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"Stall Perlen har en derbyårgang
fyldt med "perler". Af de otte, der
alle er i træning hos Wido Neuroth
er fem blandt de 25 højest handi-
cappede i årgangen, og Stall Per-
lens No Short Cuts topper. Wido
Neuroth er optimist 
forud for sæsonen." Side 5.

"I 1530 lod kong Henrik VIII sy
dragter til de kongelige jockeyer.
Datidens Oliver Wilson og Jacob
Johansen bar en kort jakke i stedet
for bluse, knæbenklæder, hvide
strømper og spændesko. Siden da
er der sket meget. Læs den spæn-
dende historie om valg af vædde-
løbsfarver." Side 13

NO SHORT CUTS

KONG HENRIK VIII

"For en del år siden formastede
en person sig til at foreslå, at
ejerfarverne indenfor galop-
sporten skulle afskaffes til fordel
for jockeyfarver, som det kendes
fra travsporten. Naturligvis blev
den formastelige hurtigt talt til for-
nuft. Og foreholdt galopsportens
traditioner og kulturelle baggrund,
kunne han naturligvis godt se, at
det skulle han aldrig have fore-
slået. 

Den måske egentlige baggrund
for ejerne af galopheste harderes
egne farver, findes helt tilbage til
det romerske kejserrige - til Cir-
kus Maximus. Hvem husker ikke
den storslåede film Ben Hur, hvor
Charlton Heston bag sit firspand
drønede rundt på den 110 meter
brede væddeløbsbane i rasende
galop under ellevild jubel fra de
mere end 200.000 tilskuere, og
hvor hver enkelt bar den hestee-
jers farve, som hun eller han
holdt med. Traditionen blev taget
op i Riddertiden, hvor ridderne
bar deres farver på
skjold og dragt."



Sidste års skandinaviske ejerchampion Stall Perlen har en der-
byårgang, som alle må misunde dem. En årgang fyldt med per-
ler. Af de otte meget veltrukne nu 3-åringer, der alle er i træning
hos Wido Neuroth på Øvrevoll, er de fem blandt de 25 højest
handicappede i årgangen. Og Stall Perlens No Short Cuts top-
per handicappet. To er ubesejrede. I fjor vandt Stall Perlen fire
af de store toårsløb med tre forskellige heste. Kun en af de otte
er ustartet og skandinavisk opdrættet. I Kirks lillebror I Apple,
der var den dyreste hest på Scandinavian Open Yearling Sale
på York Stutteri i 2019.

Wido Neuroth rapporterer til RaceTime MAGAZINE, at det ser
lyst ud forud for sæsonen 2021. Alle ”perlerne” har det godt.
Læs Wido Neuroths kommentarer om planerne for Stall Per-
lens heste i derbyårgangen. Og se den skandinaviske general-
handicapper Nicholas Cordreys generalhandicap for dette års
derbyårgang.

Tekst: Klaus Bustrup

Stall Perlens imponerende
derbyårgang 1/2021
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NO SHORT CUTS - 
TOPPER GENERALHANDICAPPET

PUSJKIN (TREDJE) HEREWEGODANDY FERNANDOO

GLOBAL GATHERING WOLFOF VANCOUVER PRINCE OF FJORDS

86
84 82 82

83 85 82

8282

GOOD FORTUNE KINGOF PHAROAHS

TOP
PEN

82

NO LIE BLIVER ANDEN TIL GLOBAL GATHERING
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NO SHORT CUTS TOPPER GENERALHANDICAPPET
Generalhandicap for 2-åringer med 79 eller mere i handicap. Ultimo 2020.

No Lie er den højest handicappede hoppe i
årgangen i Skandinavien. Havemanns &
Stald Shakers Good Fortune er den højest
handicappede skandinaviskfødte hest fulgt
af den svenske kriteriumsvinder Palm 
Springs. Samtidig er Good Fortune den 
højest handicappede dansktrænede hest.
Good Fortune trænes af Søren Jensen.
Af danskopdrættede heste finder vi yderli-
gere to på listen. Vinterfavoritten Brunello

og My Jamil, der vandt såvel Dansk Krite-
rium som Dansk Galops Auktionsløb. Nr.
1,2, og 3 på generalhandicappet No Short
Cuts, Wolf of Vancouver og Puskjin var før-
ste, anden og tredje i Skånelandlöpning. Ni-
cholas Cordrey, der er generalhandicapper i
alle de skandinaviske lande har over for 
RaceTime MAGAZINE oplyst, at der i 2020
var 274 startende 2-åringer i Skandinavien,
hvilket er 22 pct. flere, end i 2019. 165 af de

startende 2-åringer har fået et handicap. 

Det gennemsnitlige handicap på de 2-årin-
ger, der har fået et handicap, ligger på 70,
hvilket er lidt højere end gennemsnittet de
sidste 10 år.

NO SHORT CUTS (USA) 86
WOLFOF VANCOUVER (CAN) 85
PUSJKIN (IRE) 84
GLOBAL GATHERING (GB) 83
FERNANDOO (IRE) 82
GOOD FORTUNE (DEN) 82
HEREWEGODANDY (IRE) 82
KINGOF PHAROAHS (USA)  82
NO LIE (IRE) 82
PRINCE OF FJORDS (IRE) 82
NO NAY NAUGHTY (IRE) 81
NOBLE JUSTICE (USA) 81
PALM SPRINGS (DEN) 81 

REUNION ISLAND (IRE) 81
THUNDEREY (IRE) 81
BRUNELLO (DEN) 80
MY JAMIL (DEN) 80
VOIX D'AMIE (IRE) 80
WAR HAWK (SWE) 80
WHITE HEART (IRE)80
AQUILA PHI (SWE) 79
CITY CODE (GB) 79
HITMAN (DEN) 79
MISS HAVEN (IRE) 79
MISS TIROL (IRE) 79 
PURPLE ACE (NOR)79



SKANDINAVISK EJERCHAMPION.
Stall Perlen (Bente og Magne Jordanger)
blev i 2020 såvel norsk som skandinavisk
ejerchampion. I Norge vandt Stall Perlen
ejerchampionatet med 1.393.255 norske
kroner før Stall Bright Side Of Life, og i
Sverige indtjente de 2.448.817 svenske
kroner. Det rakte dog kun til en andenplads
bag The JC Organization, der blev svensk
ejerchampion med 3.134.233 svenske kro-
ner i præmiepenge.

Kun på Klampenborg var der ikke succes.
Af gode grunde. Stall Perlen havde i 2020
ingen heste, der kom til start på Klampen-
borg. Vi er mange, der håber på, at det bli-
ver helt anderledes i 2021. I Danmark blev
Mme. Fernande ejerchampion med
868.990 kroner før 360 North Horse Ra-

cing. Fælles for alle de nævnte ejere er, at
de investerer store summer i køb af 
galopheste.

Stærkt medvirkende til endnu et succesrigt
år for Stall Perlen i 2020 var deres 2-årin-
ger, der vandt 1.530.925 svenske kroner i
fjor. Men også 3-åringerne gjorde det godt.
Everest Voice vandt Svenskt 2000 Gui-
neas, Nordic Norsk 2000 Guineas, og Jet
Action var anden i Norsk Derby bag Whis-
pering Ocean.

INDKØB I MILLIONKLASSEN.
Bente og Magne Jordanger bidrager meget
til skandinavisk galopsport på såvel løbs-
som avlssiden, og de investerer måske nu
mere end nogensinde før. De er ofte indkø-
bere på Goffs´ auktioner i England og Ir-

land, og de har købt mange heste i Baden-
Baden altid assisteret af deres rådgiver og
agent Peter Doyle. Der bliver købt dyre
heste - oftest i størrelsesordenen 1-2 millio-
ner danske kroner- med stamtavlerne i
orden.

BEVIDST KØB AF HOPPER
Der bliver bevidst købt mange hopper med
henblik på senere brug i avlen, og Bente og
Magne Jordanger har opstaldet avlshopper
hos Stutteri Hjortebo, Jessica Long og i Ir-
land, hvor Amie Noire og Angel Love er
drægtige med hhv. Lope De Vega og Gle-
neagles. De mange investeringer har båret
frugt. Stall Perlen har haft succes. Med fem
derbyvindere, der har vundet otte skandina-
viske derbyer, og med en række outstan-
ding hopper, senest Appelina, der gennem

2010´erne har vundet alt, der er værd at
vinde på spindesiden. På avlssiden især
med succesrige Appel Au Maitre, 
der er opstaldet på Hjortebo Stutteri.

Og nu senest med den imponerende derby-
årgang, der er kendetegnet ved fædre, der i
dag hører til verdens allerbedste avls-
hingste, bl.a. Kingman, Camelot og Night
Of Thunder. Kingman topper den europæ-
iske liste over 3rd Crop Sires (avlshingste,
der har tre årgange på banen). Night Of
Thunder topper den europæiske liste over
2nd Crop Sires, og Camelot er nr. 12. på
den samlede liste over førende avlshingste
i Europa i 2020. Her er Kingman i øvrigt nr.
7, selvom han kun har tre startende år-
gange.
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Familien Jordanger
sammen med træner
Wido Neuroth.og
deres agent Peter
Doyle
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THUNDEREY OG MISS HAVEN ER 
UBESEJREDE.

Night Of Thunder-datteren Thunderey (81) blev
købt af Stall Perlen på Goff UK og Arqanas fæl-
les auktion sidste sommer for 110.000 pund

.
Hun er ud af den ustartede Dansili-datter Demesne.
Faderen Night Of Thunder var i 2019 leading first
crop sire i Europa, og i 2020 er han som nævnt lea-
ding second crop sire i Europa. Dubawi-sønnen
Night Of Thunders største sejr som væddeløber
kom, da han i et af den nyere tids bedste engelske
2000 Guineas i 2014 vandt foran Kingman, der her
led sit eneste nederlag i karrieren, samt Australia,
der efterfølgende vandt først Epsom Derby og se-
nere Irsk Derby.

Thunderey er ubesejret i tre starter som 2-årig. Efter
sin maidensejr på Øvrevoll vandt hun let Amacita-
löpning på Bro Park før Jonica. Og i hendes sidste
start som 2-årig, også på Bro Park i Svealandlöp-
ning, blev det til dobbeltsejr for Stall Perlen. Her be-
sejrede Thunderey staldveninden No Lie i en meget
tæt dyst, hvor to af årgangens andre topheste Here-
wegodandy og Reunion Island var tredje og fjerde.

”Thunderey er en speedy hest med et godt løbsho-
ved”, fortæller Wido Neuroth fra Oslo. ”Det er usik-
kert, om hun kan lide dirt. Hendes første store
opgaver bliver Guineas-løbene på Øvrevoll, og se-
nere skal hun ud i de store hoppeløb på 1600-1800
meter”.

MISS HAVEN (79), ER EfTER DEN DOBBElTE
GRUPPE-1-VINDER OG TOPSPRINTER 
TwIlIGHT SON OG UD Af NUTKIN (ACT ONE).
Hun er halvsøster til bl.a. Beau Nuage (Mukhaaram)
og Jet Pilot (Lethal Force), der begge har gjort det
godt i Skandinavien. Miss Haven startede kun en
enkelt gang i fjor på Bro Park i november måned,
hvor hun vandt sit maidenløb over 1200 meter
dirt med otte længder! ”Det er en sprinter /miler,
der er meldt til den svenske derby-serie på Jä-
gersro”, forklarer Wido Neuroth.

Miss Haven øverst
Thunderey nederst
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Niende løb på Øvrevoll den 6. august
2020 var usædvanligt. Dagens maiden-
løb havde fem ustartede 2-åringer bag
starboksen. Det skulle senere vise sig,
at de alle har stor kapacitet. fire af dem
var ejet af Stall Perlen (lot Of Joy, No
Short Cuts, Thunderey og Voix d´Amie)
Den femte, Niels Petersen-trænede He-
rewegodandy, var favorit. Af Stall Per-
lens heste var No Short Cuts og lot Of
Joy mest spillet i totalisatoren.

Thunderey vandt knebent før Voix d´Amie
og fra de to var der knap fem længder ned
til Herewegodandy. Lot Of Joy var fjerde,
og No Short Cuts var sidst langt væk på
femtepladsen. 

lot Of Joy løb kun en enkelt gang mere
som 2-årig. I et 1600 meter stærkt besat
maidenløb på Bro Park, hvor hun var
anden slået med en længde af Camelot-
datteren Jonica, der kom fra en anden-
plads bag Thunderey i Amacitalöpning.
Ingen tvivl om, at vi kommer til at høre
mere om Lot Of Joy, der som Jonica er
efter Camelot og ud af den syvdobbelte
vinder Miss Macnamara (Dylan Thomas).
Camelot (Montjeu) vandt i 2012 Engelsk
2000 Guineas og såvel Engelsk som Irsk
Derby.

I avlen er han far til syv Gruppe-1-vindere
inklusiv den irske derbyvinder i 2018 La-
trobe, og sidste sæsons irske Oaks-vinder
Even So.

Lot Of Joy blev købt af Stall Perlen på
Goffs Orby Sale i oktober 2019 for
200.000 euro. ”Hun er en stayer”, mener
Wido Neuroth ”og hun manageres efter
Derby og Oaks i Sverige og Norge.

I SIN MODERS fODSPOR?
Efter nederlaget til Thunderey i sit maiden-
løb vandt Voix d´Amie (80) i sine næste to
starter som 2-årig, inden hun gik på vinter-
ophold. Voix d´Amie er første afkom ud af
den tredobbelte Listed-vinder og svenske
Oaksvinder Amie Noire, der nåede et
maximumhandicap på 92. Voix d´Amie er
efter den meget succesrige avlshingst
Fastnet Rock. Den australske Gruppe-1-
vinder og topsprinter Fastnet Rock (Dane-
hill) er nu opstaldet på Coolmore Stud i
Irland til en bedækningspris på 50.000

euro. Han er far til 17 Gruppe-1-vindere og
12 af dem har vundet over en million euro. 
Stall Perlens veltrukne hoppe blev storløb-
svinder, da hun vandt det velbetalte Bree-
ders Trophy Juvenile på Bro Park før
Freya Lucy, og det skal blive spændende
at følge hende og se, om hun går i mode-
rens fodspor.

Wido Neuroth er meget tilfreds med Voix
d´Amies toårssæson, hvor hun viste god
speed. Der kan blive tale om at løbe
hende i både Guineas- Breeders- og
Oaks-løbene afhængigt af, hvordan hun
tackler distancen som 3-årig og - om hun
kan lide dirt eller ej.

Voix d’Amie

USÆDVANLIGT LØB PÅ ØVREVOLL 6. AUGUST 2020

Voix d’Amie
(Fastnet Rock -
Amie Noire) kort
efter fødslen 19.
januar 2018 i
Irland.

I 2019 folede
Amie Noire en
helbror til Voix
d’Amie



Han er distancesikker”, mener Wido Neuroth. ”No Short Cuts hovedopgaver i 2021 bliver Svenskt 
Derby og Hurricanelöpning på Jägersro.”

DRØMMEDEBUT I NORSK KRITERIUM.
Kingman-sønnen Like A King er veltrukket. Og Stall Perlen måtte da også betale 260.000 euro for
ham på Goffs Orby Sale i oktober 2019. Som væddeløber vandt Kingman i syv af sine otte starter.
Eneste nederlag kom som allerede beskrevet i 2000 Guineas i 2014, hvor han blev besejret af
Night Of Thunder.

Men Kingman fulgte op med fire Gruppe-1-sejre, inden han gik i avlen, og her har han haft en
enestående succes. Kingman er førende på den europæiske liste over 3rd crop sires i 2020 før
Australia, og han er den syvende bedste avlshingst totalt i Europa i fjor. Blandt hans afkom er
Persian King, der har vundet to Gruppe-1-løb i 2020 og var tredje i Prix de l´Arc de Triomphe (Gr.1).
P.t. står Kingman til en bedækningstakst på 150.000 pund.
Like A Kings moder, Kitty Love (Kitten´s Joy) er halvsøster til Ascot Gold Cup (Gr.1) og Irish St.
Leger-vinderen (Gr.1) Order Of Saint George (Galileo).
Så Like A King har noget at leve op til, og han fik da også en drømmedebut i Norsk Kriterium, hvor
han var anden slået med tre længder af King Of Pharoahs. Han skuffede i Vinterfavoriternas Pris på
Bro Park, hvor han var sidst i mål, men Wido Neuroth har oplyst, at han var plaget af sore shine.
Like A King manageres efter løb på milerdistancen, Guineas-løbene Voterlöpning på Jägersro.

Vinderen af Skånelandlöpning, No Short Cuts, med Andreas Tapia Dalbark i sad-
len. No Short Cuts topper Generalhandicappet for 2-årige ultimo 2020

Wido Neuroth og sønnen Jan Erik efter en af deres mange sejre
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NO SHORT CUTS SATSER PÅ SVENSKT DERBY.
Af Stall Perlens otte 3-åringer er kun tre hingste: No Short Cuts, like A King og I
Apple. No Short Cuts (86) topper generalhandicappet efter sin toårssæson. Han
løb uplaceret i sine to første starter på Øvrevoll på græs. ”første gang var han
ude for at lære, og efter sin anden start viste det sig, at han havde slim i luftve-
jene som mange af mine heste på det tidspunkt”, forklarer wido. 

Og på Jägersros dirt over 1600 meter den 25. oktober i fjor så man en totalt forandret
hest, da No Short Cuts vandt sit maidenløb i opvisningsstil. I Skånelandlöpning mødte
han årets indtil da højest handicappede 2-åring  Vancouver. No Short Cuts kom dårligt
fra start og lå sidst ind i opløbet. Wolfof Vancouver lignede længe en vinder, men No
Short Cuts fandt et højere gear, og i en forrygende finish lykkedes det ham at slå Wolfof
Vancouver med en længde. Pusjkin var tredje og Fernandoo fjerde.

KOSTEDE 100.000 PUND
No Short Cuts er amerikansk født, og han blev købt for 100.000 pund på Goffs UK
Breeze Up Sale i Doncaster sidste sommer. Han er efter Will Take Charge, der kun var
et næsehoved fra at vinde Breeders Cup Classic i 2013 på Santa Anita. No Short Cuts
er første startende afkom ud af Scat Daddy-hoppen Gratification, der er helsøster til Li-
sted-vinderen Kyriaki.

”
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Spændingen var på højdepunktet, da löberöds Hästkli-
nik AB´s lot 87 efter Appel au Maitre og I Could (Johan-
nesburg) kom i ringen på Scandinavian Open Yearling
Sale i 2019. Den fukse hingst er halvbror til I Kirk (Eishin
Dunkirk), Dubai-triumfatoren, der siden den 21. maj
2018 er ubesejret på Jägersro i ni løb og tre gange i
træk har vundet Zawawi Cup (l).

I Apple blev solgt for 650.000 kroner, hvilket var auktionens
højeste, og - naturligvis - til Stall Perlen, der ejer faderen
Appel Au Maitre, der som avlshingst er opstaldet på Stutteri
Hjortebo. I Apple fik en mindre fraktur i venstre ben i som-
mer, og han er derfor ustartet. ”Han har talent”, siger Wido
Neuroth, ”og han går efter Guineas- og Breedersløbene.

TÆT PÅ flERE GANGE.
No Lie (82) var meget tæt på en storløbssejr i sine to sidste
starter som 2-årig. I Svealandlöpning på Bro Park var hun
som allerede omtalt del af Stall Perlens dobbeltsejr, da hun
blev kort slået af Thunderey. Men hun var før Herewego-
dandy, der kom fra en sejr i The Heaterwold Cup og afslut-
tede året med sejr i Manoustielöpning på Jägersro før No
Nay Naughty.

I Vinterfavoriternas Pris på Bro Park var No Lie igen anden
og kort slået, denne gang af Global Gathering og foran et
meget stærkt felt. Niels Petersen-trænede Noble Justice var
tredje, og Karin Sallings Camelot-søn White Heart fjerde. En
præstation, der indebar, at No Lie blev den højest handicap-
pede hoppe i Skandinavien i 2020.

EfTER  CAMElOT
No Lie er som Lot Of Joy og andre af årgangens topheste
efter den meget succesrige avlshingst Camelot. Hun er ud
af Snow Gretel (Green Desert) og helsøster til den norske
derbytoer i fjor, Stall Perlens Jet Action. Hun er halvsøster til
Bostar (Poet´s Voice), der i 2015 vandt Norsk Kriterium og i
2017 Malmø Sommerhandicap. Bostar var også i træning
hos Wido Neuroth. ”Det er en hest med megen speed” kon-
staterer Wido, ”men hun bør stå distancen og være kvalifi-
ceret til at løbe i såvel Derby som Oaks.”

BlIVER JAN-ERIK KlAR TIl 2021-SÆSONEN?
I juni måned i fjor pådrog Jan-Erik Neuroth sig et benbrud i et
grimt styrt under træningen med Stall Perlens Oaksvinder Nou-
velle Lune. 

Styrtet kostede ham også en punkteret lunge i forbindelse med
et brækket ribben. Jan-Erik blev efterfølgende opereret, og han
fik indsat en stålplade i benet. ”Jan-Erik har forsøgt sig på he-
steryg” fortæller Wido Neuroth ”men han plages af skruerne i

anklen. Han skal opereres her i januar og have skruerne fjernet,
og han håber at være klar til at ride løb igen til april”. Vi er rigtig
mange, der håber på hurtigt at se Jan-Erik i sadlen igen, så vi
atter kan glæde os over hans fantastiske finishridning.

TOPSCORER PÅ SCANDINAVIAN OPEN YEARLING SALE I 2019

Global Gathering og Martin Rodriques vinder før Noe Lie på Bro Park



Noget om valg af væddeløbsfarver!

frankie Dettori i Godolphins farver
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Af: Per Aagaard Bustrup
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Det årlige hestevæddeløb i Siena med de farverige dragterKONG HENRIK VIII

Markisen af Rockingham valgte grønt, Viscount
Bolingsbroke sort, Mr. Shafto lyserødt, Hertu-
gen af Cumberland purpur, Hertugen af De-
vonshire “straw” farve og Hertugen af Ancaster
gult. Samme farve indregistrerede Tom Larsen
(TLP Racing) ca. 250 år senere hos Dansk
Galop.

Og det er egentlig en lille bedrift i sig selv, for
meget hurtigt overalt i verden, hvor der blev
indført differentierede jockeydragter, blev de
ensfarvede hurtigt udsolgt.

I dag handles farverne på internationale auktio-
ner for svimlende beløb. Tom Larsen var heldig,
da han søgte om den gule farve, for den havde
været anvendt, men var nu ledig - og de er sta-
dig aktive.

I 1530, lod Kong Henrik VIII sy dragter til de kongelige jockeys.t. Af malerier fra
1600-og 1700 tallet fremgår det, at datidens Oliver wilson og Jacob Johansen
bar en kort jakke i stedet for bluse, knæbenklæder, hvide strømper og spæn-
desko - der var virkelig format over tingene. Andre ejere tog ideen op, og den
sorte farve var næsten obligatorisk.

SELV ANLØBNE TiLSKUERE kUNNE ÆRE MED

Nu skal det erindres, at væddeløb på den tid væsentligst var matchraces, med andre
ord løb med to deltagende heste, og så kunne selv den mest anløbne tilskuer stort set
skille dem ad.

Men tingene udviklede sig. Der kom flere og flere heste i løbene, hvorfor man be-
gyndte at differentiere farven på huerne. Og omkring 1730erne var tingene for alvor
begyndt at antage den skikkelse vi kender i dag. 6. juni 1727 red to jockeys i hvid
bluse, to i gul bluse og tre i rød bluse ved løbene i Ipswich. Disse karakteristiske far-
verblev anerkendt som tilhørende bestemte ejere. Altså et tilløb til vore dages system.
Men det var først 4. oktober 1762, at the Jockey Club udsendte en henstilling til
ejerne om, at man, for bedre at kunne skelne mellem hestene forsynede jockeys med
forskellige dragter. Tom Larsen
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Verdens ældste væddeløbsfarver

Hertugen af Devonshire De royale engelske farver

The JC Organizations farver

Th.: Secretariats farver

Hertugen af ad Devonshires “straw” farverer
stadig registreret af familien og er dermed-
den ældste aktive væddeløbsfarve.
En hæder, der i Amerika tilfalder Mrs.
John A. Morris’ “scarlet” farver. Denne
dragt skulle være brugt første gang på
Metairie Racetrack i New Orleans i løbet
af 1850erne.

Herhjemme kommer vi knapt så langt tilbage,
men en dragt som Famlien Trocks
orange med hvid hue blev første gang set
ved Klampenborg Væddeløbsbanes åbning 
1910, og er stadig indregistreret.

SPAGETTI BOlOGNESE OG CHiANTI
Men antallet af ejere voksede hurtigt i det
engelske, da man nu også havde fremelsket
den nye race: Fuldblodshesten. De ensfarvede
dragter kunne man ikke få, for der var
overhovedet ikke flere rene farver tilbage.

Men så var det, at en berejst englænder
kom hjem fra ferie under Italiens varmende
sol. Her havde han ledsaget af en gang
spaghetti bolognese skyllet ned med chianti,
overværet et af de populære gadeløb, hvor
små heste i fuld fart galoperede rundt i gaderne
styret af iltre italienere iklædt mangefarvede
dragter - og bingo, der var løsningen! 
Snart så man jockeydragter i England efter
italiensk forbillede.

DE ROYAlE fARvER
Det engelske kongehus har antagelig
en af verdens mest elegante farver, se
billedet til venstre. Historien er føl-
gende: 

Da Prinsen af Wales,den senere Kong
George IV, skulle indregirstrere
sine farver tilbage i 1820, overtog han
Grandonklen, Hertugen af Cumberlands
purpur farve. Senere blev han virkelig
kreativ og tilføjede guldsnore, skarlagens-
røde ærmer og sort fløjlshue med guld-
frynse.

OffENTlIiGGJORT i 1877
Farven hang dog i skabet et stykke tid og
blev først offentligt vist frem i juli 1877, da
Kong Edward VII havde overtaget dem og
lod araberhesten Alep løbe med dem i et
matchrace i Newmarket, hvor han blev
slået med 30 længder af den moderate
fuldblodshest, Avowal.

DE KONGEliGE ENGElSKE fARVER
PÅ KlAMPEMBORG
Som nok bekendt har vi haft fornøjelsen
at se de royale farver på Klampenborg
Galopbane, da Dronning Elizabeth II’s
pragtfulde skimmel Arabian Story i 1977
var blandt de startende i Scandinavian
Open Championship, hvor det blev til en
andenplads bag en af de andre engelske
gæster, Harbour Dues. Det var dengang,
der var 1 mio. kroner i præmiesum.
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Alle er ikke lige trofaste

Jarlen af Egremont

Per Anders Gråberg

Fra dengang jockeydragterne altid var ensfarvede

Lord William George Frederick Cavendish-Scott-
Bentinck - sådan!

Det er ikke alle ejere, der er lige trofaste overfor deres farver. Den 3. her-
tug af Grafton, der havde tre Derbyvindere lagde ud med himmelblåt i
1762, skiftede ti år senere til mørkeblåt og i 1777 løb hestene i karmoisin
og sort hue.

Og så er der historien om Jarlen af Egremonts Cardinal Beaufort, der vandt
Derbyet i sin første start, hvorefter den gode Jarl solgte ham videre til Mr. Lad-
broke, der solgte ham videre til Mr. Arthur til Mr. Shakspear til Mr. Mellish til Mr.
Lloyd og som rosinen i pølseenden til General Gower. Og tro det eller ej, Cardi-
nalen vandt løb for alle ejerne og altså i syv forskellige farver!

Hvad var nu det, Gråberg? 
For nogle år tilbage optrådte den meget sympatiske og fremragende svenske
jockey Per-Anders Gråberg lige pludselig i sorte ridebukser! Der gik nærmest
chokbølger igennem Sporten hos ejere, trænere og publikum. Hvad ville det
næste blive? Jacob Johansen i bermudashorts om sommeren? Heldigvis fik of-
ficials hurtigt hevet de sorte ridebukser af Gråberg.

Kæft SkrIdt og RetnIng 
Nu smutter vi tilbage til England i 1844, hvor disciplinen på turfen var blevet
noget slap. En del jockeys så stort på reglementet, red i lange bukser, gama-
cher og aldeles groteske huer. Det blev for meget for Jockey Club medlemmet,
Lord William George Frederick Cavendish-Scott-Bentinck, der kaldte til orden
og insisterede på, at d’herrer jockeys skulle bære silke-, fløjls, eller satin ride-
bukser, dertil topstøvler. UPs!En unavngiven træner lod fluks en ældre kvinde
sy hvide silkebluser til sine jockeys, men da de første gang viste sig i jockey-
rummet i York blev de modtaget med et latterbrøl fra kollegaerne. Den gode
dame havde forsømt at forsyne bukserne med
knapper fortil



”Den Gule Jarl”
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Nogle ejere er ganske fanatiske med deres
væddeløbsfar er. Men lord lonsdale, der
havde overtaget  farve gul fra Hertugen af
Ancaster var lige ved at gå over gevind.
Væddeløbsfarveb var  gul, han havde gule
kanariefugle, hestevogne og biler, hvor selv
trinbrættene var malet gule, og naturligvis
gik han altid med
knaldgule slips.

Jarlen af Birkenhead var ved at få alt det
gule galt i alsen, så han skrev engang
om “Den gule Jarl”, at det måtte ærgre
ham, at han ikke kunne få gule heste.
Det nærmeste han kunne komme var
fukse - og dem sværgede Lord Lonsdale
da også for.

SE, DET VAR EN VÆRRE EN!
Det kan vel næppe heller undre nogen,
at en amerikansk velgører fik malet den
lokale kirke i sine væddeløbsfarver, eller
at der i hvert fald er en grav på kirkegår-
den i Newmarket, der er holdt i afdødes
farver. Selvfølgelig har mange skotske
ejere valgt slægtens tartan som farver.

Naturligvis er der også eksempler på
mærkværdigheder. I 1957 fandt der en
retssag sted i London, hvor John Victor
Aspinall - “Aspers” blandt venner - stod
tiltalt for at holde spilleklub for det højere
aristokrati, hvilket skyldtes, at det den-

gang kun var tilladt at spille på
heste.

Det afholdt dog ikke notabiliteter
som Dronningens træner, Bernard
von Cutsem, Earl of Derby og the
Duke of Devonshire fra at muntre
sig ved rouletten.
Sagen vakte naturligvis opsigt,
hvorfor Daily Mail bragte et billede
af en jockey i “Aspers” farver, som
var: Klør og hjerter påbryst og spar
og ruder på ryggen. Huen var de-
koreret med ruder. Mærkværdigvis
nok blev den foretagsomme spille-
klubejer frikendt,



Den dyreste skjorte jeg nogen nogensinde har haft!
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Hans væddeløbsfarver er efter min op-
fattelse en af de flotteste, der findes
Shergar føres til vægten af Aga Khan 
efter den d en imponerende sejr i En-
gelsk Derby. Han gik i stuttriet i 1981
på Ballymany Stud. Irland.

I 1983 blev han stjålet fra stutteriet.
Der blev forlangt en løsesum på 2 mio.
pund for ham.Den blev ikke betalt.
Den blev ikke betalt og kidnapperne
afbrød hurtigt forhandlingerne. Sher-
gar blev aldrig fundet. Aga Khans
væddeløbsfarver er efter min mening
et godt eksempel på en flot og ”sebar”
jockeydragt

DET ER SVÆRT AT HOlDE REDE 
I England er det Weaherbys, der tår  for indregistreringen af farver, og det 
har udviklet sig til noget af en opgave. Mens der i begyndelsen af 1900 tallet
kun var ca. 800 registrerede farver, så er det tal nu eksplo eret
til omkring de 5000! og det er så kun til fladløb.

For forhindringsløbenes vedkommende er der langt flere.
Herhjemme står Dansk Galop for indregistreringen og opgaven
med at hitte rundt i de mange forskellige farver, så
der ikke er to ens. Det er ikke blevet lettere ved, at der nu også optræder
stjerner, bomber, kvadrater, ringe, seler, skærf, bælter, opslag,
sømme, bogstaver, navne, logoer, navne etc!
Da det endelig lykkedes mig for nu snart mange år siden,
at få overtalt min hustru til at familien burde have en galophest,
under henvisning til, at det ligesom lå til familien, gik
hun med til det under forudsætning af, at hun ville bestemme
væddeløbsfarverne - naturligvis! Det er - efter min
mening - noget af det flotteste, der er set.

HARlEKINfARVER
Harlekinfarver. De er flotte og de kan ses. Dragten var blevet
syet i England og det tænkte jeg som sådan ikke
meget over indtil regningen kom. Det er garanteret den
dyreste “skjorte” jeg nogensinde har haft.

”DET ER EN Af DE BlÅ DER fØRER”
Et nøjere studium af galopprogrammerne, såvel på Klampenborg
Galopbane, som andre steder vil afsløre, at blå,
eller noget med blåt, forekommer som den foretrukne
farve. Vi er nået langt fra dengang alle dragterne var sorte,
men en bemærkning fra løbsreferanten fik mig alligevel til
at trække på smilebåndet, da han med lidt fortvivlelse i
stemmen sagde: - det er én af de blå, der fører!

DEN DYRESTE SKJORTE JEG NOGEN NOGENSINDE HAR HAfT!
Steinway med Oliver Wilson i sadlen iklædt GALOPkompagniets
harlekin-farve er et godt eksempel påen farve, der kan se fra start til mål
En af verdens største hesteejere, Prins Aga Khan IV er ejer af én af de stør-
ste galopstalde. Billedet til højre.

Steinway i sin let genkendelige harlekin dragt Aga Khan
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Lidt at varme op på i den væddeløbsløse tid!

Inspiration til nye ejere - eller allerede etablerede ejere,
som måske kunne ønske en ny farve!

- gode råd til sin jockey!

Bechmann 
Racings farver.
Et  godt eksem-
pel på en dragt
det var nemt at
følge.

- han sætter sin hue 
som han vil!
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Når intet overlades til 
tilfældigheder

- det er ikke altid lige
sjovt at være topjockey!

Opvarmning før det 
går løs!

”- undskyld jeg forstyrrer. Var det til
højre eller ligeud her ved 1200 meter?

Eksempler på jockeydragter af lidt ældre dato


