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Vi mindes Galopbanens Sportschef Michael Koefoed
STOR INVESTERINGSLYST

Skandinaviske hesteejere investerer meget - med succes!
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Det bliver nok aldrig en god forretning
at være hesteejer. Det er heller ikke
meningen. Galopsport er en hobby.
Og hobbyer koster penge. 
Afkastet kommer i form af glæder og
fornøjelser. Mange skandinaviske
hesteejere har investeret meget. Men
de har også fået afkast, når deres
heste har givet dem store oplevelser
på væddeløbsbanerne eller vellykkede
afkom.
Med til glæden hører også den stem-
ning og festivitas, der er på galopba-
nerne og i kølvandet på en sejr.
Omgang med mennesker, farverige
personer på banerne som f.eks. nu af-
døde Michael Kofoed. Omgang med
venner, galopelskere, som man gerne
vil dele oplevelser med - en sejr, en
god præstation eller et spændende
væddeløb.
Det må vi undvære i øjeblikket, hvor
galopbanerne er lukket for publikum
på grund af Corona. Vi kan følge med
på skærmen derhjemme. Og vi kan
spille, hvis vi har lyst til det. Men det er
ikke helt det samme. Så forhåbentlig
skal vi ikke leve med det alt for længe.

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. 
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Den 
vandrende
mikrofon

INTERVIEW

GALOPBANENS SPORTSCHEF MICHAEL KOEFOED
Tirsdag aften den 17. marts 2020 fik Michael Koefoed fred efter mange års kamp mod kræften, og
dermed har en stor mand forladt os… ikke bare en betydelig mand af fysik; men en mand med stor
personlighed, som jeg er glad for at have arbejdet sammen med i mange år, og stolt af at kunne
kalde for min ven.

Michael Koefoed, blandt de fleste bedre kendt som ”Kuffe”, var egentlig en meget privat person,
og det var ikke alle, der fik lov til at nyde hans venskab - i virkeligheden vel ganske få. For det var
noget man skulle gøre sig fortjent til.

Man skulle opføre sig ordentligt, og lidt gammeldags dannelse og stil skadede ikke. Ordentlighed
er lidt svært at forklare; men man var ikke i tvivl, hvis man trådte ved siden af… og stil havde ikke
noget med påklædning at gøre; men en opførsel, der bibragte ”a certain class” - og det havde 
absolut heller ikke noget med penge at gøre.

Men kom man gennem nåleøjet, var man sikret en ven for livet.

Uddrag af mindeord fra Tom Christensen. Mangeårig direktør for Klampenborg Galopselskeb og 
dermed en tæt medarbejder af Michael Koefoed.

I dette nummer af RaceTimeMAGAZINE bringer vi et tidligere portræt af Michael Koefoed
for herved at ære hans minde. Interviewet bringes i sin fulde længde. Nogle af billederne er af
nyere dato. 
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”Klir, klir, klir..”. mælkeflaskerne
støder imod hinanden på Long
John’en”. Men det bemærkes
knapt af 12-årige Michael, der
bringer de klare mælkeflasker
ud til tørstige sjæle i Sokkelund
Herred. For uindviede er Klam-
penborg Galopbane beliggende
i dette herred.

ARBEJDSOM UNG MAND
Og Michael var mælkebud i så
mange år, at han også bragte de
brune mælkeflasker og senere
mælkekartoner ud. Ind imellem
snuppede han også tjansen som
avisbud, postbud og servicemed-
arbejder på den lokale tankstation.

”AF GOD FAMiLiE”
Michael Koefoed er født 27. de-
cember 1955 i København. Han er
enebarn. Faderen arbejdede på
Strandvejsgasværket. Moderen
var ansat i Politikens Hus. Michael
omtaler sine forældre med stor
kærlighed og dyb respekt. Han fik
mange gode råd med på vejen
bl.a. ordene:” - de dumme er så
skråsikre og de kloge er så fulde
af tvivl”. Dette og andre råd om le-
veregler formede den unge mand. 

Desværre mistede Michael sine
forældre med bare 10 måneders
mellemrum i årene 1989 - 90. Det
var en tid med forandringer også
på jobfronten. 

FANGET AF GALOPSPORTEN
”Hvornår begyndte interessen for
galopsporten?” ”Det var faktisk

ved en ren tilfældighed omkring
1983-84. Michael fortsætter: ”Jeg
cyklede ofte forbi, men besøgte
aldrig Galopbanen. En kammerat
overtalte mig en dag til at gå med
indenfor”, husker Michael og fort-
sætter:

PÅ iNVENTARLiSTEN
”Jeg synes godt om atmosfæren,
de smukke dyr, naturen og så
skulle jeg naturligvis også prøve
lykken i totalisatoren. Jeg satsede
i trio med ”tre ind i hinanden” og
gik hjem med 5000 kroner mere
end da jeg kom - siden har jeg
været til galop hver løbsdag med
få undtagelser. Og i dag er jeg nok
nærmest optaget på ”inventarli-
sten”.

iNDSiGT OG ENTUSiASME
Michaels tilstedeværelse næsten
hver løbsdag blev bemærket af
Banens ledelse.
Bl.a. den daværende Sportschef
Bente Heavey, der fortalte: ”Jeg
fik også Michael anbefalet af mine
to børn Sandra og Morten, der
havde lært ham at kende. Mit
møde med Michael skuffede mig
ikke, tværtimod. Han havde god
forståelse for sporten og viste ind-
sigt og entusiasme. Efter en prø-
veperiode blev han fastansat”.

NED i LØN
”Jobskiftet betød, at jeg gik ned i
løn. Men det betød mindre. Jeg
skulle ikke forsørge kone og børn.
Da jeg kunne få min nu store
hobby som arbejde på den smuk-

keste arbejdsplads, slog jeg til
med det samme. Den beslutning
har jeg aldrig fortrudt”, fortæller
Michael.

MiCHAEL OG PiGERNE
Men Michael har naturligvis et for-
hold til ”det svage køn”, som de
fleste af os andre.

”Jeg havde egentligt besluttet at
holde det med kærester og ar-
bejde adskilt, men det viste sig at
være svært, specielt efter at jeg
blev venner med Puk Ervolder i
1992. Hun var i lære som jockey
hos sin far Elo Ervolder. Vores for-
hold kom til at holde i en del år, og
de nære relationer til hele familien
Ervolder har bestået siden”. 
Michael er gudfar til Puk og hen-
des mand Kristians yngste datter
Sofie, og tilbringer hver anden ju-
leaften sammen med den ”nye fa-
milie”. 

Når man ellers ikke har så meget
familie, er det naturligt, at knytte
sig til sine venner og for mit ved-
komne, så er de mange gode ven-
inder og ”søskende  livsbekræft-
ende og helt uundværlige”. Blandt
andet har Michael næsten altid
veninde med, når den årlige tur
går til Deauville-auktionen i au-
gust. Her er han sammen med
sine gode venner, Jane og Søren
Jensen. Og ofte ledsaget af Mi-
riam, der arbejder hos
Jensen&Kompagni. 
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PRiNCE KHALiD BiN ABDULLAH AL SAUD 
Den årlige tur til Deauville rangerer meget højt hos
Michael, der fortæller: ”Hvert år vi kommer til Deau-
ville, glæder jeg mig til at hilse på én af de rigtig store
hesteejere.

Prins Khalid Abdullahs racing manager, engelske
Lord Grimthorpe. Ikke fordi det er noget nært forhold
overhovedet, men de høflige fraser er ligesom et år-
ligt ”Velkommen til Deauville,” og familien Jensen og
jeg selv, har altid ment, at ”lidt kongelige har man da
lov til at være”.

AKTiV i GALOPSPORTEN
Arbejdet på Klampenborg Galopbanes Sekretariat
medførte også at Michael gik aktivt ind som medejer
af avlshoppen Kutbeya, der døde i 2011, hun var mor
til bl.a. Aladar, der vandt tæt på 900.000 kroner og
Derbyvinder Tigress Eleven. Senere blev det Violet-
tas Ginger ved Gr.1-løbs-vinderen Giant Causeway,
som var hobby-hoppen, og i dag er det Around The
Corner, som bliver flittigt klappet på York Stutteri.
Forud for dette havde Michael også ejet Mahogany-
sammen med Puk og Elo. Trods gode blodlinjer eve-
rede hun aldrig de store resultater. ”Det gik bedre
med Julie Spender, som jeg - så vidt jeg husker al-
drig kom hjem uden penge”, smiler Michael.

BESKEDNE AMBiTiONER
”Har du aldrig haft ambitioner om at blive Direktør på
Klampenborg. Der er jo ikke mange, der har din ind-
sigt og kvalifikationer til sådan et job?”
Svaret kommer prompte:” Nej tak. Jeg har det fint
med mit job. Økonomistyring etc. er heller ikke lige
mig. Nej jeg bliver, hvor jeg er” svarer Michael med et
smil.

Men Michael har dog bestridt en funktion sidelø-
bende med sit ”eget”. Gennem en del år tilbage, i be-
gyndelse af 2000-tallet, var han personen, der
orienterede om indløbsrækkefølge etc. Samtidig op-
trådte han som en slags konferencier med alskens
oplysninger. Dette job udfører han også til alles til-
fredshed i dag, og han nyder den kontakt der er mel-
lem ham og publikum, hesteejere og aktive.

MANGE REJSER
Foruden den årlige tur til Deauville, udelukker arbej-
det stort set ferier i den halvdel af året, hvor der
løbes på Klampenborg Galopbane. Det har dog ikke
sat en stopper for Michaels rejseaktivitet. Han har
været til væddeløb i næsten hele Europa, Dubai, 
Amerika og flere steder i det fjerne østen.

DEN NYE PLATFORM
Klampenborg Galopbane i dag er ikke som Klampen-
borg Galopbane var for få år siden. I 2013 overtog en
ny ejerkreds aktiemajoriteten i Klampenborg Galop-
bane A/S.

Det betød en af de største omvæltninger i Banens
nyere historie. Udadtil fik Publikumsområdet en an-
sigtsløftning, som nu klart viser, at Banen kan leve op
til sit tilnavn som ”Nordeuropas skønnest beliggende
Galopbane.” Og samtidig tilbyde faciliteter som ingen
anden skandinavisk bane.

Også administrationsmæssigt skete der væsentlige
ændringer. Banens mangeårige direktør og nære ven
Tom Christensen stoppede og flere har prøvet kræf-
ter med det vanskelige embede. I dag er det bestyrel-
sesmedlem i Klampenborg Galopbane A/S, Carsten
Baagøe Schou der står ved roret.

Fra begyndelsen af den ”nye æra” stod det hurtigt
klart, at ambitionsniveauet er et ganske andet end
tidligere: Der skal satses, og nyskabes. Faciliteterne
skal udnyttes bedre. Og der skal tjenes penge, så he-
stesporten får bedre vilkår at eksistere under.

Indtægterne skal væsentligt komme fra Event-begi-
venheder. Og herfra kanaliseres midler til galopafde-
lingen. Det betyder rent faktisk, at der i dag er flere
mennesker ansat i Event-afdelingen end i Sportsaf-
delingen.

”Hvordan går det så Michael”? Svaret kommer
prompte: ”Rigtig godt, men det er en kovending i det
daglige arbejde og det er skam positivt ment. 

Elo Ervolder

Galopbanen i Deauville

Tom Christensen
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Man kan vel sige, at Tom Christensen havde sine
rammer under den daværende bestyrelse, hvor
opgaven bestod i at styre et fragtskib uden om
skærene (økonomi), mens nu - med Carsten Baa-
gøe Schou på broen - er der tale om en yngre
kaptajn med andre visioner og midler, som skal
føre skuden frem til nye horisonter... Det er vigtigt
og spændende med disse ”omvæltninger”, som
kræves for at sporten og banen kan følge med
tiden.

Vi har besøg af mange nye mennesker hver løbs-
dag, og uden at vide det, så er de også med til at
skabe banens fremtid, med deres forventninger og
ønsker, så der nye opgaver hver dag for vores
team. 

Jeg nyder at arbejde med mine yngre dygtige kol-
legaer, som nok tænker jeg er lidt gammel – men
erfaring behøver jo ikke altid at være en hæmsko
og til vores firma sammenkomster, så hygger vi os
voldsomt.

SÅDAN SLUTTER MiCHAEL DAGEN
Når arbejdspresset tillader det - og det kan mange
gange være svært - så slutter Michael dagen af i
Skovshoved Hotels Krostue. Og det er ikke nogen
ny foreteelse.

Faktisk har det stået på fra Michael var 15 år, men
dengang stod den naturligvis ikke på et glas rød-
vin til fyraften. Det var ligesom bare en base vi
havde, hvor billardbordet havde en meget stor til-
trækningskraft. Fiskerne og håndværkerne kom
dengang ofte med skarpe bemærkninger til Mi-
chael og hans jævnaldrende, men de ældre blev
altid sat på plads af kromutter Annie Menche, der

passede godt på de unge drenge, og ve den der
modsagde hende! Det er nok derfor at vi mødes
stadig væk.

HVORFOR ”KUFFE”
Mange kalder Michael for ”Kuffe”. Men det har
intet med kropsbygning at gøre. Michael har fået
kælenavnet af sin mangeårige ven, trommeslage-
ren Jan Sivertsen. ”Jeg er ikke i tvivl om, at Jan
mente det i den bedste forstand - men til gengæld
kaldte jeg så ham for Pop-Otto. Navnet er bare
blevet hængende”.

MiCHAEL ER SYG
Desværre blev Michael ramt af en alvorlig kræft-
sygdom for nogle år siden. Med sin ukuelige opti-
mistiske indstilling til livet kom han igennem
sygdomsforløbet.

Men kræften vendte desværre tilbage for ikke så
lang tid siden. Men igen har Michael mobiliseret
sit positive sind og glade livsindstilling i kampen
mod den frygtede sygdom. ”Jeg har fået helt fan-
tastisk opbakning fra ledelsen og bestyrelsen på
Galopbanen, og det med, at jeg har fået frie hæn-
der, og stadig har kunne komme og gå som har
energi til, har helt klart været med til at jeg klarer
skærene - jeg dybt taknemmelig.

Og så er der jo lige, alle de gode venner og venin-
der (ingen nævnt, ingen glemt), der har gjort det
meget nemmere at kæmpe mod kræften, man
skal jo huske på, at Klampenborg er banen hvor
solen altid skinner”.

Tekst: Per Aagaard Bustrup



Skandinaviske hesteejere investerer
meget - men de får også meriterende
sejre. Stall Perlen er en af dem.
Flere skandinaviske hesteejere har investeret meget i galopsport. De har
ofret store beløb på indkøb af galopheste. Til gavn for skandinavisk galopsport.
Som optakt til sæson 2020 har RaceTime Magazine derfor set nøjere på en række 
hesteejere, der har præget Skandinavisk Galopsport i nyere tid.
Stall Perlen er en af dem. De har vundet otte skandinaviske derbyer – 
med hingste. I 2010´erne har de især haft succes med flere 
fremragende hopper: Alene Appelina, Amie Noire og La Zona
indtjente 10 millioner svenske kroner og vandt 16 Listed
hoppeløb i sidste årti. Stall Perlen hører hjemme i
Hall Of Fame 2010-19.

Tekst: Klaus Bustrup.
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På billedet ses Bente Jordanger med børnebørnene. Derefter
løbssponsor Inge Knutsson, Wido Neuroth og Angel Love med
Jan-Erik Neuroth i sadlen. Billedet er fra sejren i Svenskt Oaks
på Jägersro.

Fredrik Johansson har redet Stall Perlens otte 
derbyvindere, som alle har været trænet af Wido
Neuroth

Appel Au Maitre er
nu opstaldet på
Stutteri Hjortebo

ÅRiNGSAUKTiONER i EFTERÅRET 2019.
Spændingen var på højdepunktet, da Löberöds Hästklinik på Scandinavian Open Yearling Sale på York
Stutteri den 13. september i fjor præsenterede Lot 87 en fuks hingst efter Appel Au Maitre og I Could.
En halvbror til I Kirk. Ved de reserverede spiseborde i auktionslokalet sad Bente og Magne Jordanger
sammen med deres mangeårige træner Wido Neuroth. Armen røg i vejret. Og det blev den ved med,
indtil Lot 87 var erhvervet for 650.000 kr. til Stall Perlen. Auktionens topscorer.
Senere, i begyndelsen af oktober 2019 erhvervede Stall Perlen og Wido Neuroth gennem deres mange-
årige agent og samarbejdspartner, Peter Doyle, på Goffs Orby Sale i Irland for 260.000 euro en hingst
efter den firedobbelte Gruppe-1-vinder Kingman. Og senere samme dag fik de hammerslag på en
hoppe efter Camelot for 200.000 euro.

Det var langt fra de eneste indkøb i 2019. Bente og Magne Jordanger har bidraget meget til galop-
sporten igennem mange år, og lige nu investerer de måske mere end nogensinde før. Og især på inter-
nationale auktioner. Men det får man også lyst til, når man kan se, det bærer frugt. Og Stall Perlen har
haft succes. Med fem derbyvindere, der har vundet otte skandinaviske derbyer, og med en række out-
standing hopper, der gennem 2010´erne har vundet alt, der er værd at vinde på spindesiden.

VALLEY CHAPEL ER DEN SiDSTE, DER HAR VUNDET ALLE DE SKANDiNAViSKE DERBYER.
Det er 20 år siden Stall Perlen fik sin første derbyvinder, da Chirac vandt Svenskt Derby i 1997. To år
senere fulgte den helt store triumf, da Selkirk-sønnen Valley Chapel vandt alle de skandinaviske der-
byer. Det var dengang importer måtte starte i Dansk Derby.  Valley Chapel vandt foran en anden af dati-
dens helt store stjerner Dano-Mast. Han var også tættest på Valley Chapel i Svenskt Derby.
Som ældre hest vandt Valley Chapel såvel Marit Sveaas Minneløp (Gr.3) som Scandinavian Open
Championship (Gr.3) to gange. I 2002 vandt Val De Mar, der var halvbror til Valley Chapel og ligeledes
opdrættet på Haras de Bourgeauville i Frankrig, Svenskt Derby.

APPEL AU MAiTRE VANDT TO DERBYER TiL REKORLAVE ODDS.
I 2007 sejrede Stall Perlens Appel Au Maitre i Svenskt Derby til odds 14:10. Han kom fra en fjerdeplads i
Tysk Derby. Så gik turen til Norsk Derby, hvor han vandt til odds 11:10. Appel Au Maitre sluttede året
med en sejr over ældre heste i Stockholm Cup International (Gr.3) foran Peas And Carrots.
Appel Au Maitre fortsatte sin sejrsgang mange år endnu. Han ejes fortsat af Stall Perlen, og han er i dag
som bekendt opstaldet som avlshingst på Stutteri Hjortebo med stor succes. Stall Perlens foreløbig sid-
ste derbysejr kom i 2009, da Handsome Hawk vandt Svenskt Derby. Wido Neuroth har trænet Stall Per-
lens derbyvindere, der alle har været redet af Fredrik Johansson.



RaceTimeMAGAZINE 4/2020 SIDE 9

Sir Lando (Fredrik Johansson) vinder JR Förvaltning Stockholm Stora Pris (Gr.3) på Täby

La Zona (Jan-Erik Neuroth)

SiR LANDO VAR TÆT PÅ.
Flere gange i 2010 var Stall Perlen tæt på en ny
derbysejr med Sir Lando. Han var tredje i mål i
Tysk Derby (Gr.1), men han blev deklasseret til
fjerdepladsen. Han var favorit i Svenskt Derby,
men måtte nøjes med en tredjeplads. Moe
Green vandt nemt. I Norsk Derby blev Sir Lando
besejret af Go Go Gadget, som vi desværre al-
drig så igen på væddeløbsbanerne grundet en
skade, som han pådrog sig.
Sir Lando optrådte ofte i udlandet, især på tyske
galopbaner. I 2012 viste han sig som Skandina-
viens klart bedste hest med sejr i de to Gruppe-
3-løb, Stockholms Stora Pris og Walter Nilsens
Minneløp (Oslo Cup).  Begge gange vandt han
før Without Fear og Bank Of Burden. Sir Lando
havde et maximumhandicap på 97. Han er nu
avlshingst, men han har kun fået tilført få hop-
per.

HOPPEÆRAEN BEGYNDER.
Singspiel-datteren La Zona, der blev købt af
Stall Perlen for 155.000 Guineas, begyndte først
sin karriere som 3-årig, hvor det blev til sejr i
Svenskt 1000 Guineas og Oaks.  I de kom-
mende år vandt hun flere af de store Listed-hop-
peløb. Nogle af dem to gange. I Lanwades Stud
Stakes på Täby i 2011 slog hun rivalinden En-
tangle.  La Zona indtjente næsten 3,5 millioner
svenske kroner, og hun havde et maximumhan-
dicap på 92. La Zona ejes fortsat af Stall Perlen.
Hun indledte sin avlskarriere i Irland, men nu er
hun tilbage i Skandinavien som avlshoppe, hvor
hun bl.a. er mor til en hingsteåring efter Appel
Au Maitre og til 3-årige Everest Voice Poet´s
Voice, der indledte sæsonen med en syv læng-
derse sejr- Han trænes af Wido Neuroth.

AMiE NOiRE – LiSTED-ViNDER SOM 3-ÅRiG.
Soldier Of Fortune-datteren Amie Noire blev
købt af Stall Perlen for 125.000 euro i Baden
Baden. Først i hendes syvende start vandt hun.
Men det var så i Svenskt Oaks i 2014. Og hun
vandt med 10 længder som favorit. I starten
inden var hun tredje efter Duke Derby og Eye In
The Sky i Svenskt Derby, og senere på året blev
hun som 3-årig Listed-vinder, da hun slog den
ældre hoppeelite i Stockholm Fillies & Mares

Stakes.
SEJR i BLOOMER´S VASE FØR iNAYA OG i
COOLMORE MATCHMAKERS STAKES FØR
iCECAPADA.
Amie Noire fortsatte de gode takter som 4-årig,
bl.a. med sejr i Bloomers´ Vase (L) før en anden
af 2010´ernes helt store hoppeskikkelser Jes-
sica Long-trænede Inaya. der året før havde
vundet såvel Dansk Oaks som Dansk St. Leger.
Som 5-årig var Amie Noire anden i Stockholms
Stora Pris (Gr.3.) bag Coprah men foran Iceca-
pada. Og det blev til endnu to sejre i 2016, inden
hun afsluttede sin løbskarriere med sejr i Cool-
more Matchmakers Stakes (L) før ærkerivalin-
den Icecapada.

Da Amie Noire sluttede sin løbskarriere udtalte
Wido Neuroth: ”Hun bliver svær at erstatte”.
Enig, men det går da meget godt. Som La Zona
er Amie Noire fortsat ejet af Stall Perlen, og hun
har som avlshoppe fået en 2-årig hoppe efter
Fastnet Rock og en hingsteåring ligeledes efter
Fastnet Rock.

Amie Noire (Jan-Erik Neuroth)



TRE GANGE BREEDERS´ ViNDER -
TRE GANGE ViNDER AF LANWADES STUD
STAKES (L).

Ja, det kan kun være Appelina, der er tale om.
Hun er netop gået i avlen, og historien om hen-
des væddeløbskarriere er velkendt. Derfor vil
jeg fremhæve nogle enkelte løb. Appelina blev
klassisk vinder, da hun vandt Norsk 1000 Gui-
neas, og samme år slog hun den danske der-
byvinder Suspicious Mind i Breeders´ Trophy
Classic på Bro Park - og indkasserede første-
præmien på 1.149.520 svenske kroner.

TÆTTE DUELLER MED MRS. LOREEN.
Appelina startede tre gange i Margareta Wetter-
marks Minneslöpning på Jägersro, men her måtte
hun to gange bøje sig for Jägersros milerdronning
Mrs. Loreen, der var ubesejret i sine ni første star-

ter på Jägersro. Mrs. Loreen var anden til Amie
Noire i Margareta Wettermarks Minneslöpning i
2016, men året efter slog Mrs. Loreen Appelina
med 1,5 længde. Icecapada var tredje.
Margareta Wettermarks Minneslöpning i 2018 blev
en drøm af et væddeløb. Appelina inderst med Jan
Erik Neuroth i sadlen og Mrs. Loreen yderst med
Jacob Johansen i sadlen sloges hoved ved hoved
ned gennem opløbet. Ingen ville give sig. Mrs. Lo-
reen vandt knebent. Året efter var hverken Amie
Noire eller Mrs. Loreen med, og Appelina spadse-
rede hjem.

I 2018 vandt Appelina Peas and Carrots Mile over
1600 meter dirt på Jägersro før dette års dubaivin-
der Plata O Plomo. I fjor fik Plata O Plomo revan-
che, da han vandt Pramms Memorial (L) før Red
Hot Chili og Appelina, der dog kun var slået med ½
længde. Måske et af hendes allerbedste løb. Ap-

pelina løb godt i hele sin karriere. Hun var særde-
les stabil, kun Klampenborg Galopbane kunne hun
ikke lide. Det blev til 16 sejre og næsten 5 millioner
svenske kroner i indtjening, og meget retfærdigt
blev hun kåret til Årets Hoppe 2019 i Norge.

FREM OG TiLBAGE.
Stall Perlen erhvervede i sin tid Appelina hos Stut-
teri Hjortebo, som de har et tæt samarbejde med
bl.a. om Appel Au Maitre. De købte også Appelinas
helsøster Appelé Amour samme sted. Hun vandt
Skandinavisk Mesterskap for 2-åringer, men hun
nåede ikke storesøsters højder. Stutteri Hjortebo
har nu tilbagekøbt Appelé Amour, og hun har i år
fået et hoppeføl efter den engelske derbyvinder Sir
Percy. Appelina skal i år bedækkes af Sea The
Stars-sønnen, den tyske derbyvinder Sea The
Moon. Han er i Skandinavien far til sidste års nor-
ske derbyvinder Privilegiado og til Nouvelle Lune,

der var tredje bag Privilegiado i Norsk Derby.

NOUVELLE LUNE – STALL PERLENS SENESTE
SUPERHOPPE.
Nouvelle Lune er det seneste skud på stammen i
Stall Perlens hoppedynasti. Hun er ud af Nouvelle
Neige (Big Shuffle) og blev som Amie Noire købt i
Baden Baden for 180.000 euro. Hun imponerede i
fjor især på Jägersro, hvor hun vandt tre overlegne
sejre. I april måned vandt hun Becky Moss Fillies
Mile med 5 længder. Så fulgte en overlegen sejr i
Svenskt Oaks med 12 længder.  Og i Nouvelle
Lunes sidste start i fjor var hun helt uden konkur-
rence, da hun slog ældre hopper i Jockeyklubbens
Avelslöpning med 15 længder. Jan Erik Neuroth
har været hendes faste partner. Nouvelle Lune
sluttede sin treårsæson med et handicap på 88 og
over en million svenske kroner i indtjening.

RaceTimeMAGAZINE 
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Appelina (Jan Erik Neuroth)
vinder før Pink Star på Bro
Park
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STALL PERLENS FJERDE SEJR i JOCKEYKLUBBENS AVELSLÖPNiNG.
Det var ottende gang Wido Neuroth vandt Jockeylubbens Avelslöpning og den
fjerde sejr for Stall Perlen, der tidligere har vundet med La Zona, Amie Noire
og Angel Love. Pivotal-datteren Angel Love er endnu en af Stall Perlens mar-
kante hopper fra 2010´erne. 
Også hun blev købt i Baden Baden for 85.000 euro gennem samarbejdspart-
neren Peter Doyle, og ligesom La Zona og Amie Noire vandt hun som 3-årig
Svenskt Oaks. Blandt hendes bedste præstationer er to andenpladser og en
førsteplads i Erik O. Steens Memorial. Både i 2016 og 2017 var hun slået af
Icecapada, men i 2018 lykkedes det, og hun vandt med 3 længder før Iceca-
pada. High As A Kite var tredje.

BLiVER REiNE DE VEGA DEN NÆSTE?
Stall Perlen er klar til at fortsætte succesen på spindesiden med Reine de
Vega, der i fjor vandt Norsk Kriterium før Couleur Café og Jet Action. De er
alle trænet af Wido Neuroth, og Jet Action er som Reine de Vega ejet af Stall
Perlen. På afstamningen har Reine de Vega så absolut en mulighed for at
fortsætte Stall Perlens dominans, når det gælder de store skandinaviske hop-
peløb. Og hvorfor skulle hun ikke også kunne klare sig mod hingstene? Hun
blev købt for 240.000 euro på Goffs Orby Sale i 2018, og hun er efter Lope de
Vega og ud Galileo-datteren Gulsary.

Hi FiNN OG PAS DE SECRETS KAN OGSÅ.
Stall Perlens historie de sidste ti år har været meget præget af en række frem-
ragende hopper. Der har endog ikke været plads til omtale af f.eks. Mill Marin,
der i 2013 vandt Stockholm Fillies and Mares Stakes. Og Altamiralöpsvinde-
ren Caesare, der blev solgt af Stall Perlen som avlshoppe på Arqanas De-
cember Sale i 2018 for 65.000 euro.
MEN, Stall Perlen har i perioden også haft hingste med flotte resultater, især
helbrødrene Hi Finn og Pas De Secrets efter High Chaparral og ud af Quiet
Waters (Quiet American). Hi Finn imponerede især som 3-årig, da han vandt
Breeders´ Prize Classic på Øvrevoll i 2014, og efterfølgende var anden i Hur-
ricanelöpning bag den svenske derbyvinder Duke Derby, men før Be My Aca-
demy og Inaya. Hi Finn indtjente næsten 1 million svenske kroner i sin
karriere.

PAS DE SECRETS – EN AF DE HØJEST HANDiCAPPEDE HESTE i
SKANDiNAViEN.
Lillebror Pas de Secrets har gjort det endnu bedre med en indtjening indtil vi-
dere på 1,6 millioner svenske kroner. Han var anden i Norsk Derby i 2016
slået af Our Last Summer. I 2017 blev han Listedvinder, da han vandt Song-
line Classic på Bro Park før Red Hot Chili.  Og på Jägersro vandt han i såvel
2018 som 2019 Jägersro Cup over 3200 meter dirt. I 2018 slog han Gold Ty-
ranny med syv længder, men han fik dog fem kilo. Med et aktuelt handicap på
94 er Pas de Secrets den fjerdehøjest handicappede hest i Skandinavien, og
han bliver spændende at følge i 2020.

Hi Finn vinder på Täby. Rafael de Oliveira i sadlen.

Pas De Secrets – én af Skandinaviens højest handicappede heste.
Jan-Erik Neuroth i sadlen.
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2-ÅRiNGER  MED   PAPiRERNE i ORDEN.
Ud over I Kirks halvbror I Apple, der blev omtalt i indled-
ningen til denne artikel har Stall Perlen i øjeblikket fire 2-
årige hopper i træning hos Wido Neuroth. No Lie og Lot
Of Joy er begge efter Camelot (Montjeu), der i 2012 vandt
Engelsk 2000 Guineas og såvel Engelsk som Irsk Derby. I
avlen er han far til den Irske derbyvinder i 2018 Latrobe.
No Lie er halvsøster til Bostar, der i 2015 vandt Norsk Kri-
terium og i 2017 Malmø Sommerhandicap. Bostar var i
træning hos Wido Neuroth. 

Voix d´Amie er efter Fastnet Rock og ud af Stall Perlens
egen allerede omtalte Amie Noire. Den australske
Gruppe-1-vinder og topsprinter Fastnet Rock (Danehill) er
nu opstaldet på Coolmore Stud i Irland til en bedæknings-
pris på 60.000 euro. Han er far til 17 Gruppe-1-vindere og
12 af dem har vundet over en million euro. Den fjerde
hoppe, Miss Haven, er efter den dobbelte Gruppe-1-vin-
der og topsprinter Twilight Son og ud af Nutkin (Act One)
og halvsøster til Beau Nuage (Mukhaaram), Coucou Bella
(Slade Power) og Jet Pilot (Lethal Force).

AKTiV FORRETNiNGSMAND.
Bag Stall Perlen står Bente og Magne Jordanger, der er født walliser og
har en BA fra iMD i Lausanne.

Magne Jordanger var investor i Radisson SAS Plaza Hotel i Oslo centrum,
der med sine 117 meter er Nordeuropas højeste hotel. Senere investerede
han i Hafjell Alpincenter forud for de olympiske vinterlege i Lillehammer i
2016. 

Han har efterfølgende været pioner i det polske ejendomsmarked med byg-
ning af bl.a. shopping centre, og i dag er han ejer af kreditoplysningsselska-
bet Credit Safe, der har 18 kontorer i 12 lande og betjener mere end 100.000
kunder. Magne Jordanger er blandt Norges mest velhavende personer.

Stall Perlens træner  gennem mange år er Wido Neuroth.
Her sammen med La Zona efter sejr i Lanwades Stud Stakes

Camelot

Fastnet Rock
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Formuende medejere af 
Klampenborg Galopbane 

og meget aktive hesteejere

i januar 2014 blev Klampenborg Galopbane købt af et dansk/norsk syndikat bestående af 
Wibecke Nagell-Erichsen, Niels Petter Gill og en dansk investorkreds repræsenteret ved 
Carsten Baagøe Schou, der senere blev direktør for Klampenborg Galopbane. Siden da er der
sket et hav af forbedringer på banen og af publikumsfaciliteterne, og samtidig er Galopbanen
blevet et attraktivt sted for eventaktiviteter.

Der er sket mindre udskiftninger i ejerkredsen, der i dag består af Wibecke Nagell-Erichsen, Nils Per
Gill, Kolbjørn Selmer og Carsten Baagøe Schou med lige store andele. Alle de tre norske medejere
sidder samtidig i Klampenborg Galopbanes bestyrelse, og de er særdeles aktive hestejere – også
udenfor Skandinavien. De senere år har Nils Petersen på Øvrevoll trænet deres skandinaviske galop-
heste. 

Wibecke og Einar Nagell-Erichsen arvede i 1965 en aktieandel i Schibsted, der er Norges største
mediekoncern. Niels Petter Gill har opbygget en formue som bilimportør (Subaru) i Norge, og Kol-
bjørn Selmer, der er kendt som Offshore racerkører, har tjent sin formue på ejendomsinvesteringer 
og investeringer i olie- og gasindustrien.

DOMiNANS i NORSK  DERBY
Den norske medejerkreds af Klampenborg Galopbane har gennem det sidste årti via forskellige
pseudonymer ejet mange af de gennem Hall Of Fame-artiklerne allerede beskrevne helt store skan-
dinaviske stjerner. Og de har siddet tungt på Norsk Derby.
Stall Bonne Nuit, som Niels Petter Gill står bag, vandt Norsk Derby i 2011 med Without Fear og i
2014 med Eye In The Sky. Without Fear sejrede også i Svenskt Derby. Og det er også blevet til en
Dansk Derbysejr for Stall Bonne Nuit, da Davicii i 2014 slog favoritten, den indtil da ubesejrede Stra-
divarius.  Eye In The Sky var som Without Fear meget tæt på at blive dobbelt derbyvinder, men i en
medrivende dyst på Jägersro måtte han bøje sig for Einar Nagell Erichsens Duke Derby, der her
vandt sit maidenløb. Blandt Stall Bonne Nuits andre ypperlige heste i 2010´erne skal især fremhæves
Icecapada.

Holdet bag ”Det Nye Klampenborg” fra venstre mod højre: Wibecke Nagell-Erichsen, Nils
Petter Gill, Carsten Baagøe Schou og Einar Nagell-Erichen. Senere er Einar Nagell-Erichsen
trådt ud og Kolbjørn Selmer er kommet til.



RaceTimeMAGAZINE 4/2020 SIDE 14

iNTERESSER i BÅDE GALOP- OG TRAVHESTE.
Stall Bright Side Of Life ejes sammen af Wibecke Nagell-Erichsen,
Nils Petter Gill og Kolbjørn Selmer. De vandt Norsk Derby i 2016
med Our Last Summer og Norsk Derby i fjor med Privilegiado. I
2018 sejrede de i Svenskt Derby med Nordic Defense, der var
anden i Norsk Derby slået af Stall Power Girls Square De Luynes.

Kolbjørn Selmer ejer også travheste, og i januar i fjor blev hans trav-
hest Looking Superb anden i travsportens pendant til Prix de l`Arc,
Prix d`Amerique på Vincennesbanen i Paris. Internationalt kan han
bl.a. også se tilbage på Giant Sandmans sejr i Gruppe-2-løbet Gol-
dene Peitsche i Baden-Baden i 2013. Kolbjørn Selmer ejer fortsat
Giant Sandman, der nu er opstaldet som avlshingst på Stutteri Hjor-
tebo.

Også Niels Petter Gill har interesser i travheste. I 2016, da han
vandt Norsk Derby med Our Last Summer, vandt han mindre end en
måned senere Norsk Travderby med El Diablo B.R. Og på den inter-
nationale galopfront sejrede han i 2008 med Democrate i Gruppe-2-
løbet Prix Hocquart på Longchamp.

DOBBELTSEJR TiL WiBECKE NAGELL-ERiCHSEN.
Stall Power Girls Square de Luynes vandt Norsk Derby i 2018. Stall
Power Girl, der er opkaldt efter Square De Luynes mor, Power Girl,
ejes af Wibecke Nagell Erichsen, Ann Kristin Selmer (Kolbjørns hu-
stru) og Hanne Øverås, Marianne Kjensli Fossum samt Camilla Erik-
sen, der er samlevere med hhv. Nils Petter Gill, Einar
Nagell-Erichsen og Niels Petersen.

Den 26. august 2018 glemmer kredsen bag Stall Power Girls aldrig.
Square de Luynes udklasserede Stall Bright Side Of Lifes Svenske
Derbyvinder Nordic Defense. Dobbeltsejr for Wibecke Nagell-Erich-
sen. Sejren var så overlegen, at Rafael Schistl langt før mål havde
tid til at sende håndkys til publikum og den stolte kvindelige ejer-
kreds.

Året efter på den norske derbydag brillerede Square De Luynes igen
med en promenadesejr i Marit Sveaas Minneløp (Gr.3). Square De
Luynes er Skandinaviens højest handicappede hest med et general-
handicap på 98. Hvor god han er internationalt ved vi fortsat ikke, da
Niels Petersen valgte ikke at lade ham løbe væddeløb i Dubai
denne vinter.

Nordic Defense vinder Svenskt Derby. Senere var han anden i Norsk Derby Giant Sandman/Rafael Schistl i sadlen vinder på Täby. Nu avlshingst på Stutteri Hjortebo
Square de Luynes med Wibeke Naggell-Erichsen og Niels Petersen (nederste billede)

Square de
Luynes med
Wibecke Na-
gell-Erichsen
og Niels
Petersen 
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EN DERBYSEJR i HVER AF DE SiDSTE TRE ÅRTiER.
Stall Trick Or Treat blev skabt af Morten Myhre, og det første store resultat var sejren i
Svenskt Derby i 1990 med Trivial Pursuit. Dengang var Wido Neuroth træner for Stall
Trick Or Treat. I 2005 vandt stalden Dansk Derby med Mission Possible, der var trænet
af Cathrine Erichsen. Mest kendt er Stall Trick Or Treat dog for ejerskabet af Bank Of
Burden. Alyshakeys fortjener tillige at blive nævnt. I 2010 vandt hun Gruppe-3-løbet
Polar Cup på Øvrevoll. 

Også i 2010´erne blev det til en derbysejr for Stall Trick Or Treat, da Quite A Mission,
der som Bank Of Burden var trænet af Niels Petersen, vandt et meget spændende
Dansk Derby i 2013 foran Rock The Legend og Falconet. Rock the Legend er ud af en
af de bedste hopper i starten af dette århundrede, Stall E&F´s egen norsopdrættede
Funny Legend. ”Legenden” vandt i perioden fra 2003-07 24 løb i 34 starter og indtjente
over fem millioner svenske kroner. Hun var ubesejret i sine fem starter på Klampen-
borg, hvor hun bl.a. vandt Mowerinaløb og Dansk Breeders Cup, og på Øvrevoll vandt
hun Marit Sveaas Minneløp (Gr.3)

SUCCESFULDE – OGSÅ MED EGET OPDRÆT.
Tom Erik Kjeseth, der står bag Stall EOS, er en anden kendt norsk hesteejer. Familien
bag Stall EOS har haft heste i træning hos Wido Neuroth i over 40 år. Kill The Crab,
der var ejet af Stall EOS var ”90´ernes Funny Legend”, og hendes største triumf var
sejren i Berlin-Brandenburger Trophy (Gr.2). Senere kom en anden superhoppe, millio-
nøsen, Solvana (Selkirk), der både i 2006 og 2007 var anden i Gruppe-3-
løbet Täby Open Sprint.
I
I 2007 vandt Stall EOS Dansk Derby med Cassini (Monsun). Han var senere anden i
Norsk Derby, hvor han måtte bøje sig for Appel Au Maitre. Såvel Solvana som Cassini
var Stall EOS´ eget opdræt. Det var Icaros også. Han havde en fantastisk treårsæson i
2006, hvor han vandt såvel Dansk som Svenskt 2000 Guineas. I Norsk 2000 Guineas
var han anden bag den senere dobbelte vinder af Stockholms Stora Pris (Gr.3) Tertul-
lus. Som Som 3-årig blev Icaros også dobbelt Breeders-vinder, og det år indtjente han
1,7 millioner svenske kroner.

2010´erne har budt på mange flotte sejre for Stall EOS med heste som Borgen (Voter-
löpning 2014), Diamant (Vinterfavoritternas Pris 2012), Khyber (Hurricanelöpning
2015), Killroy (Malmø Sommerhandicap 2016) og Staring At The Sea (Norsk Kriterium
2013 og Norsk 2000 Guineas 2014).

Af Stall EOS´eget opdræt i 2010´erne er der grund til at fremhæve Delacroix og Dar-
denne, der har fælles mormor i Distant Lover. De er begge efter Footstepinthesand, de
er begge millionærer, de er begge født i 2014, de er begge Breeders-vindere. Og de er
begge fortsat aktive væddeløbere. Den 21. september 2018, da Delacroix og Dar-
denne begge var blevet fire år, var en god dag for Stall EOS på Bro Park. Delacroix
vandt Breeders´ Trophy Mile og Dardenne Breeders Trophy Sprint. Dardenne har et
aktuelt handicap på 91.

Dardenne modtages af Stall EOS’ Tom Erik Kjeseth og Wido Neuroth. Dardenne blev redet af Jan-Erik Neuroth.
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SVENSKE KENDiSSER –
BENNY ANDERSSON ER EN AF DEM.
Sverige har flere hesteejere, der gennem årene
har investeret betydelige summer i galop-
sporten og også opnået meriterende sejre.
Bl.a. Chess Racing, Hästgruppen i Lund, 
Mr. Ascot og Omar Zawawi. 

Benny Andersson, Chess Racing har brugt adskil-
lige millioner på galopsport i udlandet og i Sverige.
Og han har en stor passion for avl og afstamnin-
ger. I 2004 vandt han Dansk Derby med Sibelius,
opkaldt efter den finske komponist - Jean Sibelius.
Det var tæt på, at Night Shift-sønnen var blevet
Triple Crown-vinder, da han senere vandt Dansk
St. Leger, men han var slået med kort hoved af
Emilio i Dansk 2000 Guineas. 

STAMMODEREN MONDSCHEiN.
Chess Racings fornemme resultater i Skandina-

vien kan især føres tilbage til Mondschein, som
Benny Anderson købte i 1996 i Newmarket. Hun
var i træning i England, men hendes bedste resul-
tat var, da hun vandt et Listedløb i Maison-Laffitte i
Frankrig. Hun gik i avlen, og hun er ud over mor til
Sibelius mor til flere heste, der gjorde det særde-
les godt. Vigelegere (Be My Chief). Beatrice Au-
rore (Danehill Dancer) og Ray (Rock Of Gibraltar)

KLAMPENBORG VAR iNAYAS 
YNDLiNGSBANE.
Vigelegere var anden på Klampenborg i såvel
Dansk Breeders´ Cup som Scepte Stakes og Faw-
zia Stakes, og hun afsluttede sin flotte karriere
med en sejr på Klampenborg i Copenhagen Gol-
den Mile (L) i 2007 før Fly Society. Hun nåede et
maximumhandicap på 91. Vigelegere er bl.a. mor
til Inaya (High Chaparral) og den meget overlegne
danske St. Leger vinder Sergel (Archipenko). 

Inaya var en af 2010´ernes helt store hoppeskik-
kelser. Jessica Long-trænede Inaya vandt i Chess
Racings skakternede farver såvel Dansk Oaks
som Dansk St. Leger i 2014. Året efter var hun
først over mål i Dansk Breeders´ Cup, og i 2016
var Inaya anden i Scandinavian Open Champions-
hip (Gr.3) bag Quarterback i et meget tæt opløb
med Bank Of Burden, Giuseppe Piazzi og Hurri-
cane Red, 2010´ernes stjernehingste. Klampen-
borg var helt sikkert Inayas yndlingsbane.

FRANKEL-DATTER.
Chess-Racings eget opdræt Beatrice Aurore var i
træning i England, og hun opnåede bemærkelses-
værdige resultater med sejr i Prix Chloe (Gr.2) i
Chantilly og en andenplads i Gruppe-1-opgøret
Premio Lydia Tesio i Rom. Hun sluttede sin løb-
skarriere med en andenplads i 2013 i Marit
Sveaas Minneløp (Gr.3) bag Berling, der ligeledes

var ejet af Chess Racing.
Montjeu-sønnen Berling startede sin løbskarriere i
England, men i 2012 flyttede Benny Andersson
ham til Jessica Long på Jägersro. Ud over Marit
Sveaas Minneløp vandt han i 2015 Scandinavian
Open Championship (Gr.3) før den norske Derby-
vinder Probably og den dobbelte Derbyvinder Wit-
hout Fear.

Beatrice Aurore blev opstaldet som avlshoppe på
Airlie Stud i Irland, og hidtil bedste afkom er nu 4-
årige Lavender´s Blue (Sea The Stars), som i
Benny Anderssons farver vandt to af sine fem star-
ter i fjor – heriblandt Gruppe-3-opgøret Atlanta
Stakes på Sandow. Hun var desuden anden i Fil-
lies´ Trial Stakes (L) på Newbury og afsluttede sæ-
sonen med en fjerdeplads i Gruppe-1-opgøret Sun
Chariot Stakes i Newmarket.

Benny Andersson

Vigelegere (Fredrik Johansson)
Sibelius
Mark Larsen
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i SKYGGEN AF PEAS AND CARROTS.
Ray blev i 2016 Listed-vinder med sejr i Bloomers´
Vase på Bro Park. På Klampenborg - Mondschein-
familiens yndlingsbane – vandt hun i 2015 Sceptre
Stakes og året efter Fawzia Stakes før den danske
derbyvinder Manacor. Blandt Chess Racings suc-
cesrige heste skal også nævnes Django, der var
eget opdræt. Han havde det handicap at være født
i samme årgang som Peas And Carrots., der bl.a.
slog ham i Dansk Derby. Men Django blev klassisk
vinder med sejr i Dansk St. Leger. Og i 2010, da
de begge var blevet syv år, vandt Django Scandi-
navian Open Championship (Gr.3) før Peas And
Carrots. Den danske derbyvinder Master Kid var
tredje.

DUBAiSEJRE HAR GLORT DEM VERDENS-
KENDTE i SKANDiNAViEN.
Hästgruppen i Lund, der drives af Berno Fonzan-
der og Svensk Galops direktør, den tidligere top-
træner, Fredrik Reuterskiöld, var øverst på
toplisten over hesteejere i Sverige i 2018 med

godt 3 millioner svenske kroner. En betydelig del
af indtjeningen kom i kassen den 19 maj, da stal-
dens to stjerner I Kirk og Plata O Plomo først
hjemtog Lanwades Stud Jägersro Sprint (L) og lidt
senere Pramms Memorial (L).

De kom begge fra vinterophold i Dubai, hvor I Kirk
i januar måned havde vundet Azizi Farishta på
Meydan. I Kirk er ubesejret i sine senneste seks
løb i Skandinavien, og han har to gange vundet
Zawawi Cup (Gr.3). Med et generalhandicap på 95
er han Skandinaviens næsthøjest handicappede
hest. Året efter i 2019, var det Plata O Plomo, der
sejrede på Meydan i en - set med skandinaviske
øjne - vidunderlig duel, da han slog ligeledes
skandinavisk-trænede Stricker. Sejren var næsten
en million svenske kroner værd.

Træner Susanne Berneklint, der ved indgangen til
sæsonen 2018 overtog samtlige heste fra Fredrik
Reuterskiöld, har p.t. kun syv heste i træning. Men
det er imponerende, hvad hun opnår. Master Bla-

ster, der er halvbror til Mikklus Makklus, ejes også
af Hästgruppen i Lund, og han vandt i 2018 Malmö
Stads Pris.

MR. ASCOT. i GUiNESS REKORDBOG
–  FOR DE MiSLYKKEDE FORSØG.
”33 gange har vi forsøgt at vinde Svenskt Derby,
men det er aldrig lykkes. Enten kommer man i hi-
storiebøgerne, fordi man vinder eller for flest mis-
lykkede forsøg.” Det udtalte Finn Blichfeldt,
stedsøn til galopelskeren og profilen Erik Söder-
berg (Mr. Ascot) forud for Svenskt Derby i 2012.
Det er stadig ikke lykkedes. Erik Söderberg døde i
2009, men Finn Blichfeldt arvede staldnavnet og
hestene. Erik Söderberg var en af galopsportens
store profiler og en af Sveriges største hesteejere.
Da Jägersro skulle bygge en ny bane skænkede
den populære hesteejer fem millioner kroner til
banen.
Finn Blichfeldts forhåbninger i Svenskt derby 2012
knyttede sig især til den svenske vinterfavorit Buzz
Lightyear. Før derbyet havde han været anden i

Svensk 2000 Guineas bag The Kicker, og – som
favorit – fjerde i Dansk Derby, som Darcy vandt.
Men det glippede. Han måtte nøjes med en femte-
plads. Bomar vandt.

I 2018 var Mr. Ascot tæt på en svensk derbysejr.
Havana Gold-sønnen Barade var året inden anden
i Skånelandlöpning bag Jet Pilot. Han var i træning
hos Fredrik Reuterskiöld, men Barade blev sendt
til Nicolas Clement i Frankrig i løbet af vinteren. I
marts måned vandt han et Listedløb i Frankrig og
løb efterfølgende godt i et Gruppe-3-løb. Barade
mødte derfor op som en af favoritterne til Svensk
Derby, men han blev slået med en længde af Nor-
dic Defense. Senere var han fjerde i Norsk Derby,
som blev vundet af Square De Luynes. Måske
kommer den svenske derbysejr for Mr. Ascot i år
med Soldier Hollow- sønnen Auenfürst. Han er i
træning hos Lennart Reuterskiöld jr. og ubesejret i
sine to starter i fjor.

Ray/Kevin Stott Django/Mark Larsen nærmest I Kirk/Carlos Lopez Barade/Elione Chaves
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KØBT AF GODOLPHiN.
Det hører nok til sjældenhederne, at et afkom ud af en skandinavisktrænet hoppe bliver købt af Godolp-
hin. Men det skete i 2017 på Tattersalls October Yearling Sale, da det første afkom ud af Matauri Pearl
(Hurricane Run), der i sin løbskarriere var ejet af Mr. Ascot, blev solgt til Godolphin. Cape Cross-sønnen
blev solgt for 475.000 Guineas – mere end fem millioner svenske kroner. Cape Cross er far til Golden
Horn, der i 2015 vandt Epsom Derby og Prix de l`Arc, bl.a. foran Treve, der her forgæves søgte sin
tredje sejr i Europas mest prestigefyldte væddeløb.

Matauri Pearl blev købt af Lars Kelp på Arqanas åringsauktion i 2010 for 52.000 euro. I Mr. Ascots farver
og i træning hos Fredrik Reuterskiöld vandt hun bl.a. Svenskt og Norsk 1000 Guineas. I december 2015
efter endt løbskarriere blev hun solgt som avlshoppe for 400.000 euro på Arqanas decemberauktion i
Deauville.

En anden god hoppe, der var ejet af Mr. Ascot, var Dolly Dagger, der som 2-årig vandt i fem af sine seks
starter. Hun fulgte op som 3-årig med en tredjeplads i UAE Oaks på Meydan i Dubai og med en anden-
plads i Svenskt 1000 Guineas slået af I Kirks halvsøster Pocahontas Face.

Matauri Pearl med Valmir de
Azeredo vinder på Jägersro

MANGE ÅR PÅ BAGEN.
Min storebror Per og jeg kom første gang på Klampenborg Galopbane for mere end
60 år siden. Vi har oplevet - og kendt - mange hesteejere gennem den tid.

Blandt de helt store, der helt eller delvis forsvandt igen, kan nævnes Jørgen Jensen
og Scarlett stalden. Brødrene Strecker og Bechmann Racing. Og vi har på tæt hold
fulgt de mere traditionsrige familier, der for manges vedkommende stadig er aktive
hesteejere. Familierne Moresco, Rasmussen, Trock, Lauritzen og Elsass.

Per har været engageret i og omkring Klampenborg Galopbane i alle årene og skre-
vet om  galopsport. I 1976, da jeg en dag besøgte ham - og han var i færd med at
skrive om nogle galopheste - tilbød jeg at skrive en af artiklerne, så han kunne blive
færdig, og vi kunne få den lovede drink. Jeg skrev om Elkær Stutteris Rush. Så vidt
jeg erindrer, modtog Per efterfølgende et par klager over netop den artikel.

Per til venstre og Klaus til højre
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EN DEL AF DANSK FULDBLODSAVL i MERE
END 50 ÅR.
Ingermarie Due Nielsen er datter af grundlægge-
ren af Grundfos, Poul Due Jensen, der døde i
1977. Sammen med hendes mand, Thorkild Møller
Nielsen, står de bag Elkær Stutteri.

I 1976 var Rush dominerende blandt årets treårs-
hopper med sejre i Dansk 1000 Guineas samt
Dansk og Svenskt Oaks. Hun gik i stutteriet hos
sin ejer Elkær Stutteri, og gennem datteren Em-
press (Caliban) er hun mor til to af Elkær Stutteris
andre succesrige væddeløbsheste og avlshopper,
Liberty og Matchmaker.
Liberty, der i 2001 og 2002 selvvandtDansk St.
Leger og to gange Sceptre Stakes – hver gang
med mange længder – er i avlen mor til High Flyer
og Condor. High Flyer, der var det vellykkede pro-
dukt af Elkær stutteris årelange interesse og ved-
holdende satsning, løb i to historiske derbyer i
2010. 

TO HiSTORiSKE DERBYER.
Efter en debutsejr som 3-årig med knap 15 læng-
der og endnu en overbevisende sejr i derbytesten
var High flyer storfavorit i Dansk Derby. Men i op-
løbet blev han trængt af Sir Henry, og Nicolaj Stott
tog ham umiddelbart lidt op. Sir Henry vandt før
Diamool i yderbanen og High Flyer. Men Sir Henry
blev deklasseret og først erklæret som vinder lang
tid efter derbyet og en overvoldgiftsdom. I Norsk
Derby var High Flyer igen tredje - og denne gang
mod importer. Set i bakspejlet er der tale om et af
de stærkest besatte derbyer i Skandinavien i
2010´erne. Go Go Gadget vandt før Sir Lando,
High Flyer og Bank Of Burden. I det slagne felt var
den svenske derbyvinder Moe Green og Giant
Sandman.

I Dansk St. Leger blev det også til en tredjeplads
bag Elkær Stutteris eget opdræt Somerville ud af
Singita, men i Svenskt St. Leger lykkedes det en-
delig High Flyer at få en fortjent klassisk sejr. Året

efter vandt High Flyer Kapplöpningsellskabets
Stora Pris på Täby med topvægt. High Flyers halv-
bror Condor (Kendor) sørgede for en ny sejr til
Elkær Stutteri året efter i Kapplöpningsellskabets
Stora Pris, da han var blevet syv år gammel.
Funambule-datteren Matchmaker vandt selv Larch
Ærespræmie, og blandt hendes afkom var Marlbo-
rough (Mastercraftsman) et godt bud på en efter-
tragtet derbysejr for Elkær Stutteri i 2016. Men
Suspicious Mind var for stor en mundfuld, og Marl-
borough måtte nøjes med en andenplads.

STiLLER SiG TiLFREDS MED FORVENTNiN-
GENS GLÆDE.
I 2003 var det også tæt på. Elkær Stutteris Singita
kom ubesejret til start i Dansk Derby, bl.a. med en
totalt overlegen sejr i Jydsk Derby i bagagen. Men
hun var slået til fjerdeplads med 1 ½ længde af
overraskelsen Halfsong. Dengang forstillede ingen
sig, at der her var tale om en hoppe ”Hors catégo-

rie”. I 2006 slog Halfsong til igen, da hun vandt
Scandinavian Open Championship (Gr.3). Igen
som en overraskelse.

Zarzuela efter Singspiel og ud af Singita vandt i
2013 Derby Trial Stakes med fem længder og var
næstefavorit i Dansk Derby. Favoritten Quite A
Mission vandt. Zarzuela var uplaceret, men hun
viste siden sin klasse bl.a med en sejr i Sceptre
Stakes før Madame Esprit. Ingermarie Due Niel-
sen udtalte i 2017, da GalopSport skrev en artikel
om Elkær Stutteris 50 år i galopsporten, at hun
ikke længere tror på, at de kan vinde Dansk Derby.
Men at hun og hendes mand Thorkild Møller Niel-
sen trøster sig med de mange gange, de har ople-
vet forventningens glæde med en derbyfavorit.

High Flyer modtages i Vindercirklen efter Kapplöpningselskapets Stora PrisIngermarie Due Nielsen og Thorkild Møller Nielsen står bag Elkær Stutteri
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KENDT AF ALLE.
Hun har sin faste plads i logen på Den Kongelige Tribune.
Lone Kaj-Nielsen, der fyldte 80 år i juni 2017. Og når hun for-
lader den, er det oftest for at skulle ned i vindercirklen for at
modtage en af sine heste. Og det sker tit flere gange på væd-
deløbsdage på Klampenborg Galopbane. Lone Kaj-Nielsen er
kendt af alle, der har deres faste gang på Klampenborg Ga-
lopbane. Lone er opvokset på Krathusvej i Charlottenlund, og
hendes mor, Enid Ingemann, havde væddeløbsheste hos træ-
ner Harry Stumann. Lone Kaj-Nielsen er 11. slægtled efter
salmedigteren B.S. Ingemann. Fra sin tidlige ungdom var
Lone fast inventar på galopbanen, men hun tog en pause på
omkring 20 år, hvor hun og hendes mand Kaj Nielsen red kon-
kurrencejagter. I 1987 vendte hun tilbage til galopsporten på
opfordring fra hendes fætter, den kendte galopspeaker Henrik
Leth og hans kone Lise.

SVENSK EJERCHAMPiON 2019
I fjor vandt Lone Kaj-Nielsens fukse hingst, Bent Olsen-træ-
nede Red Cactus, Svenskt Derby før den senere norske der-
byvinder Privilegiado og den senere danske derbyvinder
Queen Rouge. Red Cactus var sammen med andre af Lone

Kaj Nielsens heste, bl.a. Learn by Heart, Cabanac og No
Comment med til at gøre Lone til den mest vindende hestejer
på svenske væddeløbsbaner i 2019 med et samlet præmiebe-
løb på 3.688.000 svenske kroner. Som nummer to fulgte Stall
Perlen og som nummer tre Hästgruppen i Lund.

NÅR RED CACTUS ET HØJERE GENERALHANDiCAP
END BROWNiE? 
Efter sin svenske derbysejr vandt Red Cactus overlegent Hur-
ricanelöpning, og Hard Spun-sønnen indledte sin 4-årssæson
i år med en flot andenplads i Strata Trophy på Meydan, hvor
han i fjor var tredje i UAE 2000 Guineas (Gr.3). Red Cactus
har allerede et handicap på 91, og han kan måske vise sig at
blive den højest handicappede hest, Lone Kaj-Nielsen har
ejet.  Der er dog stadig vej op til Brownie, der nåede et handi-
cap på 96 efter sin sejr i Pramms Memorial (L) i 2017. Året før
var Brownie ubetinget Skandinaviens bedste hest. Det viste
han især, da han i Marit Sveaas Minneløp (Gr.3) slog Hurri-
cane Red og Bank Of Burden over 1800 meter. Medens 1800
meter nok var et maximum for Brownie, er der næppe tvivl
om, at Red Cactus føler sig bedst tilpas på de længere distan-
cer. 

Red Cactus og Carlos Lopez Brownie og Jacob Johansen

Lone Kaj-Nielsen
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AFKOM EFTER VERDENS BEDSTE AVLSHiNGSTE.
Red Cactus blev købt for 80.000 pund på Goffs UK Breeze Up Sale
i 2018. Han er en af mange dyre heste - men langtfra den dyreste -
som Lone Kaj Nielsen har investeret i de senere år. Så sent som i
august måned i fjor købte Lone en Galileo-halvsøster til Our Last
Summer for 650.000 euro på Arqanas August Yearling Sale. I 2017
erhvervede hun Dubawi-datteren Nascetta for 520.000 euro, ligele-
des på Arqana. Og Learn By Heart er efter ubesejrede Frankel, der
har opnået imponerende resultater som avlshingst. Han gik i avlen i
2013, og han er allerede far til fem Gruppe-1-vindere. Galileo, den
førende avlshingst i dette århundrede, nåede sidste efterår op på 84
Gruppe-1-vindere. Han tangerer nu Dansilis rekord. Dubawi står ak-
tuelt til en bedækningspris på 250.000 pund, og han har avlet 41
Gruppe-1-vindere.

DANNEBROG TiL TOPS.
H.M. Dronning Elizabeth ejede Learn by Heart som 2-årig, inden
den blev købt af Lone Kaj-Nielsen. Learn by Heart havde en god
treårsæson med en tredjeplads i Norsk Derby og en andenplads i
Norsk St. Leger. Gennembruddet kom, da han i fjor vandt
Stockholms Stora Pris (Gr.3) før Mme Fernandes King David og
Flemming Velins Galileo-søn, Christmas. En stor dag for Dansk Ga-
lopsport på udebane.
I vinter var Learn by Heart i Dubai, hvor han i Dubai City Of Gold
(Gr.2) sin sidste start på Meydan var uplaceret. Men kun slået med
4 ½ længde.

DET STARTER ALT SAMMEN MED STOLGA. MASTER KiD VAR
FØRST.
Stutteri Hjortebos Stolga, der døde i 2012 er mor til Master Kid
(Academy Award) og til Kronhjort og Raadyr samt Marigold - alle
efter Cajun Cadet. De har haft stor betydning for Lone Kaj Nielsen.
Marigold, der vandt i Lones farver, er nu tilbage på Stutteri Hjortebo,
og mor til vinterfavoritten, Miga Horses Palazzi

Master Kid blev Lone Kaj-Nielsens første derbyvinder, da han i 2008
i opvisningsstil med syv længder vandt Dansk Derby. Jacob Johan-
sen, der i en meget lang periode var fast jockey på Lones heste, var
i sadlen, og Bent Olsen trænede Master Kid. At sejren ikke var
nogen tilfældighed viste Master Kid, da han de efterfølgende tre år
på derbydag vandt på derbydistancen 2400 meter. Karrierens aller-
største sportslige præstation i sin glorværdige løbskarriere leverede
Master Kid dog i Danmarks eneste Gruppe-3-opgør, Scandinavian
Open Championship, hvor han i 2010 sluttede tredje bag Peas And
Carrots og Django. Det var her han opnåede sit livs højeste handi-
cap på 91.

Learn By Heart vinder Stockholm Stora Pris (Gr.3)

Master Kid og Jacob Johansen Jacob Johansen - gennem mange år fast  jockey for
Lone Kaj-Nielsen
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REVENTON OG CANTENAC FØLGER OP.
Derbysejren gjorde 2008 til en pragtsæson for
Lone Kaj-Nielsen, der det år vandt 11 gange og
indtjente 1,3 millioner kroner på Klampenborg Ga-
lopbane.

Academy Award-sønnen - Reventon, - der var 
pdrættet af Martin Hjorth og Alexander Elsass og
ud af Stolga-datteren Raadyr, var ubesejret på
Klampenborg som 2-årig med sejr i bl.a. Dansk
Kriterium. Raadyr vandt selv Breeders´ Trophy Ju-
venile på Täby, og hendes helbror Kronhjort, der
var ejet af Lone Kaj-Nielsen, vandt i 2007 Dansk
2000 Guineas. Som 3-årig var Reventon anden i
Dansk 2000 Guineas bag den senere derbyvinder
Inchiline. Reventon var femte i Dansk Derby. Han
stod ikke distancen. Året efter i 2010 vandt han
Copenhagen Golden Mile (L).

Cantenac, der som Reventon løb i Lone Kaj-Niel-
sens bourgognerøde og gule farver blev trods hel-
broderen Reventons manglende distanceevner
alligevel gjort til favorit i Dansk Derby i 2011 efter
sejr i Dansk 2000 Guineas. Men også han fandt
derbydistancen i overkanten, og han måtte tage til
takke med en tredjeplads. Tigress Eleven blev
derbyvinder.

Året efter vandt Cantenac Dansk Breeders Cup.
Det blev til endnu en sejr i Dansk 2000 Guineas
for Lone Kaj-Nielsen, da svenskopdrættede All Or
Nothing i 2016 slog Suspicious Mind. Lone Kaj-Ni-
elsens No Comment var tredje. No Comment star-
tede så sent som den 8. april i år, hvor han blev
fjerde på Jägersro. Han har vist sig at være en
særdeles god sprinter, der har været oppe på 89 i 
handicap.

FALCONET - ENHVER HESTEEJERS DRØM. 
Der har gennem årene været et succesrigt samar-
bejde mellem Lone Kaj-Nielsen og Hjorth- fami-
lien. Jette og Søren Hjorts søn, Martin, er
sammen med Alexander Elsass opdrætter af Re-
venton og Cantenac. Og Martin Hjorth Jensen er
opdrætter af en af favoritterne til dette års danske
derby, New Target, der ejes af Lone Kaj-Nielsen.
Stutteri Hjortebo er opdrætter af Kronhjort, Raa-
dyr, Master Kid – og Falconet. Falco-sønnen Fal-
conet må være enhver hesteejers drøm. Han løb
væddeløb i seks sæsoner. Han var ærlig. Men
træner Bent Olsen tog sig også godt af ham. Skå-
nede ham. I de seks sæsoner løb han kun 35
gange, og kun fem gange startede han på andre
skandinaviske baner end Klampenborg. Hvert år
vandt han og indtjente mere end 200.000 kr. Und-
tagen i hans sidste sæson i 2017, hvor han måtte
”nøjes” med 175.000 kroner. 

Han vandt Dansk Kriterium som 2-årig og Dansk
2000 Guineas som 3-årig, inden han efter et uhel-
digt løb blev tredje i Dansk Derby. Men samme år
kom hans eneste sejr uden for Klampenborg i
Skandinavisk Mesterskab for 3-årige på Øvrevoll,
som han vandt med syv længder

.
Som 3-årig besejrede han også ældre heste i
Skandinavisk Grand Prix, som han vandt igen i
2014. Og i de følgende tre år vandt han hvert år
Pokalløb (L) før heste fra den absolutte skandina-
viske elite, bl.a. Hurricane Red og Berling. Falco-
net kunne være blevet derbyvinder, men der er
ingen tvivl om, at det var på Klampenborgs græs
over 1800 meter, at han følte sig bedst tilpas og
opnåede sine største sejre. Falconet nåede et
maximumhandicap på 93.

Reventon Cantenac og Jacob Johansen Falconet og Jacob Johansen



RaceTimeMAGAZINE 4/2020 SIDE 23

EN SEJ HERRE.
Også Jubilance har givet valuta for pengene. Lone Kaj-Nielsen hen-
tede Oratorio-sønnen til Danmark i 2012 forud for hans 3-årsæson.
Og lidt modsat Falconet, har Jubilance fået lov til at arbejde for hav-
ren. Han har startet 72 gange i Skandinavien på seks forskellige
baner. Og han har selvfølgelig også været i Dubai. Han har deltaget i
utallige skandinaviske topopgør, og han har indtjent 2 millioner kro-
ner. Han har været oppe på 93 i handicap. Nu er han 11 år gammel.
Og han er stadig i træning hos Bent Olsen.

Efter en andenplads i sin skandinaviensdebut på Jägersro vandt Ju-
bilance i sine fire næste starter, bl.a. Jyllandsløb og Norsk 2000 Gui-
neas. Og han blev Årets 3-årige Hest på Klampenborg. I Efteråret
2013 vandt han Tortue Efterårshandicap. I årene efter løb Jubilance
placeret i adskillige af de skandinaviske topøpgør, og han løb kon-
stant til et handicap omkring 90.  Men først den 6. maj 2017 vandt
han igen, da han slog Falconet i Dansk Jockey Club Cup L) og gav
Lone Kaj-Nielsen en dobbeltsejr. Falconet gav ham tre kilo og fik re-
vanche, da han knap en måned senere slog Jubilance under lige
vægt i Pokalløb med 2 ½ længde. Jubilances indtil videre sidste sejr
var, da han i juli måned i fjor vandt Benny Jensen Memorial på Klam-
penborg.

LONE KAJ-NiELSEN KAN ViNDE DERBY iGEN.
Det kan blive til en ny sejr i år i Svenskt Derby for Lone Kaj-Nielsen
med amerikansk-opdrættede Grey Flash. Den veltrukne skimmel
hingst er efter den dobbelte Grade-1-vinder i USA, The Factor. Grey
Flash blev købt for 130.000 pund på Goffs UK Breeze Up Sale i Don-
caster i foråret 2019 af sin træner Bent Olsen. På Klampenborg vandt
han sidste efterår let Basnæsløb, og han imponerede med en tredje-
plads i Meydan Trophy i februar måned i år, hvor han kun var slået
med 1 ½ længde. Hans værste konkurrent kan blive Le Havre-søn-
nen, den svenske vinterfavorit Timo Nurmos, der var foran Grey
Flash i Meydan Trophy.

På Klampenborg er Lone Kaj-Nielsens største chance for at vinde
Dansk Derby i år i skrivende stund New Target. Han er opdrættet af
Martin Hjorth Jensen og efter Center Divider og Nudetnok, der var
tredje i Breeders´ Trophy Classic i 2014. New Target vandt Dansk
Galops Auktionsløb før et andet Center Divider-afkom, Radiant Carl-
ras. New Target var anden i Vinterfavoritternes Ærespræmie på
Klampenborg slået af Palazzi, og han afsluttede sæsonen med en
fjerdeplads i Svenskt Kriterium på Jägersro slået med 4 længder. Det
tegner lovende.

Jubilance/Jacob Johansen

Grey Flash med Carlos Lopez vinder Basnæsløb

New Target/Manuel Martinez vinder Auktionsløb
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HVORDAN GÅR DET DEM?
RaceTime MAGAZINE har gennem de senere år interviewet adskillige danske
hestejere, der har været med til at præge dansk og skandinavisk galopsport.

STALD SHAKER.
Tilbage i marts måned 2016 var Per og jeg på Enghavelyst, hvor vi mødtes med
Klampenborg Galopselskabs formand Jens Lauritzen i Hanne Bechmanns træ-
ningsstalde. Året før havde benvrøvl desværre blæst håbet om en derbysejr for
Vinterfavoritten Stinger bort med vinden. Men han kom igen og vandt som 3-
årig Breeders´ Prize Classic. Jens Lauritzens forhåbninger til Stingers fremtid
var store. Men desværre levede han aldrig helt op til forventningerne.

Cloud Walker, en helbror til sidste års danske Oaksvinder, Silverstone, vandt
Derby Trial Stakes i 2017, men han var ingen steder i Dansk Derby. Året efter
vandt han Breeders Cup Trial, men også denne gang lykkedes det ikke at vinde
hovedløbet. Mere succes har Stald Shaker og Jens Lauritzen haft med Bijou,
som han ejer samme med Bolette Sig Rasmussen. Bijou vandt i 2018 Bree-
ders´ Prize Sprint på Øvrevoll.
I derbyårgangen ejer Stald Shaker Sinndar-sønnen Rue Royal, der var fjerde i
sin debut som 2-årig på Klampenborg. Jens Lauritzen har to 2-åringer. Sam-
men med Thomas Havemann ejer han Good Fortune efter Appel Au Maitre og
Eko Palace Bay, der er halvsøster til Steinway, samt en hoppe efter Myboychar-
lie ud af City Flower (Sharmardal), der er opdrættet på Stutteri Hjortebo. Begge
er i træning hos Søren Jensen.

STALD RAS.
I november 2016 bragte vi et interview med Cai Rasmussen, Stald Ras, der nu
har deres heste i træning hos Rikke Bonde Rohbach. Sammen med Nicolaj
Stott har hun lejet bokse i Jægerspris på Sjælland, hvor der er gode trænings-
baner og folde. Rikke Bonde Rohbach har seks lovende 2-åringer i træning for
Stald Ras, som det skal blive spændende at følge i år. 

Stald Ras vandt i 2018 Dansk Kriterium med Valentin Apache og i fjor Dansk
Breeders Cup med Reliable Carlras. En af årets lovende derbyheste, Radiant
Carlras, vandt Futurity Stakes på Klampenborg, og hun var anden i Dansk Ga-
lops Auktionsløb bag New Target. Blandt derbykandidaterne er også Stald Ras´
eget opdræt Toosh Carlras efter Juniper Tree og ud af Listedvinderen Tatoosh.
Han vandt i sin eneste start som 2-årig, og han gjorde det acceptabelt i Dubai i
vinter. Også Juniper Tree-datteren Tiger´s Carlras tegner lovende. Datteren af
Derbyvinderen fra 2011, Tigress Eleven, startede kun en enkelt gang som 2-
årig i fjor og var anden gennem mål bag Breeze Up-importen Prins Valiant.
Cai Rasmussen satser også i avlen. Han er med i det syndikat af danske inter-
essenter, der hentede Galileo-sønnen Juniper Tree til Danmark. Stald Ras´ Ste-
elgirl Carlras, der vandt Larch Ærepræmie, har fået tre hoppeføl efter Juniper
Tree. Og en anden af Stald Ras´ avlshopper, Dansk 1000 Guineas 2´eren
Brooklyn Carlras, har fået to afkom. En hingst efter Nathaniel – far til Enable –
og i år endnu en hingst efter Juniper Tree. De er begge opstaldet på York Stut-
teri.

Jens Lauritzen Cai Rasmussen

Radiant CarlrasBijou



360 NORTH HORSE RACiNG.
Nils Jansson besøgte vi på hans kontor på Amerika Plads i februar
2017. (RaceTime Magazine 2/17).  Han har nu sine heste i træning
hos Nina Lensvik på Jägersro. 

Suspicious Mind blev derbyvinder i 2016, og han har fortsat sin im-
ponerende karriere med sejre i bl.a. Dansk Breeders Cup og Song-
line Classic (L) på Jägersro. Karmastrikesback vandt i 2017
Skandinavisk Grand Prix, men han er ikke længere i træning.

Irish Trilogy var Skandinaviens bedste 2-åring i 2018, og han løb
fantastisk, da han i vinteren 2019 var tredje i Meydan Classic (L).
Han var anden i Voterlöpning på Jägersro efterfølgende, men se-
nere har han skuffet.

Nils Jansson investerer i stor skala, og han købte på Goffs Novem-
ber Sale i Irland i 2019 to føl efter hhv. Gleneagles og Mastercrafts-
man for i alt 145.000 euro. De er nu er opstaldet på York Stutteri,
men senere skal de tilbage til Irland og gensælges.

360 North Horse Racing har otte 2-åringer klar til denne sæson
med papirerne i orden. Bl.a. en No Nay Never- hoppe, No Nay
Naughty. Elysium, en hoppe ud af Oaksvinderen Annaboda. En
halvsøster til Irish Trilogy og Acapello, Irishlittlesister. Cocco Cool,
en hingst efter den danske derbytreer Coco Chanel.  Suspicious
Boy, en halvbror til New Target samt Mindhunter, en halvbror til Pas
de Secrets og Hi Finn, og Brazen Brazze, en søn af den australske
topbeskeler Brazen Beau. Det burde give resultater.

Irish Trilogy strækker ud
under et morgenarbejde
i Dubai

Nils Jansson

Suspicious Mind/Elione Chaves SIDE 25



SCANVET STALLiONS.
I RaceTime MAGAZINE 3/18 beskrev Per og jeg vores besøg hos Flemming Velin i Fredensborg, hvor
han har egne træningsbaner og stalde. Flemming Velin er ejer af en række veterinær- og  lægemiddel-
virksomheder, bl.a. ScanVet, der importerer og distribuerer medicin til både produktions- og hobbydyr.  

Flemming Velin har sat sit præg på dansk galopsport gennem mange år. Han var ejer af Flying Drum-
mer, der henrykkede Klampenborgs publikum og vandt Svenskt Derby i 1973. Efter en pause fra galop-
sporten, vendte Flemming Velin i 2013 tilbage til galopsporten, og han har satset rigtig meget på indkøb
af en række særdeles veltrukne galopheste fra udlandet. 

Flemming Velins mest succesrige væddeløber de senere år har været Galileo-sønnen Giuseppe Piazzi,
der var ubesejret i 2017, hvor han var Skandinaviens bedste hingst og oppe på et handicap på 95. 
Giuseppe Piazzi vandt i fjor Pokalløb før Jubilance og staldkammeraten Coat Of Arms. Galileo-sønnen
Coat Of Arms var også tredje i Dansk Jockey Club Cup, hvor han var slået af King David og Omar Brad-

ley, ligeledes ejet af Flemming Velin. Desværre har vi ikke set War Front-sønnen Omar Bradley siden.
Coat Of Arms vandt nemt i sine sidste to starter på Klampenborg i fjor, men i nemt selskab.
3-årige Christmas, endnu en Galileo-søn, vandt i fjor i sine to første starter, inden han blev kastet for
ældre udfordrere i Stockholms Stora Pris (Gr.3). Han blev tredje efter Learn By Heart og King David. En
flot præstation, som han ikke fulgte op på i sine næste starter, men han bliver interessant at følge i år.
Det gør andre af Flemming Velins heste også. Blandt andet de to ustartede Frankel´s Kiss og US Pha-
roah. Den nu 4-årige hingst Frankel´s Kiss efter Frankel blev købt på Arqana Breeze Up Sale i Deauville
i efteråret 2018 for 770.000 euro. Og på samme auktion året efter erhvervede Flemming Velin den nu 3-
årige American Pharoah-søn, US Pharoah. American Pharoah vandt i 2015 det amerikanske Triple
Crown. Han vandt i 9 af sine 11 starter. Indtjente knap 9 millioner dollars, og han er den tredje højest
handicappede galophest nogensinde -efter Frankel og Dubai Millennium.
Flemming Velin er også ejer af avlshingstene Wilshire Boulevard efter Danehill og Wentworth efter Acc-
lamation. Begge hingste er opstaldet på York Stutteri. Wilshire Boulevard er ¾ bror til Zoffany, der er
kendt i Skandinavien som far til Gold Tyranny og den danske derbyvinder Sir Herman. 

Flemming Velin med Giuseppe Piazzi

Coat Of Arms

Christmas/
Jacob Johansen

Wentworth/Oliver Wilson Wilshire
Boulevard
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STALD SEASiDE.
I april 2018 var vi på besøg på toppen af TUBORG hos mak-
kerparret bag Stald Seaside, Peter Rasmussen og Michael
Jakobsen. (RaceTime MAGAZINE 4/18).

Stald Seaside vandt i 2012 Dansk Derby med Darcy, og da vi
interviewede Peter Rasmussen og Michael Jakobsen stod
Stald Seaside med to oplagte kandidater til Dansk Derby
2018, Baltic Exchange og Silver Seas.

Men det går ikke altid som præsten prædiker. Baltic Ex-
change kom ikke til start i 2018, og Silver Seas skuffede og
måtte nøjes med en enkelt sejr som 3-årig. De er nu begge i
avlen og opstaldet på Stutteri Hjortebo sammen med to andre
af Stald Seasides avlshopper, Silvertown og Beaufort Twelve.
Sikken et hold!

Stald Seasides sprinteres, Land´s End var uden sejre i 2018
og 2019, men i 2018 blev det til to flotte andenpladser. I Za-
wawi Cup (Gr.3) bag I Kirk og i Bro Park Sprint Champions-
hip, som Ambiance vandt. I 2018 vandt Stald Seaside også
det velbetalte Hurricanelöpning med Sea Lieutenant.

Kriteriumsvinderen Admiralty Law (Appel au Maitre- Silver-
town) der er i træning hos Søren Jensen, er en af forhåndsfa-
voritterne til Dansk Derby 2020. Og hos Francisco Castro på
Jägersro har Stald Seaside en anden veltrukken 3-årig, den
ustartede hoppe Charter Party (Appel Au Maitre - Lady Cle-
mentine).  Stald Seaside har også tre 2-åringer klar til denne
sæson. Bl.a. Loadline, der er helbror til Charter Party og Bal-
tic Exchange og i træning hos Søren Jensen. Samt en 2-årig
Tamayuaz-hingst, der er halvbror til Hurricane Red og Iceca-
pada, og i træning hos Francisco Castro. Stald Seaside er
endnu en skandinavisk hesteejer, der satser stærkt.

Derbyvinderen Darcy/Per-Anders Gråberg

Land’s End/Alexandra Dos Santos/Zawawi Cup (Gr.3) Admiralty War/Manuel Martines Sea Lieutenant modtages af Francisco Castro efter sejren i Hurricane löpning
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MME FERNANDE.
I 2018, umiddelbart før Dansk Derby og lige efter
Karin Sallings 75 års-fødselsdag var min bror og
jeg inviteret til morgenmad hos fru Salling på Ilder-
vej i Århus. (RaceTime MAGAZINE 5/18). Sam-
men med sin mand Herman Salling, der døde i
2006, havde hun i starten af dette århundrede stor
succes med hopperne Lady Clementine og La
Sall, der senere begge blev succesfulde avlshop-
per for Stutteri Hjortebo. Senere fulgte to klassiske
sejre i 2010 med Sir Randolph, der vandt Dansk
2000 Guineas før Sir Henry, der efterfølgende
vandt Dansk Derby.

De sidste tre år har Karin Salling skrevet Dansk
Derbyhistorie. Mme Fernande, hendes synonym,
vandt Dansk Derby i 2017 med Sir Herman. King
David var storfavorit i 2018, men han måtte bøje
sig for Master Bloom. Og i fjor vandt Queen Rouge
på imponerende vis Dansk Derby. Det kan man
kalde derbysucces. Og i fjor fulgte King David til-
med op med sejr i Dansk Jockey Club Cup (L) og i

Grosser Preis von Lotto (Gr.3) i Hamborg. Vinder
Karin Salling derby igen i år? Hun har flere meget
veltrukne 3-åringer i stalden hos Marc Stott, bl.a.
en halvbror til Queen Rouge, King Richard. Men
ingen har endnu vist form, der placerer dem blandt
derbyfavoritterne.

VELTRUKNE 2_ÅRiNGER.
Det skorter heller ikke på veltrukne 2-åringer for
Karin Salling, der har udvidet sit engagement i ga-
lopsporten de senere år. Appel Au Maitre-sønnen
Sir Harry, der er i træning hos Rikke Bonde
Rohbach, er halvbror til Sir Randolph og Sir Her-
man. Kong Salomon efter Havana Gold og ud af
Edallora er som King David opdrættet på Stutteri
Stork. Han er i træning hos Marc Stott. Det gælder
også Camelot-sønnen White Heart, der blev købt
på Arqanas August Yearling Sale i Deauville i fjor
for 140.000 euro. Endvidere er der Lightfoot, første
afkom efter Oaks- og Breeders´ vinderen Whistler,
der er halvsøster til Appelina. Lightfoot efter Appel
au Maitre er i træning hos Søren Jensen.

SENESTE HESTEEJER iNTERViEWS.
I efteråret 2019 interviewede vi The J.C. Organiza-
tion, Alice Weiste og John Christensen (RaceTime
MAGAZINE 7/19) samt Gitte og Ole Torkdahl (Ra-
ceTime MAGAZINE 8/19). Og i denne vinter har vi
skrevet om andelstalden Stald KTAS (RaceTime
MAGAZINE 2/20).

Hvordan det går dem, vil RaceTime MAGAZINE
senere følge op på, ligesom vi håber, at der bliver
en lejlighed til at interviewe Thomas Havemann.
Han gjorde sig bemærket som en markant køber
på Scandinavian Open Yearling Sale på York Stut-
teri i fjor, og sammen med Iben Hjorth Buskop og
hendes mand Morten Buskop er han ejer af sidste
års derbytoer og St. Leger vinder, Good Fella.

Hestesport kan være en dyr hobby.
Det viser denne gennemgang af en
række skandinaviske hesteejere.
Heldigvis skaber det samtidig ofte
gode oplevelser og resultater. Det
viser denne gennemgang også.
Men det bliver forstærket af sam-
vær på de skandinaviske galopba-
ner og i staldene. Når der er nogle
at dele glæden med. Forhåbentlig
forhindrer Coravirussen ikke det i
et længere tidsrum. I Skandinavien
og rundt omkring i Verden.

RaceTimeMAGAZINE 4/2020

King David og Oliver Wilson vinder Jockeyklubbens
2000 Guineas på Bro Park
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Alice Weiste og John Christensen (The JC Organization) sammen med deres
agent Filip Zwicky


