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F  Fred Archer - den største af dem alle!
8. november 1886. England er i chok. Meddelelsen om den feterede topjockey,
Fred Archers selvmord, er dagens store samtaleemne. Naturligvis primært i
London. Men nyheden spreder sig hurtigt over den ganske verden.

Hvorfor? Fred Archer stod på toppen af en fantastisk karriere. Som bare 29-
årig havde han vundet fem Derbies, fire Oaks og seks St. Legers. Han tjente
mindst 10.000 pund året om året - et fantastisk beløb dengang.  

Hvorfor skød han pludseligt sig selv en kugle for panden? Det kommer vi til i
dette nummer af RaceTimeMAGAZINE. Men først skal du læse historien om
Fred Archer - den måske største jockey nogensinde.

Og så til historien om Lillie Langtry.
Hun blev født i Jersey 13. oktober
1853.  Hun førte sig frem så det ville
noget. Således oplevede hun sit første
frieri i en alder af 14! Det blev dog ikke
til noget.
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Anna Rose Napravnik side 6          Mike E. Smith side 9 Queen Elizabeth side 14

Eclipse side 16       Dick Francis side 17 Bill Shoemaker side 11



Engelskfødte Fred Archer var 
championjockey i England 13
år i træk i slutningen af det 19.
århundrede.

Han var født i januar 1857 i en
væddeløbsfamilie. Faderen var
jockey. Det samme var hans to
brødre. Den korte udgave af 
Archers karriere kan beskrives
således:”
Han var vinder af the Champion
Jockey Trophy of England i 13 år

i træk i det sene 19. århundrede.
Som mange andre jockeys kæm-
pede han gennem hele karrieren
mod vægten. Hans kamp imod
vægten var dog nok mere proble-
matisk, da ”kampen” desværre
var medvirkende til hans tidlige
død.

I LÆRE SOM 11-ÅRIG
Allerede som 11-årig kom han i
lære hos Matthew Dawson i New-
market. Dawson blev relativt hur-

tigt klar over, at Fred Archer
havde usædvanligt flair for jobbet
som jockey. Som han udtalte rela-
tivt kort efter Archer var begyndt i
stalden:” Han har et vidunderligt
talent og vil helt sikkert udvikle
sig til en topjockey af usædvanligt
format.”

DET GIK HURTIGT
Archer avancerede da også hur-
tigt fra stalddreng til at ride he-
stene i morgenarbejde. Som bare

12-årig red han sit første vædde-
løb - han endte sidst! Det blev til
yderligere 15 ridt i 1870. Resulta-
tet var to sejre og ni andenplad-
ser.

Fred Archer havde gjort  fin 
reklame for sig selv. Som 16 årig
vandt han mere end 100 løb på
en sæson. To år efter var det tal
steget til 200 sejre!

FRED ARCHER - DEN STØRSTE JOCKEY NOGENSINDE?
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VÆGTPROBLEMER
Naturen var ikke venlig mod Fred
Archer. Som årene gik og han
nåede voksenalder, havde han
nået en usædvanlig højde for en
jockey - hvilket naturligvis også
medførte vægtproblemer. De to
ting sammen betød, at han gen-
nem hele karrieren havde betyde-
lige problemer på mange
områder.

ARCHERS BLANDING
For at ”dæmpe” vægtproble-
merne fandt han på noget, der
blev kendt som ”Archers blan-
ding”. Noget der var udtænkt af
en Newmarket-læge. Det funge-
rede som et meget stærkt affø-
ringsmiddel. Og det var ikke fordi

Archer spiste meget. En typisk
dags måltid bestod  af: En sardin,
en appelsin og et lille glas cham-
pagne afsluttende med en lille
kage - velbekomme!

Men ikke nok nok med det. Hvis
det ”overdådige” måltid betød en
vægtforøgelse var han i damp-
bade hele tiden for at tabe ekstra
kilo. Det blev ofte kombineret
med lange ture i naturen.

FANTASTISK KARRIERE
Gennem karrieren blev det til
2748 sejre for Fred Archer i lidt
over 8000 ridt. Vinderprocenten
blev på 33 pct. I 1884 - hvor han
var på højdepunktet af sin kar-
riere - vandt han 241 løb af 377

mulige. Det giver en vinderpro-
cent på 64!

En sammenligning - eksempelvis
med Bill Shoemaker - af mange
anset som verdens bedste jockey
nogensinde, der vandt 8883 løb
gennem sin 41-årige karriere,
hvilket var en vinderprocent på
20. 

Fred Archer vandt alle de store
klassikere i England: Epsom
Derby (fem gange), St. Leger
(seks gange), og Oaks (fire
gange). 

HÅRD VED HESTENE
Han var ofte hård ved sine heste
med sporer og pisk, hvilket gan-

ske enkelt skyldes hans ambition
om at vinde så meget som muligt.
I 1880 nåede hans indtjening  op
på mere 10.000 pund svarende til
ca. 1.2 mio. pund i dagens valuta.
Desværre havde han et spillepro-
blem og sås ofte i dårligt selskab
i Londons underverden.

NED AD BAKKE
I 1883 giftede han sig med Helen
Dawson - en niece til Matthew
Dawson - for hvem han red for
det meste. Efter et år kom deres
førstefødte til verden - en søn,
som desværre døde få timer efter
fødslen. Helen blev heldigvis 
hurtigt gravid igen og fødte i no-
vember 1884 en datter. Desværre
døde Helen kort tid efter fødslen.

Fred Archer på Iroquois - vinder af Derby og St. Leger Fred Archer på Silvio Et af de bedste portrætter af Fred Archer
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DEPRESSION
Det tog hårdt på Fred Archer, der allerede havde adfærdsproblemer.
Han sank ned i depression, hvilket betød, at det blev en endnu hårdere
kamp imod vægten. Han blev dog ved med at ride. I 1885 vandt han
således 246 løb. En rekord, der stod i 62 år. 

DET ENDTE TRAGISK
Sent i 1886 blev Archer booket til at ride i Cambridgeshire Handicap. 
Et væsentligt løb på hans hjemmebane - Newmarket. 
For at kunne ride vægten, havde Archer ikke spist i tre dage - ikke sær-
lig smart. For udover det, blev løbet afviklet på en meget kold dag. Før
løbet havde Archer pådraget  sig en feber, der lignede tyfus og som fik
ham helt ud af ligevægt.

UNDER MEDICINSK OPSYN
Archer var under medicinsk opsyn i sit hjem mandag, 8. november 
1888. Hans søster, Mrs. Colman, opholdt sig i Archers soveværelse
tidligt om eftermiddagen, da han bad sin søster om at sende sygeple-
jersken ud af værelset.

”Kommer de? ”spurgte Archer sin søster, der stod  og kiggede ud af
vinduet. Hun vendte sig og så sin bror liggende på sengen med en re-
volver for panden. Hun prøvede desperat at vriste revolveren fra Ar-
cher - men forgæves! Han puttede våbnet i munden og  skød - Fred
Archer var bare 29 år gammel.

British National Horseracing Museum beskriver Archer som ”den bed-
ste all-round jockey, som galopsporten nogensinde har set”

Fred Archers  kaldenavn var ”The Tin Man”, som han havde fået pga
sin kærlighed til penge og hans tilbageholdenhed med at dele dem 
med andre.

Vicount Falmouth var Fred Archer’s
”skytsengel” gennem hele Archers
liv

Fred Archer var et yndet objekt for karika-
turtegnerne

Fred Archer ”forklædt” som gentle-
mand



TOPJOCKEYS - VI BEGYNDER MED PIGERNE
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Berømte jockeys er en stor del af Galop-
sporten. Alligevel er det ikke det letteste,
at skulle udpege toppen. 

Ganske enkelt fordi der er mange forskellige
måder at vurdere hvem, der kan være den
bedste. Er det ham - eller hende - der har
vundet flest penge, eller ham eller hende, der
er noteret for flest sejre. Eller ham/hende, der
har tegnet sig for flest triumfer på en sæson
etc. Man kan måle på mange kriterier.
Her har jeg ganske enkelt valg af fortælle om

nogle af dem, der har profileret sig stærkt
gennem tiderne, og som som jeg d.d. mener
har været nogle af de bedste - andre kan na-
turligvis have en anden mening.

FORSKELLIGE KRITERIER
Man kan måle på, hvor mange penge, der er
indredet til ejerne. Og man kan også måle på
kvalitet og kvantitet af vundne løb.

ANDRE KRITERIER
Selvfølelig skal der også ses på karrieretid,
international succes og  de ridt, man har fået. 

SVÆRT AT SAMMENLIGNE
Endelig er det uhyre svært at sammenligne
jockeyer fra forskellige epoker og lande. 
Hvor der kan være tale om ridestil etc. Her
prøver jeg - og det er så min opfattelse. Jeg
har valgt de viste - andre ville måske vælge
andre.
- læs på næste side......

Anna Rose Napravnik Julie Krone Diane Crump
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Anna RoseRosie Napravnik Julieann Louise Krone
Diane Crump er født 18. maj 1948 i Mil-
ford, Connecticut. Hun blev Amerikas
første professionelle jockey. Det var i
1969. Hun blev også den første kvinde-
lige jockey, der deltog i Kentucky Derby -
det var i 1970.

Der kan ikke herske  tvivl om, at hun var en
af pionærerne for kvinders deltagelse i ga-
lopsporten. Tilskuerne til Kentucky Derby  i
1970 gned deres øjene en ekstra gang, da
de så en kvindelig rytter på Fathom. Men
den var god nok.

Diane Crump var den første kvindelige joc-
key, der deltog i et Triple Crown-løb. Hun
blev nr.15 af 17. Men skabte alligevel hi-
storie. Året før havde hun også skabt opsigt,
da hun som den første kvinde deltog på
Hialeah Park Race foran et publikum, der
var så meget imod hendes deltagelse, at
Diane Crump måtte have politieskorte til
startstedet.

Hendes karriere med galopheste blev med
228 sejre som resultat. Og ikke mindst slog
hun sit navn fast som en af de betydende
pionærer indenfor kvinders aktive deltagelse
i galopsporten.

Anna Rose ”Rosie” Napravnik blev født 
i 1988. Største bedrifter var at vinde Ken-
tucky Oaks to gange. Karrieren begyndte
i 2005 og hun var ofte blandt de bedste i
Amerika, såvel i indtjening som antal
vindere.

I 2012 slog hun Julie Krones rekord i antal
sejre for en kvinde og blev også den første
kvinde, der vandt Kentucky Oaks. Hestens
navn var passende Believe You Can. Hun
gentog triumfen i Oaks i 2014 med Untapa-
ble.

Hun er bare den anden kvinde, der har vun-
det Breeders’ Cup mere end en gang. Det
er sket i Breeders’ Cup Juvenile 2012 med
Shanghai Bobby og Breeders’ Cup Distaff
med Untapable.

Anna Rose Napravnik er født i New Jersey
Hun er gift med Joe Sharp og de deler
deres tid mellem stalde i Louisville, Ken-
tucky og New Orleans. Anna Rose var
førende jockey på Keeneland Race Course
i 2013 og 2014. Efter sejren i Breeders’ Cup
Distaff meddelte hun at være i lykkelige om-
stændigheder.
I dag assisterer hun sin mand med trænin-
gen af staldens mange heste.

Julie Krone er født 24 juli 1963 i Bento
Harbor, Michigan. I 1993 slog hun sit
navn fast med syvtommersøm, da hun
blev den første kvindelige jockey til at
vinde et Triple Crown-løb i Amerika.

Og hun fortsatte! I 2003 blev hun den før-
ste kvinde til at vinde et Breeders’ Cup
løb. Hun er også blev hædret ved at blive
optaget i National Women’s Hall of Fame
og Cowgirl Hall of Fame.

Hun begyndte sin karriere med heste som
showhorse rytter. Heste var hendes et og
alt og Steve Cauthen det store forbillede.
Det betød at hun valgte en karriere som
jockey. 

Hun vandt sit første løb som jockey i 1981
på Tampa Bay Downs. På blot fem år slog
hun sit navn fast som en betydende joc-
key. Hun opnåede at blive champion på
Belmont Park, Gulfstream Park, Mon-
mouth Park, the Meadowlands og Atlantic
Ciy Race Course. Efter hun stoppede som
jockey, har hædersbevisninger af enhver
art ”regnet” ned over Julie Krone.

Diane Crump
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Ruby Walsh er den jockey, der har vundet
flest sejre i Cheltenham Festivals historie.
Han blev født i 1979 i Irland. Har vundet
ialt 2770 løb. Heraf 213 Gr.1 løb. Indredne
penge: 24 mio. pund.

Han er søn af den tidligere amatørchampion
Ted Walsh. Han vurderes i dag som den tre-
diemest betydende i engelsk og irsk forhin-
dringssport efter Sir Anthony McCoy og
Richard Johnson. I 2000 vandt han Grand 
National kun 20 år gammel med Papillon.
Han er i dag noteret for sejre i alle de store
engelske løb og de samme på kontinentet.

Ruby Walsh
Russell Baze har vundet omkring
13.000 sejre i karrieren og indredet
ca. 200 mio. dollars til sine hestee-
jere.
Han er ikke så kendt som mange
andre topjockeys. Men ingen anden
jockey kan ”prale” af så mange sejre.
Næsten hvert fjerde ridt er vundet!
Han er født i Canada af amerikanske
forældre og er 10 gange champion i
Amerika. Lost in the Fog er antagelig
hans mest kendte ridt.

Sir Anthony McCoyRussell Baze
Det er jo ikke ofte vi beskæftiger os
med hurdle- og steeplechase-løb.
Men her gør vi en undtagelse: Irsk-
fødte McCoy. Læs også om Ruby 
Walsh til venstre.
Han er 20 gange Engelsk champion
over spring. I 2001-2001 red han 289
vindere. Han er nok bedst kendt for
sine ridt for træner Martin Pipe og den
irske ejer JP McManus. Han er suve-
rænt den mest vindende forhindrings-
jockey i England bl.a. Grand National
vinderen fra 2010, Don’t Push It.
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Pincay er en af galophistoriens store.
Født i Panama 29. december 1946. Med
9530 sejre blev han mest vindende jockey
nogensinde. Han dominerede fuldstændig
sporten i 1970 og red flest vindere i 1971. 

Pincay var i sadlen på Affirmed i 1978, da
han vandt Triple Crown-titlen. Karrieren var
begyndt i Panama før turen gik til Amerika.
Med ikke mindre end 9530 sejre trak han sig 
måske tidligt fra sadlen.

Laffit Pincay
Dettori er født 15. december 1970 i Ita-
lien. Indtil dato har han vundet over
3000 sejre.  Heraf er 250 løb Gr. 1. løb! 

Han er kendt for  sit ”Flying Dismount”.
Men så sandelig også for sin eminente ri-
dekunst! I lang tid red han fast for Sheikh
Mohammed fra Godolphin.
Ingen har redet flere vindere af Prix de l’Arc
de Triomphe. Som partner på Stradivarius,
Enable, Golden Horn, Authorized, Shamar-
dal og Singspiel for blot at nævne nogle er
Dettori 100 pct. sikker på en fremtrædende
plads blandt verdens bedste.

Mike E. SmithLanfranco ”Frankie” Dettori
Amerikanskfødte Mike E. Smith er
et levende bevis på, at alder ikke er
nogen hindring for at være blandt
verdens bedste jockeys. 
Som 52 årig vandt han US Triple 
Crown med Justify. Det var også kar-
rierens højdepunkt. Smith har også
gjort sig positiv bemærket ved at have
vundet 26 Breeders’ Cup løb. Arrogate
og Zenyata vandt nogle af Amerikas
bedst doterede løb i hænderne på
Smith.
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Et af verdens største jockeynavne døde
10.november 1986. Enhver liste over 
berømte jockeys er ufuldkommen uden
Sir Gordon Richards. Han var jockey-
champion  ikke mindre end 26 gange.

Richards blev en god træner efter jockeykar-
rieren. Hans søn Nicky har stadig staldene i
Penrith på kanten af Lake District.
Sir Gordon Richards nok bedst kendte  ridt
må være med Sun Chariot - en sjælden vin-
der af hoppernes Triple Crown. Man husker
ham også som jockey på Tudor Minstrel, der
løb i 1940erne.

Gordon Richards
John R. Velazquez er antagelig den joc-
key i verden, der har tjent flest penge:
415,609,389 dollars - sådan!  De mange
penge er tjent ved over 6000 vinderridt.

To gange har han været øverst på Jockey-
listen i Amerika. Han var Kitten´s Joy og
afdøde Scat Daddys faste partner gennem
deres karrierer. De to har begge været
avlshingste i Amerika. Men desværre gik
Scat Daddy alt for tidligt bort.

Lester PiggottJohn R. Velazquez
Lester Piggott er født 11. maj 1935. Han
har vundet 4493 løb. Heraf er der 30 En-
gelske klassikere. 

Hans succes er ikke kun i England og 
Irland men også internationalt. Piggott har
vundet 30 engelske klassikere. Blandt
andet med Nijinsky der vandt The Triple
Crown ii1970. Gennem årene har Piggott
redet adskillige topheste overalt i Europa
og USA. Med ni Engelske Derbyvindere er
han den mest succesfyldte i Epsom Der-
bys historie. Piggott har besøgt Danmark
ved flere lejligheder.



RaceTimeMAGAZINE2/2021 SIDE 11

BILL SHOEMAKER - DEN BEDSTE JOCKEY NOGENSINDE?
HVEM ER VERDENS BEDSTE JOCKEY NOGENSINDE?
Spørgsmålet bliver diskuteret ofte hver gang væddeløbsentusi-
aster mødes. Og hver gang er uenigheden stor.

Spørgsmålet er - efter min opfattelse - ikke muligt at besvare
entydigt, hvis man skal vælge mellem alle de store talenter, der
har henrykket publikum fra deres første væddeløb nogensinde.

Den rækkefølge jeg har valgt her skal da heller ikke opfattes
som en egentlig rækkefølge. Naturligvis vil mange antagelig
heller ikke være enige med mit valg af de omtalte.

Jeg afslutter min gennemgang med en omtale af Bill Shoema-
ker. Og det er ikke fordi jeg mener han er den bedste jockey
nogensinde - men omvendt er han heller ikke til at komme
udenom, når de bedste jockeys skal præsenteres.

Willie Lee Shoemaker (1931-2003). Blev noteret for ialt 8833
vindere. En rekord han havde fra 1970 - 1999. Han vandt Ken-
tucky Derby fire gange, Belmont Stakes fem gange og Preak-
ness to gange. Han var så lille ved fødslen at man ikke troede
han ville overleve det første døgn. En opvarmet skoæske red-
dede ham heldigvis.

Shoemaker nedsatte sig som træner efter jockeykarrieren i
1990. Det blev dog kun til en beskeden succes. Han trænede
for notabiliteter som Allen Paulson og Burt Bacharach. Bill Shoemaker
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VIDSTE DU DET OM GALOPSPORTEN?
ALL WEATHER VÆDDELØBSBANE

Den første All Weather Bane blev an-
lagt i England i 1989. Siden har et så-
dant baneunderlag været en
fantastisk ”opfindelse” hos mange.
Men ligeså mange mener det er et
sandt mareridt.

STORE FORDELE
En række fordele viste sig dog hurtigt,
da den sandede overflade viste sig at
være rigtig god til at modstå det engel-
ske vejrlig betydeligt bedre end den
kendte græsoverflade på banerne.

Der var mange andre plusser. Trænerne
kunne nu starte deres heste året rundt.
Det førte også en større indtægt med
sig for jockeys, staldpersonale etc. 

DET BLEV SVÆRERE AT SPILLE
Men der var dog også visse negative
sider ved all-weather banerne. Det viste
sig således at være meget svært at vur-
dere en hests form, når den pludselig-
skulle løbe på et andet underlag. Men
sikkert er det, at en hests form  på en all
weather bane bliver absolut mere kon-
stant end på en græsbane.

For nogle år tilbage fik Klampenborg
Galopbane anlagt en Cushion Track-
bane ovenpå den tidligere udvendige
sandbane.

Billedet til højre: Vejret viste sig ikke
fra sin bedste side, da Cushion
Track-banen blev anlagt.
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ASCOT - DEN ENGELSKE DRONNINGS GALOPBANE
Queen Anne begyndte at
ride på Ascot Heath i
Berkshire i den tidlige del
af det 18. århundrede.

Hun bestilte at der blev byg-
get en galopbane, der fik
navnet East Cote. Det første
meeting var lørdag, 11. au-
gust 1711.
Hovedløbet var Her Maje-
sky’s Plate. Det var åbent for
heste over 6 år. Distncen var
fire miles.

IKKE DEN STORE
INTERESSE
Der var så regelmæssige løb
på Ascot indtil Queens Anne’s
død. Og bortset fra George
II’søn - the Duke of Nortcum-
berland, - var der ikke stor in-
teresse fra den kongelige
familie. Det blev der heldigvis
ændret på, da George III be-
steg tronen.

FASHIONABELT MEETING
Han gjorde de forskellige
meetings fashionable og  

Queen Mary og Hardwicke Sta-
kes. Et sandt overflødighedshorn!

KØB BILLETTER I TIDE!
Hvis du har planer om at skulle
besøge Ascot og være tilstede på
Ascot Gold Cup-dagen, kan det
anbefales, at du køber billetter i
god tid. Der bliver normalt meldt
udsolg flere uger før.

Dagen har også navnet Ladies
Day, da det er sæsonens store
”udstillingsdag” af det nyeste i
moden. 

introducerede  ”the Royal Enclo-
sure” 1790’erne.

ROYAL ASCOT MEETING
Højdepunktet i dag er det fem
dage lange Royal Ascot Meeting,
der afholdes tredie uge i juni.
Tilkuertallet sniger sig ofte op på
den anden side af 50.000.

STORLØB PÅ STRIBE
Og  de mange tilskuere bliver for-
kælet med storløb på stribe:
Queen Anne Stakes, St. James’
Palace Stakes, Coventry Stakes,

DRONNINGENS PARADE
Hver dag på meetinget kører
den Engelske Dronning ned
forbi tribunerne i en hestetrukket
karet til den royale loge før 
løbene begynder.

Denne skik blev indført af 
George IV i 1825. Den engelske
dronning har haft stor succes
på Ascot med 19 storløbsvin-
dere.

Feltet foran den imponerende tribune. Billedet til højre: Kong Georg III
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Dronning Elizabeth II er meget galopinteres-
seret og har selv en stor stald og oplever
ofte stor succes på Englands mange galop-
baner

Den engelske dronning er stor
væddeløbsfan og driver en
større succesrig stald. Det er
blevet til flere store triumfer på
Royal Ascot.

Og traditionen foreskriver, at når
en af Dronningens heste passe-
rer mållinien som vinder, kaster
de mandlige gæster deres hat op
i luften og råber: hats off to the
Queen!.”

ANDRE PRESTIGEFYLDTE
VÆDDELØB 
Og der er andre prestigefyldte

løb på Ascot gennem sæsonen,

I juli måned er der store begiven-
heder som King George VI and
Queen Elizabeth Diamond Sta-
kes over 1,5 miles på program-
met. Det er sæsonens  mest
prestigefyldte for 3-årige og
ældre heste over 2400 meter.

I september måned kan man
overvære storløb som Diadem
Stakes, Hoover Fillies Mile, Royal
Lodge Stakes og Queen Eliza-
beth II Stakes.

NATIONAL HUNT RACING
Vinteren igennem løbes der for-
hindringsløb på Ascot af meget
høj standard. 

Men, for rigtig mange er der intet
omkring væddeløb, der kan
komme på samme niveau som
Royal Ascot med dens spænding,
glamour og væddeløb på allerhø-
jeste niveau.

- du skal huske det pæne tøj, hvis du
skal overvære Royal Ascot

Kronprins Frederik har naturligvis
også været på Royal Ascot
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HAR DU STYR PÅ DET DER MED HANDICAP?
I galopsporten skelner man mellem to
former for et galopløb. De to er handi-
capløb og aldersvægtløb.

HANDICAPLØB
Et handicapløb er et løb, hvor hestene
løber med forskellig vægt efter deres
præstationer. Man ”rammer” den rigtige
vægt ved at tage jockeyens vægt og så
lægge blylodder af forskellig vægt i nogle
lommer under sadlen.
Vægtene bliver bestemt af en ”Handicap-
per”, der tildeler den enkelte hest en
vægt efter dens præstationer. Normalt vil
en sejr betyde et vægttillæg på 3,0 kg,
når hesten skal starte i løbet efter en sejr.

ALDERSVÆGTLØB 
Det ligger ligesom i selve ordet, at der
her er tale om at hesten løber med en
vægt efter dens alder. I de store væddel-
løbsnationer er der ansat indtil flere ”han-
dicappere” - i Skandinavien kun en
enkelt. Den nuværende er den tidligere
topjockey, Nicholas Cordrey.
Eksempler på store handicaps er Grand
National Steeplechase og Melbourne
Cup. Amerika har mere end 30 Grade 
1 løb., der er handicaps.

Det var Admiral Rous - et medlem af 
Jockey Klubben - der ”opfandt” handicap-
systemet. I 1855 blev han verdens første
Handicapper.

TILDELING AF VÆGTE
I Amerika er Daily Racing Form simpelt-
hen en ”bibel” for Galopfans. Her bringes
- som navnet indikerer - dagligt nyt om
alle startende heste kombineret med tips
etc. - et helt uundværligt medie, hvis man
satser på amerikanske væddeløb.

HVORNÅR FÅR EN HEST 
ET HANDICAP?
En hest skal først løbe et par gange -
alternativt vinde sin første start - inden en
”Handicapper” har mulighed for at give
den pågældende hest et ”handicaptal”.
Han vurderer her hestens præstation
målt over de andre startende heste i
løbet.

Når hesten så har fået et handicaptal vil
hestens senere præstationer betyde, at
vægten går op eller ned vurderet på den
enkelte præstation. Nogle heste er gode
til ”at bære” vægt, andre det modsatte.
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ECLIPSE - EN AF GALOPHISTORIENS STØRSTE
I 1764 kom der en hest til verden, som skulle
komme til at blive en af galophistoriens absolut
største. Hans opdrætter - The Duke of Cumber-
land - gav ham navnet Eclipse. 

Eclipse var efter Marske og Spilettta. Navnet - Ec-
lipse - er den astronomiske begivenhed, der fandt
sted det år. Eksperter er enige om, at Eclipse er en
af de mest betydende heste nogensinde for ful-
blodsssporten.
Ikke mindre end 98 pct. af alle væddeløbsheste kan
føres tilbage til Eclipse. Oprindelig blev han købt af
William Wildman. Han blev dog hurtigt solgt videre til
den berømte spiller Denis O’Kelly.

KARRIEREN
Eclipse indledte karrieren i 1769, da var han blevet
fem år. Det var på Epsom og han blev en overlegen
vinder.

De næste to år startede han ialt 18 gange uden på
noget tidspunkt at være redet helt ud. Han var meget
stærk og flere jockeys havde ligefrem vanskeligheder
med at holde Eclipse. Han behøvede aldrig at blive
mindet om jobbet med brug af pisk eller sporer. Han
var så frygtet af sine konkurrenter, at otte af hans
starter var walkovers.

KARRIEREN I STUTTERIET
Eclipse gik i stutteriet i 1771 og blev far til 344 vin-
dere. Hans søn Pot-8-O's (Potoooooooo) var med til
at skabe en direkte hingstelinje til nutidens største
navne som Galileo, American Pharoah og Tapit.

William Wildman købte oprindelig Eclipse, men han blev
hurtigt solgt videre til den berygtede spiller Denis
O’Kelly Wildman 

Øverst Eclipse. Nederst Pot-8-O’s. 

Sea Bird (1962 -1973) Født i Frankrig. Hans karriere var
fra 1964 til til oktober 1965. En kort karriere. Men han
nåede at vinde syv løb i otte starter.
Blandt de største sejre var the Derby og Prix de l’Arc
Triomphe. Han nedstammer fra Eclipse.
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DICK FRANCIS GALOPSPORTENS STORE FORFATTER
Richard Stanley Francis. Engelsk joc-
key og forfatter. Han var Champion
jockey 1953-1954. Efter han trak sig
tilbage i 1954 begyndte han at skrive
romaner, hvor handlingen for det
meste foregår i væddeløbssportens
verden.

Under 2. Verdenskrig var han pilot hos
Royal Air Force, hvor han fløj Spitfires.
I 1946 forlod Francis flyvevåbnet for at
starte en karriere som jockey.

RED FOR DEN ENGELSKE 
DRONNINGEMOR
Han var jockey for ”the Queen mother”
mellem 1953 og 1957. Det blev des-
værre  kun til de fire år, fordi han måtte
stoppe karrieren pga. et alvorligt styrt.
Den begivenhed, man nok husker bedst
fra hans jockeykarriere, var da han red
Devon Rock i Grand National 1956. Her
kollapsede  Devon Rock få meter fra
målet. Det medførte, at Francis sluttede 
karrieren.

FORFATTERKARRIEREN
Francis havde altid ønsket at skrive om
galopsporten. Den første bog han udgav
var The Sport of Queens. Han blev 

ansvarlig for væddeløbsstoffet hos
Sunday Express i 16 år. Samtidig blev
han en succesfyld romanforfatter af
bøger med hovedvægten på vædde-
løbssporten. Den første  roman var
Dead Cert, der udkom i 1962.

Han skrev derefter en bog hvert år i
mere end 30 år. Det eneste år han
ikke udkom med en bog var i 1998.
Han fik tildelt Order of the British Em-
pire i 1984.

Devon Rock med
Dick Francis i sad-
len kollapser kort
før mål i Grand 
National 1956

Dick Francis 
var kollosal
arbejdsom, så
det er bare at
komme i gang
med de mange
spændende
bøger!
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KING GEORGE VI & QUEEN ELIZABETH DIAMOND STAKES
Et af Englands største løb, King
George VI & Queen Elizabeth
Diamond Stakes ses af mange af
de estimerede og velhavende
ejere som Engands største løb.

Løbet er vundet af mange betyde-
lige væddeløbere siden 1952 og
vundet af nogle af de bedst kendte
ejere. Det afvikles i Juli måned og
vurderes sammen med Prix de l’Arc
de Triumphe på Longchamp i Paris
som sæsonens største.

HESTE FRA HELE VERDEN
Det har tiltrukket heste fra hele ver-
den så tidligt som i 1955. Men de
opnåede aldrig den store succes i
Prix de L’Arc de Triomphe.

Men det var navnlig fransktrænede
heste, der vandt løbet i de sene
50’ere og tidlige 1960ere. I 1956
vandt ubesejrede Ribot fra Italien
og satte sit mærke med en let tre
længders triumf.

Det er nærmest blevet et ”must” for
den engelske derbyvinder og nogle

af de bedst placerede i Epsom Derby
at sigte efter King George VI and
Queen Elizabeth Diamond Stakes.
De tester sig selv imod sidste års år-
gang.
Eksempler på det er Nijinsky, Mill
Reef og Brigader Gerard.
Mange væddeløbsfans husker med
begejstring et løb fra 1975, der af
mange væddeløbsfans betegnes
som ”Race of the Century”, hvor
Grundy og Bustino sloges indædt
ned gennem opløbet.

Den yngre Grundy vandt med en halv længde i ny 
rekordtid.

ANDRE TOPHESTE
Og mange andre topheste har indskrevet sig i King George
VI & Queen Elizabeth Diamond Stakes. Nedefor vises vin-
derne siden 2000.

År        Vinder                             2. hest                        3.hest                        Tid      Antal 

KING GEORGE VI & QUEEN ELIZABETH DIAMOND STAKES 
2000 -2020
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BERØMTHEDER OG KENDISSER PÅ STRIBE

LILLIE LANG-LILLIE LANGTRY

Galophistorien er sprængfyldt med menne-
sker fra alle samfundslag. Og mange interes-
sante skæbner. Det er en sport som appe-
lerer til høj som lav. 

I en ikke så lang tid baglæns var det kun ”Gre-
ver og Baroner” der havde råd til at holde galop-
heste. Med tiden er det fladet ud, således at det
i dag også er muligt for mange flere at være en
del af et lands galopsport. Storejere er dog sta-
dig en væsentlig faktor i mange lande.

Mange er i dag med i anpartsstalde. Engage-
mentet er som hovedregel altid meget positivt.
Og  adskillige anpartsstalde - såvel i udlandet
som her - har vundet store løb. Og der hersker
næppe tvivl om, at anpartsstalde vil vokse sig 
store i løbet af de kommende år.

LILLIE LANGTRY
Og så til historien om Lillie Langtry. Hun blev
født i Jersey 13. oktober 1853. Hun førte sig
frem så det ville noget. Således oplevede hun
sit første frieri i en alder af 14! Det blev dog ikke
til noget.
Men i 1874, hvor hun så var 20, giftede hun sig
med Edward Langtry. Men her stoppede det
ikke for den ”rappe dame”. Hun begyndte bare
tre år efter sit ægteskab at pleje omgang med 

Hun ledsagede således Prinsen til alle sociale
begivenheder incl. besøg på Ascot og Good-
wood.

Prinsen var iøvrigt ivrig galopfan. Han vandt så-
ledes The Derby med Persimmon (1896), med
Diamond  Jubilee (1900) og med Minoru i
(1909).

I 1881 fødte lillie Langtry  en datter i Paris og
optrædte for første gang i Paris. Hun blev en
stjerne på rekordtid og tournerede i 1882 i Ame-
rika. Indimellem blev hun skilt.

LANGTRY OG GALOPSPORTEN
Da hun købte sin første væddeløber registre-
rede hun sig under pseydonymet Mr. Jersey.
Miss i stedet for Mr., fordi the Jockey Club ikke
tillod kvindelige ejere! Hun havde et større træ-
ningscenter i Etheldreda House i Newmarket.

Det blev til mange successer. Blandt  andet
vandt Lillie Langtry Ascot Gold Cup, the Cesare-
witch, Goodwood Cup og Jockey Club Cup.

Lillie Langtry døde i Monaco i 1929.
Prinsen af Wales, der senere blev til
Edward VII. Han købte en ”Love
Nest” til hende i Bournemouth. Efter
en præsentation af hende blev hun
Prinsens officielle elskerinde! 
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X-FAKTOR I GALOPSPORTEN
I alle sportsgrene er der en
gruppe af personer, der be-
sidder dette lille bitte ekstra 
i udførelsen af den sports-
gren de udøver. Sådanne
personer har vi også i Galop-
sporten.

Dette ”fænomen” kan udtrykke
sig på mange forskellige måder
afhængig af hvilket område
man befinder sig.

X-FAKTOR I GALOP-
SPORTEN
Her tænkes naturligvis på X-
FAKTOR indenfor galop-
sporten. Nu skal man være
opmærksom på, at der jo ikke
er tale om en ”måleenhed” for
ligesom at komme ind i - lad os
kalde det X-klubben.”

Nej, det er dem selv - indenfor
deres eget virkefelt, der får
deres publikum til at betegne
dem som havende X-faktor. 

ORMONDE, FRED ARCHER, MILL REEF
En hest som Ormonde - ubesejret engelsk derbyvinder - er en hest
som man vil beskrive som havende ”X-FAKTOR.” Også jockey
Fred Archer - som du kan læse om i begyndelsen af dette nummer
- havde utvivlsomt  X-Faktor. Nævnes kan også næves Mill Reef fra
de tidlige 1970’ere.

I noget nyere tid kan ”X-FAKTOR” tilskrives heste som Grey De-
sert. Uhyre populær. Han paraderer stadig som paradefigur ved
større begivender på forskellige baner. Blandt forhindringsheste
skal nævnes - nu afdøde - Best Mate, der vandt tre Cheltenham
Gold Cups. Han var lige så populær som fantastiske Arkle.

En del topjockeys tilskrives naturligvis at besidde X-Faktor

Det kan næppe overraske, at vi
i denne gruppe findes personer
som ”husmoderens favorit joc-
key - Lester Piggott.” Han
havde nok ikke den store ”ka-
risma”, men der var noget
andet over ham, når han sad
på en væddeløber.

Blandt de noget yngre jockeys
finder vi bl.a Frankie Dettori
med det store smil og store
personlighed for slet ikke at
glemme hans eminemte evner
i en saddel.

Lester Piggott

Frankie Dettori


