdan-
sens Stuteri kan nævnes Jimmy Mack,
der nu er opstaldet som avlshingst på
stutteriet, og som indtjente næsten tre
millioner svenske kroner. Philomatheia-
sønnen Mikklus Makklus, der vandt
Breeders Trophy Classic og Bro Park
Classic, og som uden tvivl ville have
vundet meget mere, hvis han ikke seks
gange i sin karriere var blevet bortvist
fra start.
Toårsstjernen, Eishin Dunkirk-datteren
Ramone, der vandt over en million
svenske kroner som 2-årig. Red Hot
Chili, der har et maximumhandicap på
91 og er på vinterophold i Dubai blandt
andet sammen med et andet succesrigt
Rävdansen-afkom Master Blaster (Phi-
lomatheia). Og den danske derbyvinder
Quite A Mission. De fem har ialt indløbet
godt 10 millioner svenske kroner.
Rävdansens Stutteri er samtidig ejer af
avlshoppen Little Green Apple, der er
mor til bl.a. Frank Lloyd Wright (Philo-
matheia) og Dolly Dagger (Eishin Dun-
kirk). De var begge blandt de absolutte
topstjerner især som 2-åringer i deres
respektive årgange.
Billeder fra oven ned:
Mikklus Makklus - Ramone - Red Hot
Chili - Quite a Mission - Frank Lloyd
Wright

Jimmy Mack/
Elione Chavez

Lady Clementine.
You are Divine.
Born at York.

Immediately people started to talk.
You did beat almost all the others,
when you ran in Mme Fernandes

colours.
And you retired to Bjerringbro,

where you became a successful dam
at Hjortebo.�

til Silver Seas (Pour Moi), der vandt
Autumn Fillies i Stockholm i opvis-
ningsstil som 2-årig før Appelinas
helsøster Appéle Amour. Silver Seas
venter et føl efter Appel Au Maitre
inden for kort tid. Den engelske der-
byvinder Wings Of Eagles er efter
Pour Moi og ud af Appel au Maitres
søster Ysoldina. Så det føl, der er på
vej, er lavet med samme blodlinjer.
Silvertown, der som avlshoppe var
ejet af Stutteri Hjortebo, er som alle-
rede nævnt også mor til en af for-
håndsfavoritterne til dette års danske
derby, kriteriumsvinderen Admiralty
Law (Appel Au Maitre). Den er ejet af
Stald Seaside. Admiralty Law har en
helbror, en åring, Hampton Road på
Stutteri Hjortebo. 

Også Harbour Light og Beaufort
Twelve er gået i avlen. Begge er op-
staldet på Stutteri Hjortebo. Harbour
Light er mor til en hoppeåring, Gua-
deloupe, efter Appel Au Maitre.
Beaufort Twelve, der ejes af Stald
Seaside, venter i år føl efter Moohaa-
jim, en af de avlshingste, der er op-
staldet på Stutteri Hjortebo. Beaufort
Twelve er for nylig taget til UK for at
fole og blive bedækket med Natha-
niel. Han er som bekendt far til den
dobbelte Prix de l`Arc-vinder Enable.
Vi kommer med sikkerhed til at høre
mere om den familie.

Skimlede Lady Clementine er opdrættet
på Stutteri York, og hun er efter samme
stutteris særdeles succesrige avlshingst
Richard Of York. Lady Clementine er ud
af All Right, der også er mor til Jolie Fleur,
mor til den danske derbyvinder Manacor.

Lady Clementine var en fremragende væd-
deløber med sejre i bl.a. Vinterfavoriternes
Ærespræmie før La Sall og i Jydsk Derby.
Hun var ejet af Mme Fernande og i træning
hos Søren Jensen. 

Efter sin købskarriere blev hun købt af Stut-
teri Hjortebo, og som avlshoppe har hun
gjort det særdeles flot. Hendes afkom har
indtil videre indløbet 4,2 millioner kroner og
fem af hendes afkom har nået et maximum-
handicap på 80 eller mere. Lady Clementine
er mor til tre klassiske vindere. Sir Henry, der
vandt Dansk Derby i 2010. Harbour Light,
der vandt Dansk 2000 Guineas i 2014, og
Beaufort Twelve, der vandt Jockeyklubbens

2000 Guineas på Bro Park i 2016. Samme
år vandt hun også Breeders Prize Sprint på
Øvrevoll.

De er alle efter Academy Award ligesom 
Silvertown, der som sine helsøstre Beaufort
Twelve og Harbour Light vandt Dansk Krite-
rium som 2-årig. Baltic Exchange efter Appel
au Maitre-Lady Clementine tegnede særde-
les lovende. Hun vandt Breeders Trophy Ju-
venile på Bro Park som 2-årig, men hun
havde et vanskeligt temperament imod sig.

FORTSÆTTER HISTORIEN? 
STALD SEASIDE ER DEL AF DEN
Hvordan går det så fremover med en af Dan-
marks bedste blodlinjer gennem tiderne? På
Enghavelyst hos Søren Jensen har Stald
Seaside en helbror til Baltic Exchange,
Loadline. Og på Stutteri Hjortebo nyder en
helsøster til Baltic Exchange, Charter Party,
der ligeledes er ejet af Stald Seaside, livet,
indtil der skal tjenes til foderet.
Stald Seasides nu afdøde Silvertown er mor

Lady Clementime/Kim Andersen hører hjemme i ”Hall Of Fame”

Beaufort Twelve/Nicolai Stott
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FLEUR EN FLEUR - HUN LEVERER AFKOM,
DER ER SIKRE PÅ DISTANCEN
Når talen er om skandinavisk opstaldede avls-
hopper, der har præget perioden 2010-19, er det
også umuligt at komme uden om Stutteri Hjorte-
bos Fleur En Fleur, der er efter den franske der-
byvinder Hernando. 

De sidste 10 år har hun fået 9 afkom. 7 af dem
har startet, og i alt har de vundet lige godt fem
millioner kroner - indtil videre. Tre af dem er sta-
dig i træning. En er åring. 5 af afkommene har et
maximumhandicap på 80 eller mere, og Fleur En
Fleur er mor til afkom, der har vundet tre klassi-
ske løb. 

Call Of Duty efter Academy Award vandt Dansk
St. Leger i 2013. Suspicious Mind efter Appel Au
Maitre vandt Dansk Derby og Dansk St. Leger i

2016. Robinia Face, en helsøster til Suspicious
Mind, var tredje i Svenskt Oaks i 2017 bag Dorcia
og Arctic Run. Og Wishformore efter Center Divi-
der vandt i fjor Breeders Prize Classic på Øvrevoll
før den danske derbyvinder Queen Rouge. (Dob-
beltsejr som opdrætter til Hjortebo). Mon Fleur
(Academy Award) var anden i Svenskt Oaks 2014
slået af Amie Noire. Og Mon Fleur er som alle-
rede nævnt mor til den nu meget lovende treå-
ring, Alwaysonmymind. Og endvidere til en
helsøster og en netop født helbror til Alwayson-
mymind. De gode blodlinjer fortsætter. 

Fleur En Fleur er også still going strong og mor til
en ustartet treåring, Kaka Mdogo, der er i træning
hos Niels Petersen, og en åring, Cheval Mouton.
Begge er efter Appel Au Maitre og således hel-
brødre til Suspicious Mind.

WINGS OF A DOVE - HISTORIEN BEGYN-
DER OG SLUTTER FORELØBIG MED 
KIRSTEN RAUSING
I 2001 blev nu afdøde Wings Of A Dove, der var
opdrættet af Kirsten Rausing på Lanwades
Stud i Newmarket, importereret til Sverige. Hun
var en fantastisk væddeløber med sejr i bl.a.
Lanwades Stud Stakes på Täby. 
Men vi vil nok især huske på Wings Of A Dove
som endnu en af Stutteri Hjortebos succesrige
avlshopper og især som mor til Appelina (Appel
Au Maitre). 

Inden da var hun dog allerede mor til vinderen
af Svensk Oaks i 2013, Whistler (Academy
Award), der året efter også hjemtog sejren i
Dansk Breeders Cup. Og senere blev hun mor
til Appelinas helsøster, Appéle Amour, der vandt
Skandinavisk Mesterskap for 2-åringer. I alt fik

Hernando-datteren Wings Of A Dove 10 afkom,
der indtjente 6,3 millioner kroner og vandt 38
løb. Whistler er mor til en toårig hingst,
Lightfoot, der ejes af Mme Fernande og er i
træning hos Søren Jensen. Appéle Amour fik i
februar måned i år et hoppeføl efter Epsomder-
byvinderen Sir Percy, der er opstaldet som avls-
hingst hos Kirsten Rausing på Lanwades Stud.
Sir Percy er i Skandinavien far til den svenske
derbyvinder Bomar.

Og Appelina skal i år bedækkes af Sea The
Stars-sønnen, den tyske derbyvinder Sea The
Moon, der som Sir Percy har hjemme på Lan-
wades Stud. Så er cirklen sluttet. Sea The
Moon er i Skandinavien mor til sidste års nor-
ske Triple Crown-vinder, Privilegiado og til den
svenske Oaksvinder Nouvelle Lune.

FLEUR  EN  FLEUR APPELINA
Jan- Erik Neuroth
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LA SALL, SIR RANDOLPH
OG  SIR HERMAN 

ALLE EJET AF MME FERNANDE

Mme Fernandes La Sall var toårsdronningen i 2003.
Flere gange vandt hun storløb før samme ejers Lady
Clementine. I Vinterfavoriternes Ærespræmie byttede
de dog plads. Begge blev købt af Stutteri Hjortebo
efter endt løbskarriere, og begge har de haft succes i
avlen. Lady Clementine er allerede omtalt.

La Sall er mor til den danske derbyvinder i 2017 Sir Her-
man (Zoffany). Og det har uden tvivl glædet Karin Sal-
ling, at netop Sir Herman, opkaldt efter hendes
legendariske mand, Herman Salling, blev derbyvinder.
Syv år tidligere var Sir Randolph, der vandt Dansk 2000
Guineas, blandt favoritterne i Dansk Derby, men det blev
en anden af Mme Fernandes heste, Sir Henry, ud af
Lady Clementine, der vandt efter en opslidende voldgifts-
sag. 
De 2400 meter var for langt for Sir Randolph, der senere
på året vandt Breeders Prize Sprint på Øvrevoll og året
efter Dansk Breeders Cup. En fremragende og stabil
miler med en trioprocent på 80.
De sidste tre år har La Sall fået afkom efter Appel Au
Maitre, og to af dem er allerede købt af Mme Fernande
alias Karin Salling.

Sir Herman

I COULD OG VIGELEGERE  SUCCESRIGE
SVENSKE AVLSHOPPER

Löberöds Hästklinik AB´s I Could (Johannesburg) blev importeret fra USA i 2008
og til dato har hendes afkom vundet 24 løb i Skandinavien og indtjent næsten
seks millioner svenske kroner. 

Topscorer med over tre millioner svenske kroner i indtjening er I Kirk (Eishin Dunkirk),
der er ubesejret på Jägersro i sine seks starter de sidste to år. Blandt andet har han to
gange vundet Zawawi Cup. (L) Mest kendt er han dog for sin overlegne sejr i Azizi Fa-
rishta på Meydan i januar 2019.

Men I Could har ud over I Kirk avlet adskillige gode afkom. Jammy Action (Tertullian)
vandt Derby Sprint på Jägersro i 2015. Året efter vandt Pocahontas Face Dianalöp-
ning, Svenskt 1000 Guineas. Og Joker Face (Hallucinate) var i 2018 en af de allerbed-
ste 2-åringer på Jägersro med tre sejre og en tredjeplads i Svenskt Kriterium. Endelig
løb I Rely (Reliable Man) med op i flere af de store toårsløb i fjor. Sidste skud på stam-
men er I Apple (Appel Au Maitre), der blev solgt på Scandinavian Open Yearling Sale i
fjor for 650.000 kroner.

I Kirk og Carlos Lopez

Sir Randolph

Sir Henry
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CHESS RACINGS 
VIGELEGERE: MOR TIL

INAYA
Den danske derbyvinder Sibelius` halvsøster, Chess
Racings nu afdøde Vigelegere (Be My Chief) vandt
som 3-åring Pompøs Cup på Klampenborg og året
efter var hun anden i Dansk Breeders Cup bag Blue
Mary.

I avlen er hun indtil videre mor til vindere af 17 løb med
over tre millioner kroner i indtjening. Hendes absolut
bedste afkom til dato er Inaya (High Chaparral), der som
moderen boltrede sig på Klampenborgs græs. 

VANDT 5 GANGE  PÅ KLAMPENBORG
Som 3- og 4-årig var Inaya ubesejret og vandt fem
gange på Klampenborgs græs. I 2014 vandt hun Dansk
Oaks og Dansk St. Leger før derbytoeren Stradivarius.

Året efter sejrede hun bl.a. i Dansk Breeders Cup, og i
2016 løb hun sit måske allerbedste løb, da hun i Scandi-
navian Open Championship (Gr.3) var anden kort slået
af Quarterback men foran Bank Of Burden, Giuseppe
Piazzi og Hurricane Red. Inaya fødte i 2018 et hingstføl
efter Lawman.

SERGEL VAR  FAVORIT  I  DANSK  DERBY
Lillebror, Sergel (Archipenko) var favorit i Dansk Derby
2015 efter en femteplads i Svenskt Derby, men også her
måtte han nøjes med en femteplads. Han fik dog lidt re-
vanche, da han med 11,5 længde senere på året vandt
Dansk St. Leger før Sådan. En helbror til Call Of Duty og
halvbror til Suspicious Mind. Begge var St. Leger-vin-
dere. 

STORE  FORVENTNINGER
Forventningerne var også store til hoppen Zagharit efter
Sir Percy, men det bedste hun opnåede var en tredje-
plads i Dansk Oaks. Vigelegere er inden hun døde mor
til en 3-årig hoppe, Faziola, efter den engelske- og irske
derbyvinder Australia og til en 2-årig hingst, Sam, efter
Maxios. Begge ejes af Chess Racing.

Inaya og Jacob Johansen
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Gennem årene har Per og jeg været på besøg og gennem-
ført interviews til RaceTimeMAGAZINE på adskillige stut-
terier. Vi håber det bliver til flere. Ud over York Stutteri og
Stutteri Hjortebo har vi besøgt Berner Olsen, der i 2015
brød Stutteri Hjortebos sejrsrække som årets opdrætter i
Danmark, da han havde opdrættet vinderen af Dansk
Derby, Manacor, efter sin egen avlshingst Primatico.

GOLD TYRANNY ER VELKOMMEN IGEN
PÅ KLAMPENBORG.
Vi har besøgt Stald Jupiter (Nina Falck og Gert Larsen), der er
opdrættere af derbytoeren Stradivarius, der vandt Bredders
Trophy Stayer på Täby i 2015. Og af Gold Tyranny (Zoffany)
der med et maximumhandicap på 94 er en af de højest handi-
cappede skandinaviskfødte heste i sidste årti. Gold Tyranny
har allerede indtjent over 2,3 millioner svenske kroner. I 2017
vandt han Hurricanelöpning med 15,5 længde. Året efter vandt
han Breeders Trophy Stayer og Skånska Fälltrittklubbens Jubil-
eumslöpning (L) før Suspicious Mind. Og i fjor så vi ham ende-
lig på Klampenborg, hvor han blev anden i Scandinavian Open
Championship (Gr.3) efter Master Bloom. Vi glæder os til at se
ham igen på Klampenborg.

HANNE BECHMANN - SÅVEL TRÆNER
SOM OPDRÆTTER.
Vi interviewede Hanne Bechmann på Karlebogård, da hun
stoppede sin trænerkarriere, og kiggede ind til Pistachio. Han
er far til sidste års danske Oaksvinder Silverstone, der er ud af
Stutteri Hjortebo-opdrættede Loquita, der vandt Dansk Oaks i
2010. Og til den tredobbelte vinder af Skandinavisk Grand Prix,
Monte Carlo. Begge er opdrættet af Bechmann Racing.

HVAD BLIVER KING DAVIDS NÆSTE STORLØBSSEJR?
Og vi har været på Stutteri Stork, hvor Pia og Henrik Stork har
opdrættet en af de bedste skandinavisk opdrættede hest p.t.,
Elusive City-sønnen, King David, Han vandt Dansk Kriterium
som 2-årig, Svensk 2000 Guineas og Jydsk Derby som 3-årig.
Dansk Breeders Cup som 4-årig og senere på året Grosser
Preis von Lotto (Gr.3) i Hamburg. Han har et maximumhandi-
cap på 95. King Davids vinderprocent er på 60, og han har al-
lerede indløbet over 1,5 millioner danske kroner. Han bliver
interessant at følge.

STUTTERIBESØG
NYT KONCEPT PÅ YORK STUTTERI.
Tidligere var en opdrætter et entydigt begreb. En opdrætter
havde et stutteri, hvor der blev opdrættet heste ud af avlshop-
per, som man selv ejede. På de større stutterier havde man en
eller flere avlshingste, der som regel også var ejet af opdrætte-
ren selv. I dag er det mere mudret. Flere går sammen om en
avlshingst. Eller man ejer en avlshingst, men ejer ikke stutte-
riet. Wilshire Boulevard og Wentworth ejes af Flemming Velin,
men er opstaldet som avlshingst på York Stutteri. Appel Au
Maitre ejes af Stall Perlen, men han er opstaldet på Stutteri
Hjortebo.

Flere hesteejere bevarer deres ejerskab af en hoppe, når den
går i avl  og så er de opdrættere. Men avlshopperne står på
stutterier, som ikke er deres. Stald Ras har opstaldet adskillige
avlshopper på York Stutteri, og Stald Seasides avlshopper står
på Stutteri Hjortebo.

York Stutteri har med et nyt koncept indført en professionel
platform for opdrættere, hvor alle opgaver varetages af stutteri-
ets ansatte. Herunder hører bl.a. klargøring af avlshopper til
bedækning, hingstestation med kvalitetshingste, opdræt af føl,
klargøring af åringer til auktion og ”pre-training”, foling og na-
turligvis den daglige opstaldning og pleje.

York Stutteri er så samtidig vært for Dansk Galops åringeauk-
tion, Scandinavian Open Yearling Sale.
Det er her sandhedens time opstår for avlshingste- og hopper,
når deres afkom skal i ringen. Og så viser det sig senere, om
de var pengene værd.

- er Alexander og  Wido Neuroth tæt på en aftale?

Berner Olsen Hanne Bechmann

Henrik Stork
Iben Hjorth
Buskop på Good Girl

Nina Falck og Gert Larsen
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Der er plads til forbedring!
I år er det 50 år siden Søren Jensen gjorde sin entre i galopsporten. Syv år efter i 1977
vandt han sin første derbysejr med Ascot. Siden da har han vundet storløb på stribe.
Sidste sæson var udmærket med flere storsejre. Men den var ikke prangende. ”Der er
plads til forbedring”, siger Søren. Trods færre heste i træning end sidste år, tror han på,
at forbedringen kommer med det gode hold, han har i stalden.
RaceTimeMAGAZINE har været på Enghavelyst og besøgt en af de største profiler i
dansk galopsport gennem tiderne. Det blev til en god snak om de heste, Søren har i
stalden og deres muligheder i den kommende sæson.  Om hvordan Søren ser på frem-
tiden. Han bliver 65 i år. Og om, hvad Sørens ægtefælle, Jane, mener om Søren.

Tekst: Klaus Bustrup



ADMIRALTY LAW KAN VINDE DANSK   
DERBY 2020. MEN KLARER HAN 

STRABADSERNE?
Solen skinnede over Enghavelyst. Det er ikke hverdagskost i denne vinter. Men
måske er det et tegn for Søren Jensen. Lysere tider er på vej. I foråret 2017 af-
lagde Per og jeg sidst besøg hos Søren Jensen. Det kan man læse om i RaceTi-
meMAGAZINE 4/17. Søren var dengang optaget af, at han ofte havde
derbyfavoritten, men sjældent vandt Dansk Derby. Men det gjorde han senere i
2017. Med Mme Fernandes Sir Herman. Opdrættet på Stutteri Hjortebo. Så
måske er det også et godt tegn, når Per jeg kommer forbi og interviewer Søren.

I Dansk Derby 2020 er Søren Jensens bedste chance for en ny derbyvinder umid-
delbart Admiralty Law. Som 2-årig blev han anden i sin debut i  Geoffs Futurity
Stakes på derbydag bag Radiant Carlras. I sin næste start vandt han Dansk Krite-
rium. I Breeders Trophy Juvenile på Bro Park blev han bortvist, og inden Vinterfa-
voriternes Ærespræmie på Klampenborg fik han en benskade.

Nu har han genoptaget træningen, og det er Sørens mening langsomt at bygge
ham op til the Macallan Dansk Derby, der bliver hovedopgaven i 2020. Admiralty
Law er efter Appel au Maitre og ud af Silvertown. Han er halvbror til Silver Seas
(Pour Moi), til Seatown (Born To Sea) og til Sea Master (Center Divider). Han er
opdrættet af og ejes af Stald Seaside, og han er efter Søren Jensens mening i en
klasse helt for sig selv. Så Søren håber meget på, at benene holder.Billede: Admiralty Law vinder ubesværet Dansk Kriterium

DET TEGNER GODT
På vej ud af døren til Enghavelyst - i umiddelbar nærhed af,
hvor jeg bor - ringede Søren Hjorth.
Da jeg fortalte ham, at Per og jeg skulle interviewe Søren
Jensen sagde han: ”Det kan du glæde dig til. Jeg var der
for nylig. Det ser rigtig godt ud hos Søren. Der er rent, og
der er fred og ro i stalden. Hestene er velplejede og i god
stand”. Søren Hjorth ved, hvad han taler om. Han havde
ret. Det har han ofte.
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23 HESTE I TRÆNING
Ved sidste års sæsonstart havde Søren Jensen 42 heste i træning. I år har han
”kun” 23. Det får ham ikke til at sove dårligt om natten. Næsten tværtimod. 42
heste i træning var for meget efter Sørens mening. Baggrunden var bl.a. at han
havde fået en række af søsteren Hanne Bechmanns heste i træning, da hun
stoppede.

ET GODT HOLD
Søren Jensen er meget tilfreds med sit hold her godt en måned før Klampenborg
åbner sine porte. Han har syv lovende 2-åringer i stalden, otte i derbyårgangen
og otte ældre heste, der allerede har vist flotte resultater. Sidste år indløb Søren
Jensens heste 2,2 millioner kroner. Stort set det samme som de forudgående to
år, men med flere heste. 

UDMÆRKET MEN IKKE PRANGENDE
Det blev til flere storsejre I 2019.  Reliable Carlras vandt Dansk Breeders’ Cup.
Tante Tove Adalöpning i Göteborg med 100.000 svenske kroner til vinderen. 
Nokengang Larch Ærespræmie. Admiralty Law Dansk Kriterium. Monte Carlo
Skandinavisk Grand Prix. Steinway Fynsløbet og Good Fella Dansk St. Leger.
Good Fella var også anden i Dansk Derby, hvor en anden Søren Jensen-trænet
hest, Margrethe, var fjerde. Og hun var senere på sæsonen anden i Dansk
Oaks. ”Udmærket” siger Søren ”men det er ikke prangende. Der er plads til for-
bedring. Det blev kun til 12 sejre. Til gengæld 24 både anden og tredjepladser.
”Det” må der gerne blive byttet lidt om på i år. Der er en stor forskel på at vinde
eller blive nr. to eller tre.”

”VI SKAL SGU OP PÅ DE TRE MILLIONER I ÅR”
Og som nævnt tror Søren som enhver god træner på sit hold. Han er kendt for
sin store succes med 2-åringer. Siden han startede som træner i 1976, har
Søren Jensen vundet Dansk Kriterium 20 gange. Alene de sidste 10 år er vinde-
ren af Dansk Kriterium trænet af Søren syv gange. Og en af de mange veltrukne
toåringer i stalden kan meget vel vinde Dansk Kriterium i år.
Admiralty Law står stærkt i derbysammenhæng, og flere ældre heste har alle-
rede vist, at de er gode til at indtjene penge. Søren Jensens heste er dog udpræ-
get skandinavisk-opdrættede, og han mangler en hest i den absolutte ældre elite
i Skandinavien, hvor der løbes om de store penge.
”Men vi skal sgu op på de tre millioner i år”, siger Søren” selvom præmiesum-
merne er sat ned i Sverige, og den svenske og norske kronekurs er lav”.

SØREN JENSEN ER MEGET TILFREDS
MED SIT HOLD HER GODT EN MÅNED 
FØR KLAMPENBORG ÅBNER SINE PORTE

Reliable Carlras og Nicolaj Stott vinder Dansk
Breeders‘ Cup før Snake Lake

Tante Tove og Nicolaj Stott
vinder i Sverige

Monte Carlo efter triumfen i
Skandinavisk Grand Prix



Spurgte Per og jeg. Søren fortalte, at han ikke har aftaler med nogen jockey endnu, og
det er heller ikke sikkert, at han får det. Så må han finde jockeyer, som han gjorde det i
sidste del af forrige sæson. Og, sagde Søren: ”Har man en favorit, mangler der aldrig
en jockey.”

MANGE SÆRDELES VELTRUKNE 2-ÅRINGER I STALDEN
Søren Jensens toårshold er imponerende. Som Donald Trump ville udtrykke det.
Meget, meget imponerende. Jeg tvivler dog på, om Trump ved noget om heste. Fem af
dem er efter Appel au Maitre. Det er Søren meget glad for - stolt af. Selvom han samti-
dig henviser til, at Appel au Maitre, der var i træning hos Wido Neuroth, kunne være
problematisk som unghest. ”Mange afkom efter Appel Au Maitre har temperament som
faderen”, siger Søren og tilføjer med et smil om munden ”Heste var oprindeligt flugtdyr.
Det lever Appel Au Maitres afkom op til”.

Fifth Avenue er ud af Mowerinløbsvinderen Viktoria Dream og halvsøster til King´s Son
(Mingun), Nokengang (Center Divider) og årets 2-åring på Klampenborg i fjor Radiant
Carlras (Center Divider). Appel au Maitre-datteren delte førstepladsen over de dyreste
heste på Scandinavian Open Yearling Sale i 2019, da hun blev solgt til Thomas Have-
mann for 650.000 kroner. Fifth Avenue er en lille smart hest opdrættet på Stutteri Hjor-
tebo, som Søren tror vil gøre sig gældende i toårssæsonen, ligesom resten af hendes
familie har gjort det.
Good Fortune ejes af Thomas Havemann og KG´s formand, Jens Lauritzen (Stald Sha-
ker). Han er opdrættet af Karsten Østergaard, og som Fifth Avenue er han efter Appel
au Maitre. Moderen Eko Palace Bay er halvsøster til Steinway. Hendes første afkom, en
helsøster til Good Fortune, Aperola har vundet fem gange, bl.a. Produce Stakes som
2-årig. ”Han er en lækker, langbenet hest, der nok først bliver klar til efteråret”, siger
Søren. ”Men det går ikke altid som præsten prædiker”
Lethnok ejes af Stald Chili og Co. (Det kan man næsten regne ud på navnet). Han er
opdrættet af Stald Jupiter. Han er også efter Appel Au Maitre og halvbror til Ina (An-
jaal), der i fjor havde en flot toårssæson med to sejre og en andenplads i tre starter. Og
hun slog nogle af de bedste 2-åringer, bl.a. vinterfavoritten Palazzi. ”Han er en lille
smart hest, der forhåbentlig slægter halvsøsteren på”, siger Søren.
12 af de heste, som Søren Jensen har i træning, har trådt deres barnesko på Stutteri
Hjortebo. 
Lightfoot ejes af Mme Fernande, og han er opdrættet på Stutteri Hjortebo. Lightfoot er
efter - ja gæt tre gange - Appel Au Maitre. Han er første afkom ud af Oaks- og Breeder-
svinderen Whistler, der er halvsøster til Appelina. Papirerne er i orden. Og Søren tror da
også på, at den lille smarte, men samtidig stærke hest, kan vise sig at være noget ud
over det sædvanlige.

HVEM SKAL RIDE DINE HESTE I ÅR?

Øverst: Nokengang og derefter Good Fella
Nederst: Steinway



Loadline er noget så usædvanligt som en fuks ud Lady Clementine. Det må komme
fra faderen Appel au Maitre, der træder tydeligt igennem, når man ser Loadline.
Gennem årene har Søren Jensen haft næsten alle Lady Clementines afkom i træ-
ning. Bl.a. derbyvinderen Sir Henry, og de fremragende hopper Silvertown, Harbour
Light og Beaufort Twelve. Loadline er helbror til Baltic Exchange, der viste særdeles
gode takter, men som havde uovervindelige problemer med startmaskinen. Forvent-
ningerne til Loadline, der er opdrættet på Stutteri Hjortebo og ejes af Stald Seaside,
er store. Efter Sørens mening vil vi nok tidligst se ham debutere på derbydag.

Midnight Kiss er en spændende moderlivsimport efter Myboycharlie, der var toårs-
champion i Frankrig. Han er far til adskillige Gruppe-1-vindere. Midnight Kiss ejes af
Stald Shaker, og hun er opdrættet på Stutteri Hjortebo. Søren tror på, at hun vil gøre
sig bemærket i de store toårsløb.
Nevertheless er efter den franske derbyvinder Reliable Man og ud af Mamaloca,
der vandt otte løb i Skandinavien. Syv af dem med Sara Slot i sadlen. Nevertheless
er opdrættet af Bente Slot - Saras mor. Det er Mamalocas første føl. Reliable Man er
i Skandinavien bl.a. far til Breedersvinderen Reliable Carlras og Sankt Peder, der
vandt Jyllandsløb i fjor. Nevertheless ejes af Birgit Hoppe, der er en ny hesteejer, og
Søren beskriver Nevertheless som en meget velbygget, rigtig guttermand. Vi skal
nok hen på efteråret, før han får sin debut.

Admiralty Law er allerede omtalt. Sinndar-sønnen Rue Royal er købt i Frankrig via
Morten Buskop og ejes af Stald Shaker. Han er halvbror til en polsk Triple Crown-
vinder. Han var fjerde i sin debut på Klampenborg, og han kan godt blive en sjov
hest, mener Søren. Han er meldt i den svenske derbyserie. En anden import er den
ustartede Carino.  Også Center Divider-sønnen Oyster One, der ejes af Thomas Ha-
vemann og er opdrættet på Stutteri Hjortebo, er ustartet. Astron har kun løbet en
enkelt gang, hvor han var femte, men han afsluttede stærkt oven på en dårlig start.
Mancini er efter Barocci og ud af Sweet Fox Fever, der er mor til gode heste som
2000 Guineas-vinderen All Or Nothing, Casinobutler og Brooklyn Carlras. Han skuf-
fede som 2-årig, men Søren tror, at vi får en helt anden hest at se i år. Han tvivler
dog på, om han står derbydistancen. 
Matchoffice er et andet Barocci-afkom fra Rävdansens Stutteri. Hun vandt i fjor i
Gøteborg, og hun var anden i Basnæsløb. Hun er halvsøster til Tante Tove, der har
klaret sig bedst på de kortere distancer. Matchoffice ejes af The Racing Club 2019.
Søren Jensens egen Totally Convinced skuffede som 2-årig.

TREÅRSHOLDET

Lightfoot tv. og Loadline th. Begge hingste er efter Appel au Maitre, som det tydeligt fremgår.

Midnight Kiss ejes af Stald Shaker. Midnight
Kiss er efter Myboycharlie, der er far til ad-
skillige Gruppe-1-vindere.

Reliable Man er født i 2008. Vinder af Prix
du Jockey Club (Fransk Derby), Prix Niel og
Queen Elizabeth Stakes i Australien. Han
begyndte sin alvskarriere på Westbury Stud
i New Zealand og står nu på Gestut Röttgen
i Tyskland.



BREEDERSLØB PÅ PROGRAMMET.
Søren Jensens succesrige treårshold fra i fjor, Good Fella, Margrethe og Nokengang
skal nu ud og prøve kræfter med ældre heste. I første omgang stiler de dog nok mod
Dansk Breeders Cup, hvor de kun skal møde skandinavisk-opdrættede heste af
samme årgang. Senere på året er der flere Breeders’ løb i Skandinavien, og især de
lidt længere, f.eks. Breeders Trophy Stayer på Bro Park virker oplagt for Good Fella. 

Han er netop er vendt tilbage til Enghavelyst efter et vinterophold på Stutteri Hjortebo.
Margrethe har udviklet sig særdeles godt, nævnte Søren, og hun også skal starte i de
store hoppeløb.  Nokengang havde ikke altid heldet med sig på Klampenborg i fjor,
men han vandt de to løb, han gennemførte. Han bliver spændende at følge. Nu 4-
årige Glamour har kun løbet to gange i sit liv. Hun er meget veltrukket, og med et han-
dicap på kun 61 kan hun meget vel blive en højdespringer i handicappet i år, mener
Søren.S

Matchoffice med Carlos Lopez i sadlen vinder sikkert på Göteborg.

Margrethe modtages af sin ejer Jacob Dalhoff
og Sørten Jensen. Nicolaj Stott var i sadlen

VINDER MONTE CARLO SKANDINA-
VISK GRAND PRIX FOR FJERDE
GANG?
Sidst men ikke mindst er der de gamle
garvede med den nu otteårige, næsten
hvide, Monte Carlo i spidsen. Han skal
have lidt at træde i, og de løb der passer
ham ligger heldigvis i foråret og efteråret,
hvor banen som regel er lidt blød. I år skal
han forsøge at vinde Skandinavisk Grand
Prix for fjerde gang. St. Leger-vinderen
Steinway har de to sidste år forsøgt at
fravriste Monte Carlo sejren i Skandina-
visk Grand Prix, men begge gange har
han været slået med godt en længde. Han

forsøger nok igen i år, men Steinway har
det i øvrigt nok generelt bedre på de lidt
længere distancer end 1800 meter.
Tante Tove kan blive millionær i år. Karin
Sallings hoppe er svenskfødt, og det er da
også i Sverige, at hun indtil nu har tjent de
fleste af de næsten 900.000 kroner, der er
gået ind på præmiekontoen.  Det vil være
spændende at se hende mere på Klam-
penborg. Beatrice Marsings Lads Order
kom til Danmark fra England i fjor. Han er
en rigtig god og stabil hest på de kortere
distancer, og han har en trioprocent på 89.
Men det er endnu ikke blevet til en sejr i
Skandinavien. Mon ikke det kommer i år?

Monte Carlo vinder Skandinavisk Grand Prix for tredie
gang før Reliable CarlRas og Steinway



Under interviewet kom Jane, Sørens ægtefælle, hjem. Hun arbejder som pædagog
i en vuggestue i Hellerup. De har været sammen i 13 år nu. Hun vidste intet om
galopheste, da hun lærte Søren at kende, men det gør hun nu. Hun ved i dag rigtig
meget om galopheste. Hun er ved Sørens side, når det er muligt. Og gennem de
sidste 13 år har hun trådt sine sko på utallige væddeløbsbaner, når hun har været
til galopløb med Søren i udlandet.

”Hun er en uvurderlig støtte for mig”, bekræftede Søren. Og livet som ægtefælle for en
galoptræner kan godt være en udfordring, forklarede Jane. ”Det er en livsstil”. Vi er på
24 timer i døgnet. Hestene skal passes, når der er brug for det – også, hvis de er syge
om natten. Og folk dumper sort set ind på Enghavelyst hos os, når det passer dem.
”Men det er kun hyggeligt”, mener Jane, da de alle samtidig respekterer, at vi også har
et privatliv. ”Galopsporten fylder meget i mit liv nu”, tilføjede Jane. ”Derfor er jeg også
glad for, at jeg har mit job i vuggestuen. Det giver variation i tilværelsen”.

Vi spurgte Jane: ”Hvordan er Søren?” Det krævede lidt overtalelse, inden hun svarede.
”Han er forsigtig. Langt fra impulsiv. Nogle gange må jeg sige til ham, at nu skal der altså
ske noget”. Søren brød ind. ”Det hedder eftertænksom”. Jane fortsatte ufortrødent. ”Han
er flittig. Han arbejder selv meget i stalden. Han er en god arbejdsgiver. Han uddelegerer
ansvar. Han er tålmodig. Ikke kun med mennesker, men også med hestene og især, når
det gælder unghestene. Det er nok en af Sørens helt store styrker som træner.”
Søren så flere gange på uret. ”Har I flere spørgsmål? Jeg skal ned i stalden og passe
hestene” Interviewet var forbi.

HAN ER FLITTIG OG TÅLMODIG OG 
HESTENE KOMMER I FØRSTE RÆKKE
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”JEG ER 
STADIG

AMBITIØS”
Apropos de gamle garvede,
er Søren Jensen jo heller
ikke nogen årsunge længere.
I år bliver han 65. Og han har
allerede nået stort set alt,
man kan i galopsporten. Og
lidt til. Derbysejr som kun 21-
årig. En tæt andenplads med
Pompøs på Longchamp i Cri-
terium des Pouliches (Gr.1) i
1979. Ligesom han er indeha-
ver af en verdensrekord, da
han vandt syv løb på én løbs-
dag på Klampenborg.

Vi spurgte ham, hvor lang tid,
han bliver ved. Vi fik ikke noget
svar. Men så meget sagde
Søren: ”Jeg har det godt. Jeg
er stadig ambitiøs. Og selvføl-
gelig skal stalden performe. El-
lers dør den. Jeg har en god
blanding af loyale, erfarne og
nye hesteejere. Det er jeg
meget tilfreds med, og jeg skyl-
der dem at vise resultater”.

Vi spurgte også Søren, om det
er et irritationsmoment for ham,
at flere af hans hesteejere har
heste hos andre trænere. ”Nej”,
sagde Søren, ”Det kan der
være mange grunde til. Det ac-
cepterer jeg fuldt ud. Det er na-
turligt at diversificere. Fordele
ens interesser på flere områder
(trænere). Det ser vi også i ud-
landet og i erhvervslivet.”


