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I dette nummer af RaceTime MA-
GAZINE koncentrerer vi os om høj-
depunkter fra Klampenborg
Galopbanes historie. Men vi forsø-
ger samtidig at skabe sammen-
hæng mellem fortid og nutid.
Galopsport bliver ekstra spæn-
dende, når man gennem generatio-
ner følger hestene og de personer,
der omgiver dem. Springtime Carl-
Ras har vundet to af sine sidste tre
starter. I blød bane. Han er ud af
Summertime, der løb sit måske
bedste løb i Dansk Derby i 2012,
hvor hun var anden kort slået af
Darcy. I blød bane. Bag Stald Ras
står Cai Rasmussen, der er i søn-
nesøn af Gorm Rasmussen, der var
en de mest markante skikkelser på
Klampenborg Galopbane i
1920erne og 30erne. Fawzia, der
lægger navn til en af artiklerne i
dette nummer var ejet af Ejler Ras-
mussen fra samme familie. Han var
en anden markant skikkelse på
Klampenborg Galopbane og for-
mand for Dansk Galop fra 1972-79.

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

RaceTime Magazine udgives af Galop-
Sport. 

Fotos: Burt Seeger, Stefan Olsson, Erika
Rasmussen med flere.
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BECHMANN
EVENTYRET

Det antagelig største ”Galop-
eventyr” indenfor sporten i Dan-
mark må uden tvivl tilskrives
Familien Bechmann.

SIDE 6

DRAMATISK DANSK DERBY’13
Et af de måske mest dramatiske danske Derbies nogensinde
blev afgjort i 2013. Sir Winston med Nicolaj Stott styrtede i det
skarpe tribunesving. Han fik flere af feltets heste over sig, men
slap næsten uskadt. Zarzuela - en af favoritterne - måtte
springe henover Sir Winston. Trods dette udviklede flere af de
startende heste sig til klasse-væddeløbere: Løbet blev vundet
af Quite A Mission, men der skulle målfoto til før det kunne
meddeles, at han med  kort hoved havde slået Rock The Le-
gend

Familien Bechmann samlet efter triumfen i Norsk Derby på 
Øvrevoll  med La Isleta.

Quite A Mission yderst vinder Dansk Derby 2013 efter målfoto
før Rock The Legend.

Var du klar over, at Englands
uhyre galopinteresserede Dron-
ning Elisabeth af England i sin
tid fik et føl på tværs af lande-
grænserne. Jo det er rigtig nok! 

FØL PÅ TVÆRS SIDE 8

SIDE 9

5TH DAM FAWZIA
Lot 42 blev solgt for kun
10.000 kr. på Scandina-
vian Open Yearling Sale i
år. Men moderlinjen er
fyldt med fremragende
hopper, bl.a. derbyvin-
dere. Og Fawzia og Fa-
bella har givet navn til
løb på Klampenborg.

SIDE 4

DET KAN IKKE VÆRE RIGTIGT
Carl Ras Mowerinaløb 2016
hører hjemme i Klampenborg
Galopbanes historie. Det viste
sig senere, at der var tale om et
særdeles stærkt felt og der
måtte målfoto til for at afgøre,
hvem der havde vundet.SIDE 3

I 1991 vandt Bechman Racing Dansk Derby med Tao, der var danskopdrættet, men i tysk træning
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Carl Ras Mowerinaløb 2016 hører hjemme i
Klampenborg Galopbanes historie. Det viste sig
senere, at der var tale om et særdeles stærkt
felt. Der måtte målfoto til for at afgøre, hvem
der havde vundet.

Og selv efter indløbsrækkefølgen blev bekendt-
gjort ville Nicolaj Stott, der red toeren, Beaufort
Twelve, stadig ikke acceptere, at han ikke havde
vundet. Han løb op til voldgiften og måtte der
konstatere, at den var god nok. Staldveninden
Miss Vordingborg med Elione Chaves i sadlen
var først over mål. 

Elektra Art, der senere vandt såvel Dansk som
Norsk Oaks samt Sceptre Stakes to gange var
tredje i mål. Og den femdobbelte Listedvinder,
mangemillionøsen Appelina, var fjerde. Klampen-
borg blev aldrig Appelinas yndlingsbane. I det
slagne felt var bl.a. den senere vinder af Erik O
Steens Memorial, stadig aktive Swan Black.

DOBBELTSEJR TIL SØREN JENSEN.
Såvel Miss Vordingborg som Beaufort Twelve var
i træning hos Søren Jensen på Enghavelyst. Miss
Vordingborg kom til Mowerinaløb med sejr i tre af
de seneste fire starter. Kriteriumsvinderen Beau-
fort Twelve havde vundet i sin eneste start som
3-årig. Hun var favorit og førstejockeyen Nicolaj
Stotts foretrukne. Det lignede da også længe en
sejr til favoritten, men hun blev fanget på stregen
af Miss Vordingborg.
Layman-datteren Miss Vordingborg var opdræt-
tet af Hilmer Petersen, som også ejede hoppen
sammen med Birte Müllertz, der senere blev ene-
ejer af Miss Vordingborg.  I Mowerinaløb gik Miss
Vordingborg sit livs løb. Det blev til gode place-
ringer senere i karrieren, men hun vandt aldrig
igen.

DET LYKKEDES I SVERIGE.
Beaufort Twelve fortsatte til Sverige, hvor hun i
Jockeyklubbens 2000 Guineas på Bro Park slog
Suspicious Mind. I Dansk Derby 2016 var de to 

næstfavoritter efter favoritten Lifeofbryan. Suspi-
cious Mind vandt overlegent. Beaufort Twelve var
uplaceret. Det var for langt for hende. Senere på
året vandt hun Breeders Prize Sprint på Øvrevoll.

EFTERKOMMERE PÅ VEJ.
Stald Seasides Academy Award-datter Beaufort
Twelve ud af legendariske, nu afdøde Lady Cle-
mentine, er nu opstaldet som avlshoppe på Stut-
teri Hjortebo. Hun har i år fået et hingstføl efter
Moohaajim. Familien Haugaards Elektra Art efter
Excellent Art er opstaldet på York Stutteri og har
i år fået et hingstføl efter Wilshire Boulevard.
Også Stall Perlens Appelina (Appel Au Maitre) er
gået videre i avlen og er blevet bedækket på
Lanwades Stud af den tyske derbyvinder Sea
The Moon (Sea The Stars).

NYE HØJDEPUNKTER VENTER!
Hvis afkommene lever op til mødrenes præstatio-
ner, venter der os nye højdepunkter på Klampen-
borg Galopbane.

DET KAN
IKKE
VÆRE
RIGTIGT.

Af: Klaus Bustrup

Præmieoverrækkelse efter Carl Ras Mowerinaløb 2016. Tv.
Karen Margrete Sig Rasmussen og til højre for hende Miss
Vordingborgs ejer Birthe Müllertz ledsaget af børnebørn. 
Foto: Burt Seeger

Miss Vordingborg (Elione Chaves) indvendigt når akkurat forbi Beaufort
Twelve (Nicolaj Stott) i Carl Ras Mowerinaløb 2016. Elektra Art (Marcos 
Robaldo) er tredje. Foto: Burt Seeger
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5th DAM FAWZIA.

LOT 42 SOLGT FOR 10.000 KRO-
NER.

På Scandinavian Open Yearling
Sale i år var lot nr. 42 en hoppe
efter Victorius Soul og ud af Fa-
biola. Den blev fremstillet af J. & J.
Schlawitz og købt af Den Grønne
Rengøring Aps for sølle 10.000 kro-
ner. Ser man på moderlinjen finder
man ellers her nogle fremragende
danskopdrættede hopper, der alle
har givet publikum på Klampen-
borg Galopbane store oplevelser.
Og to af dem lægger tilmed navn til
klassikere på Klampenborg: Fawzia
Stakes og Fabellaløb.

FAWZIA.
Ejler Rasmussen, der var formand
for Dansk Galop fra 1972-79 var
ejer af Fawzia, der i 1961 vandt Mo-
werinaløb og senere på året var
anden i Dansk Derby til Bolzano og
tredje i Svenskt Derby, der ligele-
des blev vundet af Bolzano. Den-
gang var Per og jeg teenagere på
Klampenborg Galopbane. Vi fulgte
især vores forældres Faust, der i
Norsk Derby forhindrede Bolzano i
at blive tredobbelt derbyvinder.
Med 10 centimeter! Faust var en
fremragende hest. Men han løb
fem gange mod Fawzia, og Fawzia
var foran ham hver gang.

I avlen blev Fawzia bl.a. mor til Fa-
bella og til Farina, der vandt både
Dansk og Svenskt Oaks.
Fawzia Sakes er naturligvis opkaldt
efter Fawzia. Fawziastakes blev tre
gange i træk vundet af Lumen.
(2006, 2007 og 2008). Tatoosh vandt
i 2012 og 2013, og blandt de øvrige
vindere kan bl.a. nævnes Inaya, der
vandt i 2015.

FABELLA.
13 år efter moderens triumf i Mo-
werinaløb gentog datteren Fabella
succesen, og hun vandt samme år
også Dansk Oaks. Som 2-årig
havde hun vundet i fem af sine

seks starter, bl.a. Produce Stakes
og Dansk Avlsløb. Fabella var som
Fawzia ejet af Ejler Rasmussen. I
avlen blev Elopement-datteren Fa-
bella mor til to derbyvindere, Fabu-
lous og Farandole.
Fabella lægger navn til Fabellaløb,
der i år blev vundet af Margrethe.

FABULOUS.
I 1983 blev Dansk Derby vundet af
en hoppe, Rossard. Den første
hoppe, der havde vundet et Dansk
Derby siden Vanjas sejr i 1947. Året
efter vandt en hoppe igen Dansk
Derby. Fabulous var Ejler Rasmus-
sens første derbyvinder, og han

Familien Rasmussen efter Farandoles
derbysejr i 1987 omgivet af Bo Ras-
mussen, Carl Rasmussen, træner
Lone Larsen. Ole Larsen var i sadlen.

Nogle løb på
Klampenborg
Galopbane har navn
efter tidligere stjer-
ner. bla. Fawzia Sta-
kes, der tre år i
træk er vundet af
Lumen
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Ejler Rasmussen
Ejler Rasmussen var formand
for Ædle Hesteavl gennem en
menneskealder. Interessen fik
han fra faderen Carl Rasmus-
sen. Carl var ivrig opdrætter og
oplevede store triumfer med
eget opdræt.

Joe Mercer skulle have redet Fabulous, men
meldte afbud. Det betød en chance for Klavs
Hviid, der forvaltede sit ridt mesterligt til en der-
bysejr. Ole Larsen trænede.

havde selv opdrættet hende.

Fabulous fulgte senere på året op med en
sejr i Dansk Oaks. I Dansk Derby skulle den
engelske topjockey Joe Mercer have redet
Fabulous, men han meldte afbud. Det
betød, at den unge jockey Klavs Hviid fik
chancen, og den mulighed forvaltede han
mesterligt.

FARANDOLE.
I 1987 vandt endnu en Fabella-datter Dansk
Derby. Farandole var ejet af afdøde Ejler
Rasmussens sønner Bo og Carl Ejler Ras-
mussen. Farandole vandt en sikker sejr med
Ole Larsen i sadlen, men den talentfulde
hoppe kom desværre aldrig til start igen på
grund af en rygskade. Carl Ejler Rasmussen
vandt senere samme år også Dansk Trav
Derby med Konsonant. En enestående begi-
venhed. - fortsættes  3. spalte

Såvel Fabulous som Farandole
blev i avlen mødre til adskillige
vindere, men ingen i klassisk
sammenhæng.

Farandole er mor til vindende Fa-
stina, der i avlen er mor til Fa-
biola, der vandt fem løb, bl.a.
Stutteri Hjortebos Valpreløb på
Jydsk Væddeløbsbane i 2011.
Fabiola har fået tre føl, alle efter
Victorious Soul, der er far til top-
sprinteren Prime Red. Det sidste
er Lot 42, der er navngivet Miss
Emily.

Carl Ejler Rasmussen og frue modtager den Steen
Juul-trænede travhest Konsonant efter sejren i
Dansk Travderby 1987. Det var kun fire uger efter Bo
og Carl Ejler Rasmussen vandt Dansk Derby.
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Dansk Derby er forbeholdt skandi-
navisk opdrættede heste. Kun i 
perioden 1993-99, var der en kort
åbning, og det førte til fem sejre i
de syv år til heste opdrættet uden-
for Skandinavien.

Men det er absolut undtagelsen, 
at en danskopdrættet hest, der er i
træning i Tyskland, vinder Dansk
Derby. Det skete i 1991, da Bech-

mann Racings Tao med Terry Hellier
i sadlen vandt Dansk Derby. Tao var
trænet i Tyskland i Bremen af 
Andreas Wöhler. Og opdrættet af
Bechmann Stud.
Tao kom fra en sejr i Gruppe-3-løbet
Grosser Preis der Steigenberger.

TAO VANDT OGSÅ SVENSKT
DERBY OG ICECOLT NORSK
DERBY.

Dansk Derby sad i benene på Tao
ugen efter, da han var uplaceret i
Tysk Derby. Men i Svenskt Derby var
han atter ”fit for fight”. Med Lester
Piggott i sadlen vandt han med 13
længder. Desværre blev Tao senere
på sæsonen ramt af sygdom og 
måtte aflives.

Tao efter Gortys (Nijinsky) og ud af
Laurier d´Or (Sassafras) er en af de

bedste danskopdrættede heste, vi
har oplevet. Og han havde stamtav-
len i orden. Farfaderen Nijinsky
vandt såvel Engelsk som Irsk Derby,
og morfaderen Sassafras Fransk
Derby og Prix de l´Arc de Triomphe.
Den danske derbytoer, Icecolt, var
klar til Norsk Derby, som han vandt.
Og familien Bechmann kunne såle-
des notere sejr i alle de tre skandi-
naviske derbyer i 1991.

EN DANSKOPDRÆTTET, MEN TYSKTRÆNET 
VINDER AF DANSK DERBY. 

Tao er en af de bedste
dansk opdrættede
heste, vi har oplevet

Da Bechmann-eventyret var på sit højeste havde man 175 heste
og beskæftigede 80 medarbejdere. Der var således ikke ualmin-
deligt at man ”fyldte” godt op i løbene.

Indgang til Bechman Stud i Tyskland

Bechmann Racings Tao, der kom til Dansk
Derby  som vinder af Gruppe-3-løbet Preis
der Steigenberger Hotels i Frankfurt
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Taos ejer, Willy Bechmann, var en fremragende cykelrytter, og han skabte sig en
formue, da han solgte Carmen Curlers, som han var medejer af. Da han via sønnen
Jens og svigerdatteren Hanne Bechmann besluttede sig for at gå ind i galop-
sporten, var det ”all in”. Han købte stutteriet Skovmosegård i Nordsjælland, som
Jens og Hanne drev, og Waresley Park Stud i England, som Hannes bror Søren Jen-
sen stod for.

Da Bechmann Racing var på sit højeste ejede Willy Bechmann ca. 175 heste og beskæf-
tigede 80 medarbejdere. I 1991 var Bechmann Racing den 10. mest vindende hesteejer i
Europa med 75 sejre og 7,5 millioner kroner i præmiepenge. Willy Bechmann døde i
2010, 77 år gammel.
I RaceTime MAGAZINE 9/2018 kan man læse mere om Bechmann Racing og især om
Hanne Bechmann, der afsluttede sin fornemme trænerkarriere med udgangen af sæso-
nen 2018. Hun er dog stadig aktiv som opdrætter sammen med sin mand Jens på Karle-
bogaard.

VANDT TYSK DERBY I FJOR.
Andreas Wöhler er stadig aktiv som træner. Så sent som i fjor vandt han Deutsches
Derby (Gr.1) på Hamburger Horn med Laccario redet af Eddie Pedroza. Det var Eddie
Pedroza, der var i sadlen på Malekha, da hun vandt Dansk Oaks i år. Ligesom han sej-
rede med Red Cactus i Svenskt Derby i fjor, hvor han altså red to derbyvindere.

Andreas Wöhler har flere gange været tysk championtræner, og han har vundet Tysk
Derby fem gange. Det blev til dobbeltsejr som træner i 2011 - 20 år efter sejren i Dansk
Derby - med den indtil da ubesejrede Dubawi-søn Waldpark (Josef Bojko), der vandt før
favoritten Earl Of Tinsdal (Eddie Pedroza).

FLERE TRIUMFER PÅ KAMPENBORG.
Terry Hellier sluttede sin jockeykarriere i 2013. Derbysejren med Tao i 1991 var ikke hans
eneste storløbssejr på Klampenborg. I 2003 vandt han tre af Scandinavian Open-dagens
største opgør - Skandinavisk Opdrætningsløb med Søren Jensen-trænede La Sall, Gol-
den Mile (L) med Flemming Poulsens Apple Green og selve Scandinavian Open Cham-
pionship (Gr.3) med samme træners Dano-Mast.
En sejr i Tysk Derby stod højt på Terry Helliers ønskeseddel, og det lykkedes i 2012 med
Soldier Hollow-sønnen Pastorius. I avlen er Pastorius far til Master Bloom, der vandt
Dansk Derby i 2018 før King David og i fjor Scandinavian Open Championship (Gr.3).

”Galopsport bliver ekstra spændende, når man gennem
generationer følger hestene, og de personer, der omgiver dem.”
Tekst: Klaus Bustrup.

WILLY BECHMANN - ”ALL IN”.

Andreas Wöhler er stadig aktiv. I fjor
vandt  han Deutsches Derbuy (Gr.1)
på Hamburger Horn med Laccario

En sejr i Tysk Derby stod højt på ønskeseddel
hos Terry Hellier. Og det lykkedes i 2012 med
Soldier Hollow-sønnen Pastorius. Han er bl.a. far
til Master Bloom, der vandt Dansk Derby i 2018
før King David og i fjor Scandinavian Open
Championship (Gr.3).

Terry Hellier vandt ikke alene
Derby i Danmark. I 2003 vandt
han tre af storløbene på Scandi-
navian Open-Dagen: Skandina-
visk Opdrætningsløb med La Sall.
Golden Mile med Apple Green og
Scandinavian OpenChampions-
hip med Dano-Mast
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Tekst: Mugge

Hanne og Jens Bechmann med føllet
”Stino” og hans mor ”Sea Flow”

Af: Mugge
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I 2004 vandt Funny Legend Mowerinaløb på Klampenborg før
Lady Clementine. I år er de begge døde efter flotte løbskarrierer
og mange succesrige år som avlshopper. Funny Legend startede
fem gange på Klampenborg, og hun vandt i dem alle. I 2005 vandt
hun Dansk Breeders Cup før Matchmaker og Athene.

Stald E og F´s Funny Legend, der var i træning hos Wido Neuroth var
en enestående hoppe. Hun vandt i 24 af sine 34 starter og sejrede
bl.a. i Breeders Trophy Classic, Stockholms Stora Pris (Gr.3) og Marit
Sveaas Minneløp (Gr.3). Funambule-datteren sluttede med et general-
handicap på 93. Funny Legends mor, Leap Day Legend, fik kun to
afkom. Halvbroderen Spectacular Day (Spectacular Tide) løb 10 gange
uplaceret og sluttede med et generalhandicap på 38!

I avlen blev Funny Legend bl.a. mor til den svenske derbytoer, Funint-
hesand (Footstepinthesand), der også vandt Songline Classic (L). Til
Funnys Chap (High Chaparral), der vandt seks gange, og til Appel La
Légende (Appel Au Maitre), der var anden i SM for 2-Åriga Hästar. Hun
er nu i avlen, og hun har i år fået et hingstføl efter Footstepinthesand.

ROCK THE LEGEND.
I Dansk Derby 2013 kom Funny Legends datter Rock The Legend til
start. Hun var som moderen trænet af Wido Neuroth. Hun havde løbet
pænt inden, men hun havde ikke været ude på derbydistancen. Hun
var mindre påagtet i totalisatoren. Hun stod til 29 gange pengene.
Rock The Legend var dog min derbyfavorit pga. moderens præstatio-
ner på Klampenborg. Og faderen, Rock Of Gibraltar, var jo heller ikke
til at kimse ad.

Modstand var der nok af. Favoritten Quite A Mission kom med sejre i
de seneste seks starter. Falconet havde kun løbet en gang som 3-årig.
I Dansk 2000 Guineas, som han vandt overlegent. Singspiel-datteren
Zarzuela havde cantret hjem i sine to forudgående starter på Klampen-
borg over 2200 meter, senest Derby Trial Stakes. Og fra Sverige kom
Captain America med et knebent nederlag til Quite A Mission i Svenskt
2000 Guineas.

UBESEJRET PÅ KLAMPENBORG - OG DATTEREN BLEV NÆSTEN DERBYVINDER. 

Funny Le-
gends datter,
Funinthesand
vuinder på
Jägersro. Hun
vandt også
Songline
VClassic

Quite A Mission vinder Dansk Derby 2013
før Rock the Legend efter målfoto

Captain America mødte
med et knebent neder-
lag til Quite A Mission i
Svenskt 2000 Guineas

Funny Legend vandt 24 af sine 34 starter. Blandt sejrene
var bl.a. Breeders Trophy Classic, Stockholm Stora Pris
Gr.3) og Marit Sveaas Minneløp (Gr.3)

Wido Neuroth
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Dansk Derby 2013 vil blive husket for flere ting. Sir Winston
med Nicolaj Stott styrtede i det skarpe tribunesving. Nicolaj
Stott fik flere af feltets heste over sig, men slap næsten
uskadt. En af favoritterne Zarzuela måtte springe henover Sir
Winston, og også Falconet fik ødelagt sin aktion.
Niels Petersen-trænede Quite A Mission, der blev redet af Per
Anders Gråberg fik et godt løb indvendigt det meste af vejen,
men i opløbet kom Rock The Legend (Carlos Lopez) indenom
Quite A Mission. Og der måtte målfoto til at afgøre, at Quite A
Mission var vinderen. Modsat Quite A Mission fik Falconet et
skrækkeligt løb. Og da han endelig fik plads yderst i opløbet,
var det for sent, og han måtte nøjes med en tredjeplads.

MEGET FORSKELLIGE SKÆBNER EFTERFØLGENDE.
Det var Quite A Missions syvende sejr i otte starter. Kun i sin
debut som 2-årig havde han ikke vundet. Efter Dansk Derby
løb han fire gange, og han var aldrig placeret. Rock The Le-
gend var senere i sin 3-årssæson tredje i Norsk Oaks, men
det blev ikke til sejre. Hun er nu i avlen.

Falconet gik fra Dansk Derby til Skandinavisk Mesterskap for
3-åringer på Täby, som han vandt med syv længder. Han fik
en fremragende karriere med bl.a. sejre to gange i såvel Po-
kalløb som Skandinavisk Grand Prix på Klampenborg. Falco-
net døde i 2017. Fjerdehesten Rockyto leverede senere gode
præstationer på distance, bl.a. en andenplads i Kapplöpning
sellskabets Stor Pris på Täby.

De første syv heste i Dansk Derby 2013 kom i mål indenfor 4
½ længde. Whistler, der var femte, vandt Svenskt Oaks
samme år, og året efter sejrede hun i Dansk Breeders Cup.
Hun ejes nu af Stutteri Hjortebo, og hun har fået to afkom efter
Appel Au Maitre. En ustartet 2-årig, Lightfoot, der er i træning
hos Søren Jensen, og en hoppeåring. Begge ejes af Mme Fer-
nande.

Sekseren Call Of Duty vandt senere på året Dansk St. Leger
før Rockyto, og i årene efter sejrede han to gange Tortue Ef-
terårshandicap. Og Captain America, der var syvende i mål,
udviklede sig til en af Skandinaviens bedste sprintere. Han gik
bor efter sin start på Klampenborgs Derbydag i år, men i fjor  -
som 9-årig - vandt han Norsk Jockeyklubs Sprintløb (L). Det er
også blevet til to sejre i Zawawi Bro Park Vårsprint (L). Cap-
tain Of America har været oppe på 92 i handicap. Et kilo min-
dre end Falconet, der nåede et maximumhandicap på 93.
Klaus Bustrup.

DRAMATISK
DANSK
DERBY
2013

Falconet havde
en stor karriere.
Han vandt såle-
des  Pokalløb og
Skandinavisk
Grand Prix to
gange 

Efter Funny Legends sejr i
Mowerinaløb var der næppe
noget at sige til, at Wido Neu-
roth  og Fredrik Johansson
nærmestså  med ærefrygt på
Funny Legend

Whistlers hoppeføl 2019
efter Appel Au Maitre

Call Of Duty vandt Dansk St.
Leger og i årene efter vandt han
to gange Tortue Efterårshandi-
cap

Whistler var femte i Dansk Derby 2013. Se-
nere vandt hun Svenskt Oaks og året efter
Dansk Breeders Cup


