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SCANDINAVIAN OPEN CHAMPIONSHIP 2020 (Gr.3) BLEV HISTORISK!
To danske derbyvindere var første og anden i
mål. De fire første var skandinavisk opdræt-
tede. Det var tredje år i træk, at en skandina-
visk opdrættet hest vandt Scandinavian Open
Championship (SOC). Selvom der bruges rig-
tig mange penge blandt skandinaviske hestee-
jere på indkøb af dyre importer, klarer de
skandinavisk opdrættede sig flot for tiden.
Tekst. Klaus Bustrup.

Der er ikke noget så rart, som når danske derby-
vindere er i stand til at følge op på deres derby-
succes med flotte resultater i deres videre
karriere. Det har ikke altid været tilfældet. I mange
år har årsagen især været, at konkurrencen fra of-
test dyrt indkøbte importerede heste har vist sig
for stor. Derfor var det en sand fornøjelse – des-
værre kun på skærmen – at se den danske derby-
vinder fra 2016, Suspicious Mind vinde SOC i år
før den danske derbyvinder fra 2019, Master

Bloom. Begge skandinavisk opdrættede og endda
med yderligere to skandinavisk opdrættede heste
på de følgende pladser, Gold Tyranny og Freestyler.
Og for at gøre den skandinaviske opdrættersucces
fuldkommen, var det tredje år i træk, at en skandina-
visk opdrættet hest hjemtog SOC. Dette års toer,
Master Bloom vandt i fjor, og Efesos vandt i 2018.

SEKS DANSKE DERBYVINDERE HAR VUNDET
SCANDINAVIAN OPEN CHAMPIONSHIP.
Den første var Federico, der vandt SOC i 1996 året
efter hans derbysejr. Af de 12 startende heste var de
elleve importer. Eneste dansk opdrættede var Cut
Comeau  opdrættet af Jens Stounberg. Brdr. Strec-
kers Federico var amerikanskopdrættet. Det var
dengang importer var startberettigede i Dansk
Derby. Den næste, der præsterede kunststykket var
ligeledes en import. Den tredobbelte skandinaviske
derbyvinder Valley Chapel, der vandt SOC to år i
træk, i 2001 og i 2002.

Stald Perlens fremragende hingst var opdrættet i Ir-
land. Da han sejrede i 2002 var præmiesummen
300.000 kroner. Året før var den 400.000 kroner, og
da Federico vandt fem år tidligere var den på
600.000 kroner. Suspicious Minds sejr i år over 20 år
senere indbragte ejeren 360 North Horse Racing
250.000 kroner! 

Det er en udvikling, der er værd at være opmærk-
som på. Præmiesummen kan blive så lille, at de
bedste heste i Skandinavien ikke finder det umagen
værd at stille op. Det mener jeg så ikke var tilfældet i
år. Fra den ældre skandinaviske elite over distance
manglede i år vel kun Square De Luynes. Det kunne
dog have været interessant at se, hvordan Red Cac-
tus og Queen Rouge ville have klaret sig.
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KUN TO HOPPER HAR VUNDET SOC.

I 2003 vandt Halfsong overraskende Dansk Derby,
og tre år senere vendte hun tilbage og vandt Scandi-
navian Open Championship. Og igen var det en
overraskelse. Ud over Halfsong har kun en hoppe
vundet SOC, det var i 2011, da tysktrænede Ovambo
Queen besejrede Peas And Carrots.

Netop Peas And Carrots er den sidste endnu ikke
nævnte danske derbyvinder, der også har vundet Scan-
dinavian Open Championship. Det gjorde han i 2009,
tre år efter sin danske derbysejr. Omar Zawawis Peas
And Carrots, der var opdrættet af Havreholms Stutteri,
var i en årrække stort set den eneste skandinavisk op-
drættede hest, der kunne tage kampen op med impor-
terne. Peas And Carrots løb seks gange i SOC – det må
være rekord. Han var hver gang placeret og ud over sej-
ren i 2009 var han anden tre gange. I år var Omar Za-
wawi repræsenteret med Stald Jupiters opdræt Gold
Tyranny, der blev tredje. En plads ned i forhold til i fjor,
hvor han var anden til Master Bloom.

SUSPICIOUS MIND - SIKKEN EN HEST.

Appel Au Maitre-sønnen Suspicious Mind kunne
allerede se tilbage på en fremragende karriere,
men sejren i Scandinavian Open Championship
var hans første Gruppe-3-sejr. Suspicious Mind,
der er opdrættet af Stutteri Hjortebo, var allerede
listed-vinder med sejren i Songline Classic på Jä-
gersro i 2018. Ud over sejren i Dansk Derby er en
af hans mest meriterende præstationer anden-
pladsen i Azizi Riviera på Meydan i Dubai.
Det var Suspicious Minds fjerde start i SOC, og
det er gået bedre hvert år. I 2017 var han femte, i
2018 fjerde og i 2019 tredje. Og i år kom så sej-
ren. Suspicious Mind har en sejrsprocent på næ-
sten 50. Han har vundet 15 gange og indløbet 3,5
million kroner.

KING DAVID

Denne  artikel handler om skandinavisk opdræt-
tede hestes nylige succes i Scandinavian 

Open Championship. Men det er svært helt at
undgå at nævne, at vi på SOC-dagen i Copenha-
gen Golden Mile så King David pulverisere sine
konkurrenter i årsdebuten. Mme Fernandes vid-
underlige miler, der er opdrættet af Stutteri Stork
blev efter løbet sat op til 96 i generalhandicap er
er nu en af de højest handicappede dansk op-
drættede heste i nyere tid. Kun Square De Luynes
har et højere handicap i Skandinavien, 98. Duca
Di Como har 96 som King David og som allerede
nævnt i GalopSport vil et møde mellem King
David og Duca Di Como i Stockholms Stora Pris
(Gr.3) på Bro Park være en lækkerbisken for alle
galopelskere.
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