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KLAMPENBORG GALOPBANE SØNDAG 8. AUGUST 2021



Hvad har Rikke, Lea, Nina og Bettina til fælles?
Jo, det er succesrige, kvindelige skandinaviske
galoptrænere – de fleste relativt nystartede – der
alle gør det særdeles godt og alle indenfor det
seneste år er blevet interviewet til RaceTime.
Rikke Rohbach Bonde etablerede sig som træ-
ner for mindre end to år siden. Nu har hun alle-
rede vundet Svenskt Derby. Lea Olsen har sin
første sæson som træner. Hun har netop vundet
fire løb på samme dag på Ålborg væddeløbs-
bane. Og Sir Churchill har vundet i sine sidste
tre starter og er nu oppe på 91 i handicap. Nina
Lensvik vandt igen i år Scandinavian Open
Championship, og Bettina Andersen fik i Dansk
2000 Guineas sin første klassiske vinder med My
Jamil.  Og Nina og Bettina ser ud til at have et
imponerende hold af 2-åringer. Sidste år vandt
en kvindelig træner Dansk Derby. Det kan gen-
tage sig i år. Bent Olsen, Lennart Reuterskiöld jr.
og Niels Petersen er still going strong, men
Rikke, Lea, Nina og Bettina bider dem i haserne.
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KLAMPENBORG GALOPBANE

Den 8. august rides Dansk Derby. 
I flere europæiske lande har der alle-
rede været derbydag. Hvordan gik
det? Jo, det var som regel Tordens-
kjolds soldater, der vandt. Giver det os
et fingerpeg om, hvem der skal iklæ-
des det blå bånd på Klampenborg Ga-
lopbane? Se RaceTime MAGAZINES
bud.

Kolofon
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MASTODONTERNE
LØBER MED DET HELE!

EPSOM, THE CURRAGH, CHAN-
TILLY, HAMBURGER HORN OG
JÄGERSRO.
I weekenden den 5.-6. juni i år var
der Derby på begge sider af Kana-
len. Om lørdagen Engelsk Derby
på Epsom og om søndagen
Fransk Derby (Prix du Jockey
Club) på Chantilly. I slutningen af
måneden, den 26. juni, var der Irsk
Derby på The Curragh og den 
4. juli Tysk Derby på Hamburger
Horn. Senest den 18. juli afholdtes
Svenskt Derby på Jägersro.

TORDENSKJOLDS SOLDATER.
De allerede dominerende aktører i
europæisk galopsport satte sig på
det meste. Trioen Godolphin, Charlie
Appleby og Frankel vandt såvel En-
gelsk som Irsk Derby. William Buick
red den irske derbyvinder. Coolmo-
reteamet: Smith, Magnier og Tabor,
der ejede nyligt afdøde Galileo,
vandt i år Fransk Derby. (Prix du joc-
key Club). Aidan O´Brien var træner.
Smith, Magnier og Tabor har de sid-
ste 11 år vundet Epsom Derby syv
gange.

På Hamburger Horn vandt 47-årige
Andrasch Starke sit ottende tyske
derby. Og på Jägersro fik storstalden
Stald Ras en meget fortjent første
derbysejr med outsideren Stroxx
Carlras. Og Rikke Rohbach Bonde
sit gennembrud som træner. Trioen
Stald Ras, Rikke Rohbach Bonde og
Nicolaj Stott kan være på vej til en
historisk skandinavisk dobbelt derby-
triumf med to forskellige heste.

FRANKELS FØRSTE 
DERBYVINDER.
Der var elleve heste til start i Epsom
Derby 2021 (Gr.1). Aidan O´Briens
Bolshoi Ballet (Galileo) var favorit til
at vinde på Epsom efter en overbevi-
sende seks længders sejr i Derby
Trial Stakes (Gr.3) på Leopardstown.
Men han kom i mål som en skuf-
fende syvende. Senere er det dog
blevet til sejr for Bolshoi Ballet i Bel-
mont Derby Invitational Stakes.
(Gr.1).
Sejren gik i stedet til Adayar, der
skaffede Frankel sin første derbyvin-
der. Galileo måtte denne gang til vin-
deren nøjes med at være farfar til
vinderen.

GODOLPHIN BLEV SÅVEL NUMMER
ET SOM TRE PÅ EPSOM.
Adayar var blandt de mindre betroede
(16-1) efter to andenpladser i år, men da
han først fandt vej indvendigt, vandt han
nemt med 4 ½ længde før Mojo Star og
Hurricane Lane. Adayar blev redet til sejr
af Adam Kirby, og han er i træning hos
Charlie Appleby. Adayar ejes af Godolp-
hin, der også er ejer af tredjehesten i
Epsom Derby, Hurricane Lane.

Tre hesteejere kan være repræsenteret
med to heste i Dansk Derby i år. 360
North Horse Racing med Palm Springs
og Suspicious Boy. Stald Ras med Go
On Carlras og Handyman Carlras og
Thomas Havemann med Habla samt
med Good Fortune, som han ejer sam-
men med Stald Shaker.

ADAYAR VINDER KING GEORGE  VI
AND QUEEN ELIZABETH STAKES
Adayar startede den 24. juli i King Ge-
orge VI and Queen Elizabeth Stakes
(Gr.1) på Ascot, hvor han med William
Buick i sadlen vandt en meriterende sejr
før Mishriff og Love og blev den første
Epsom-derbyvinder siden Galilleo, der
vandt begge løb. Det gør Adayar til en af
favoritterne i Prix de l'Arc.

Adayar vinder Epsom Derby 2021

Adayars jockey Adam Kirby efter sejren

TEKST: KLAUS BUSTRUP - LAY-OUT: PER AAGAARD BUSTRUP
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O'BRIEN OG
CHARLIE
APPLEBY
SIDDER
TUNGT PÅ
EPSOM
DERBY.
Det var Godolphin og Charlie Apple-
bys anden Epsom-derbysejr. De vandt
også for tre år siden i 2018 med
Masar. De to toptrænere Aidan
O´Brien og Charlie Appleby har vun-
det Epsom Derby de sidste fem år.

Ingen skandinaviske trænere har siddet
så tungt på Dansk Derby, der de sidste
fem år er blevet vundet af fem forskellige
trænere. Men Niels Petersen har vundet
tre gange de sidste 10 år, og han kan i
Dansk Derby 2021 være repræsenteret
med flere kandidater, bl.a. Iron Butterfly,
Habla, Hollywoodboulevard, Masseto og
Penfolds.

FAVORITSEJR PÅ CHANTILLY.
Siyouni-sønnen St. Mark´s Basilica var favorit i
Fransk Derby. Han imponerede allerede som 2-årig,
da han vandt Dewhurst Stakes (Gr.1) på Newmarket,
og han blev vurderet som Europas bedste toåring. I
år er han ubesejret i tre starter. Inden Fransk Derby
vandt han Poule d´Essai du Poulain (Gr.1) – Fransk
2000 Guineas – på Longchamp.

Ioritz Mendizabel gav St. Mark´s Basilica en fremra-
gende rejse langs rails i det 19 heste store felt i Prix
du Jockey Club, og til sidst kunne han relativt nemt
trække fra Sealiway (Galliway), der var anden i mål
og tredjehesten Millebose (Le Havre).

BLANDT
FAVORIT-
TERNE TIL
PRIX DE
L'ARC
Efter Fransk Derby mødte St
Mark´s Basilica ældre heste i
Eclipse Stakes (Gr.1) på San-
down, hvor han til sidst relativt
let slog den firedobbelte
Gruppe-1-vinder Addeybb (Pi-
votal) og sidste års franske der-
byvinder og dette års sejrherre
i Saudi Cup (Gr.1) og Dubai
Sheema Classic (Gr.1) Mishriff
(Make Believe). Sejren gør St
Mark´s Basilica til en af øjeblik-
kets favoritter til Prix de l´Arc
de Triomphe sammen med
Love (Galileo) og dette års
overlegne vinder af Epsom
Oaks, Snowfall (Deep Impact).

Aidan OBrien

St Mark's Basilica er ubesejret i år. 
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St Mark´s Basilica er i træning hos
Aidan O´Brien, der her fik sin første
franske derbyvinder. Han ejes af trioen
Smith, Magnier og Tabor, der står bag
Coolmore Stud og var ejere af nyligt af-
døde Galileo. 

St. Mark´s Basilica er ud af Cabaret (Gali-
leo). Så Galileo var farfar til årets engelske
derbyvinder, morfar til årets franske derby-
vinder og senere på måneden blev han
også farfar til årets irske derbyvinder. 
Smith, Magnier og Tabor har vundet
Epsom Derby syv gange de sidste 11 år. St
Mark´s Basilica er halvbror til Magna Gre-

cia (Invincible Spirit), der vandt Engelsk
2000 Guineas i 2019 og i dag er avlshingst
på Coolmore.  
Siyouni er morfar til en af dette års bejlere
til at vinde Dansk Derby, Good Fortune
(Appel Au Maitre – Eko Palace Bay). Siy-
ouni er opstaldet på Haras de Bonneval til
en bedækningspris på 140.000 euro. Han
var Frankrigs førende avlshingst i fjor, og i
år er han indtil videre nummer tre på listen
over Europas førende avlshingste efter
Frankel og Galileo. Ud over St Mark´s Ba-
silica er Siyouni også far til Sottsass, der
vandt Fransk Derby i 2019 og Prix de l´Arc
de Triomphe i fjor, samt til Laurens, der
vandt Fransk Oaks i 2018.

SIYOUNI ER MORFAR
TIL GOOD FORTUNE. NY TRIUMF FOR TRIOEN

GODOLPHIN,CHARLIE 
APPELBY OG FRANKEL
Irish Derby (Gr.1) på The Curragh havde 11 heste til start og Galileo-sønnen
High Definition som favorit. Blandt de 11 startende var fem afkom efter Gali-
leo og fem trænet af Aidan O´Brien. Men det blev hverken High Definition,
Galileo eller Aidan O´Brien, der løb med sejren.

Trioen fra Epsom Derby Godolphin, Charlie Appleby og Frankel satte sig
også på Irsk Derby, da Hurricane Lane (Frankel) med William Buick i sadlen
i et forrygende opløb i sidste galopspring slog Lone Eagle (Galileo) med
Frankie Dettori i sadlen. Wordsworth (Galileo) var tredje i mål syv længder
fra de to forreste.

William Buick har en dansk mor og en skotsk far, den tidligere skandinaviske
topjockey Walther Buick. Og han er opvokset i Norge. William Buick har
været staldjockey hos John Gosden, og han er nu tilknyttet Godolphin og
træner Charlie Appleby. I 2018 vandt han Epsom Derby med Godolphins
Masar.

Hurricane Lane kom fra en tredjeplads i Epsom Derby, det eneste nederlag i
hans fem starter til dato. Den 14. juli startede han igen i Grand Prix de Paris
(Gr.1), hvor han udklasserede sine modstandere. Wordsworth, der var tredje
i Irsk Derby, var denne gang anden men meget langt fra Hurricane Lane.
William Buick var igen i sadlen på Hurricane Lane, der opretholder engage-
ment i Prix de l´Arc.

Good Fortune og Oliver Wilson vinder foran Handyman Carlras og
Nicolaj Stott. Foto: Burt Seeger.
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FAR OG SØN 
DERBYVINDERE
MED FEM ÅRS
MELLEMRUM
I 2016 vandt Darius Racings Isfahan (Lord Of England) Deutsches
Derby (Gr.1) på Hamburger Horn. Andreas Wöehler trænede Isfahan,
der fik sine første føl i 2018. Og i år vandt sønnen Sisfahan Tysk Derby i
det 20 heste store felt før favoritten Alter Adler og Imi. Henk Grewe træ-
ner Sisfahan, der kun startede for anden gang. Inden Tysk Derby var
han anden i Grafenberger Derby Trial i Dus̈seldorf.

Begge gange var Andrasch Starke i sadlen og med Sisfahan vandt le-
genden Andrasch Starke (47) sit ottende tyske derby. I 2011 vandt And-
rasch Starke Prix de l´Arc de Triomphe i rekordtid med den tyske
vidunderhoppe Danedream (Lomitas). Året efter vandt Danedream igen
med Andrasch Starke i sadlen efter målfoto King George VI og Queen
Elizabeth Stakes (Gr.1) på Ascot før Nathaniel, der i avlen er kendt som
far til Enable.

Senere på året startede Danedream i Grosser Preis von Baden (Gr.1)
som hun havde vundet før. Blandt konkurrenterne var den tyske derby-
vinder Pastorius, der i avlen er far til den danske derbyvinder i 2018, Ma-
ster Bloom. Danedream vandt, på ny med Andrasch Starke i sadlen, før
Ovambo Queen og Pastorius. Ovambo Queen havde året før vundet
Scandinavian Open Championship (Gr.3) på Klampenborg før den dan-
ske derbyvinder fra 2016, Peas And Carrots.

Sisfahan med jockey Andrasch Starke i sadlen, der jubler efter sejren i Tysk Derby 2021. 
Foto: Axel Heimken/dpa. Billedet nedenfor er fra Hamburger Horn galopbane

Hamburger Horn Rennbahn
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OUTSIDERSEJR I SVENSKT DERBYSKANDINAVISK NESTOR
Af ældre skandinaviske stjernejockeyer falder Jacob Jo-
hansen i øjnene. Jacob nærmer sig hastigt de 50 år. Ra-
ceTime MAGAZINE har tidligere omtalt ham som
Skandinaviens Lester Piggot, men Jacob har også mange
lighedstegn med Andrasch Starke, der var på ryggen af
dette års tyske derbyvinder. Hvem rider Jacob Johansen i
Dansk Derby?

Det vides ikke i skrivende stund ikke, men som førstejockey
hos Lennart Reuterskiöld jr. kunne Crystal Keys, der topper
derbyrankingen til Dansk Derby, være en mulighed. Det anta-
ges, at Oliver Wilson, der i Svenskt Derby red Crystal Keys, i
Dansk Derby som sædvanligt vil være på ryggen af Good
Fortune.

Svenskt Derby 2021 står klart i erindringen. No Short
Cuts stillede op som en af de største favoritter til
Svensk Derby i nyere tid. 
Men favoritten svigtede og i stedet fik vi en kæmpe-
overraskelse, da Stroxx Carlras i sidste galopspring
fik snuden frem før Wolfof Vancouver. 

Rikke Rohbach Bonde, der først fornylig startede som
træner, fik allerede her sin første derbyvinder. Ægteman-
den Nicolaj Stott fik sin første svenske derbyvinder og
storsatsende Stald Ras sin første derbyvinder.

Stroxx Carlras er efter Coolmores ubesejrede vinder af
Engelsk 2000 Guineas Footstepsinthesand, der også er
far til Duke Of Burden, der vandt Svenskt Derby i 2016,
bl.a. før Suspicious Mind. 

Stroxx Carlras er ud af Dubawi-datteren Specifick. Caro-
line Malmborg-trænede Snowfoot, der er nr. 15 på den
seneste rankingliste til Dansk Derby er efter Footstep-
sinthesand

Stroxx Carlras gav over 50 gange pengene igen. Sidste
års danske Derby endte også med en overraskelse, da
Ready Teddy vandt til 24 gange pengene. Gentager hi-
storien sig?

De bedst placerede i Svenskt Derby med fortsat enga-
gement i Dansk Derby var Crystal Keys, der blev tredje
en længde bag vinderen, og Palm Springs, der var sjette
i mål slået med otte længder. I 2016 var Suspicious
Mind femte i Svenskt Derby slået med 1 ½ længde,
inden han efterfølgende totalt overlegent vandt Dansk
Derby med 7 ½ længde.USIKKERHED OM

STARTLISTEN
Giver al den baggrundsviden så et fingerpeg om, hvem
der vinder Dansk Derby i år, eller skaber den blot mere
forvirring. Nok nærmest det sidste. Dertil kommer, at
startlisten til Dansk Derby 2021 ikke er klar på nuvæ-
rende tidspunkt, og det derfor heller ikke vides, hvem der
er i sadlen på derbyhestene.

Der er også usikkerhed om, hvorvidt to af de allerøverste på
rankinglisten til Dansk Derby, Crystal Keys og Iron Butterfly,
kommer til start, eller om de vælger andre løb. Ligesom flere
af de øverste placerede på rankinglisten kan vælge at starte i
Larch Ærespræmie på grund af formodede manglende evner
på derbydistancen.

Billedet til højre: Stroxx CarlRas og Nicolaj Stott vinder
Svenskt Derby 2021 før Wolfof Vancouver. 
Foto: Stefan Olsson
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Trods usikkerhed om startli-
sten er her alligevel nogle be-
tragtninger, der måske kan
være nyttige i overvejelserne
om, hvem der den 8. august
kommer først over stregen i
Dansk Derby.

Dubawi, en af verdens helt do-
minerende avlshingste, er mor-
far til den engelske derbyvinder
Adayar og den svenske derby-
vinder Stroxx Carlras. Dubawi er
også morfar til Go On Carlras. 

Siyouni er far til årets franske
derbyvinder. Siyouni er morfar til
Good Fortune. Godolphin vandt
først Epsom Derby og senere
Irish Derby med to forskellige
heste. Adayar og Hurricane
Lane. 

Stald Ras vandt Svensk Derby
med Stroxx Carlras, og de kan
gøre Godolphin kunststykket
efter i Dansk Derby med enten
Go On Carlras eller Handyman
Carlras.

FRANKELS FØRSTE
DERBYVINDER
Frankel fik sin første derbyvinder
i år. Swipe og Juniper Tree har
gode muligheder for at følge op
på Frankels succes, hvis en af
deres afkom vinder Dansk
Derby.

Der er flere muligheder. Swipe
(Iron Butterfly) og Juniper Tree
(Habla, Palm Springs og Pen-
folds)

KUN EN FAVORITSEJR
Kun et af de omtalte fem derbyer
er vundet af favoritten. 

Fransk Derby, som St Mark´s
Basilica vandt. Hurricane Lane
og Sisfahan var næstfavoritter,
Adayar blandt de lidt mindre be-
troede og Stroxx Carlras en stor 
outsider. 

De sidste fem år er Dansk Derby
fire gange vundet af en hest,
hvis far er opstaldet som avls-
hingst i udlandet. Appel Au Mai-
tre er far til Suspicious Mind, der
vandt Dansk Derby i 2016, og
flere afkom efter Appel Au Maitre
er mulige deltagere i dette års
derby. Crystal Keys, Good For-
tune, Suspicious Boy og Bru-
nello. 

De sidste to er opdrættet på
Stutteri Hjortebo, der har stolte
derbytraditioner.

Blandt de mulige højst range-
rede deltagere i Dansk Derby
med en udenlandsk opstaldet far
kan nævnes Go On Carlras
(efter Epsom derbyvinderen Har-
zand), Marshi (Adaay), Handy-
man Carlras (Reliable Man), Or
Harry (Lawman), Sam (Maxios,
der er far til sidste års danske
derbyvinder Ready Teddy),
Snowfoot (Footstepsinthesand,
der er far til dette års svenske
derbyvinder Stroxx Carlras)
samt Fox Eye (Myboycharlie). 

Irsk Derby og Svenskt Derby sluttede begge med
meget tætte, spændende opløb. Det ser vi også gerne
på Klampenborg Galopbane den 8. august, selvom en
overlegen derbyvinder absolut også har sin charme.GO ON

CARLRAS
ER RACE-
TIME MA-
GAZINES
DERBYFA-
VORIT.

Go On Carlras – Palm Springs – Good For-
tune outs. Crystal Keys - Dark Horse: Iron
Butterfly – Long Shot: Habla.

DERBYTIPSET

GO ON CARLRAS er RaceTime MAGAZINES favorit til the
Macallan Dansk Derby 2021
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Vi kender ikke baneforholdene, og et 15-heste stort felt
med fart på i hele løbet kan være meget anderledes end
de to Derby Trial-Stakes på Klampenborg, der blev
løbet i et adstadigt tempo. Go On Carlras har afstam-
ningen i orden. I de sidste to starter på Klampenborg
har hun over 2200 meter vundet aldeles overlegent.

Modstanden har måske været begrænset, men, man kan
ikke andet end vinde. Stald Ras, Rikke Rohbach Bonde og
Nicolaj Stott har allerede vundet Svenskt Derby. Succes
avler succes. 

Palm Springs vender nu tilbage til Klampenborgs græs,
hvor han i fjor gjorde det særdeles godt med sejr i bl.a. Pro-
duce Stakes. Han har løbet godt i stærkt selskab på Jä-
gersro i år, selvom jeg gerne havde set ham lidt længere
fremme i Svenskt Derby. Afstamningen er i orden, og han 
må formodes at stå distancen.

Good Fortune er manageret alene mod Dansk Derby, og
Søren Jensen har gode derbytraditioner. Good Fortune
skuffede de fleste i sin sidste start, men han fik næppe hel-
ler det løb, han ønskede sig. Good Fortune er sikker på di-
stancen og afstamningen  er flot. 

PÅ DERBYDAG
KAN ALT SKE.

Hurricane Lane
(William Buick) slår
på målstregen Lone
Eagle (Frankie Det-
tori) i Irsk Derby
(Gr.1) efter et særde-
les medrivende
opløb (foto: Gulf
Time News.)

Vi kender ikke baneforholdene, og et 15-heste stort felt med fart på i hele løbet
kan være meget anderledes end de to Derby Trial-Stakes på Klampenborg, der
blev løbet i et adstadigt tempo. 

Go On Carlras har afstamningen i orden. I de sidste to starter på Klampenborg
har hun over 2200 meter vundet aldeles overlegent. Modstanden har måske
været begrænset, men, man kan ikke andet end vinde. Stald Ras, Rikke Rohbach
Bonde og Nicolaj Stott har allerede vundet Svenskt Derby. Succes avler succes.
Palm Springs vender nu tilbage til Klampenborgs græs, hvor han i fjor gjorde det
særdeles godt med sejr i bl.a. Produce Stakes. Han har løbet godt i stærkt sel-
skab på Jägersro i år, selvom jeg gerne havde set ham lidt længere fremme i
Svenskt Derby. 

Afstamningen er i orden, og han må formodes at stå distancen. Good Fortune er
manageret alene mod Dansk Derby, og Søren Jensen har gode derbytraditioner.
Good Fortune skuffede de fleste i sin sidste start, men han fik næppe heller det
løb, han ønskede sig. Good Fortune er sikker på distancen og afstamningen flot. 
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CRYSTAL KEYS TOPPER RANKINGLISTEN I ET 
DERBY MED MANGE MULIGHEDER.

Crystal  Keys bliver meget svær at slå,
hvis han lever op til sin præstation i
Svenskt Derby. Han er valgt som outsider,
da hans præstationer har været svin-
gende. 

Crystal Keys har kun løbet på dirt og aldrig
forsøgt sig på Klampenborgs græs. Det burde
dog ikke være en ulempe for Appel Au
Maitre-sønnen. Han står hver en meter.
Hvis Dansk Derby i år skal vindes af en
hoppe, som da Queen Rouge
vandt i 2019, står Iron Butterfly og
Habla ud over Go On Carlras
umiddelbart stærkest. De var
begge slået af Marshi i Svenskt
1000 Guineas, men Marshi var
langt efter vindende Habla i Derby
Trial Stakes. Iron Butterfly vandt
senest Norsk 1000 Guineas, og
Swipe-datteren er halvsøster til
sidste års derbytoer, Careless
Whisper (Barocci). Habla ser ud til
at forbedre sig fra  tart til start.

Hvis Crystal Keys og/eller Iron
Butterfly ikke kommer til start, er
der adskillige øvrige heste, der
kan gøre sig fortjent til en plads i
tipsrammen i et Dansk Derby, der
tegner åbent. Handyman Carlras
har de sidste to gange været
meget tæt på Good Fortune. 

Hollywoodbpulevard (Wilshire Boulevard),
halvbror til sidste års derbytreer
Juniper Tree havde et uheldigt løb,
sidst,

Brunello viste betydelig formfremgang.
Jessica Long vandt i fjor med Ready Teddy.
Our Harry i i sin mponerede Klampenborg ,
man har skuffet senere. Moderen, superhop-
pen Inaya, elskede Klampenborg.Sam efter 
Maxios, der er far til sidste års derbyvinder
Ready Teddy var anden i sin hidtil eneste
start på Klampenborg. Moderen Vigeliegere
løb mange flotte løb på Klampenborg og h i
2004, der vandt Dansk Derbyun er halvsøster
til Sibelius, der vandt Dansk Derby i 2004.

St Mark´s Basilica (R. Moore) 
vinder Eclipse Sta-kes (Gr.1) Chantilly galopbane med slottet i baggrunden er fast skueplads for

Fransk Derby (Prix de Jockey Club)Foto: La Une 

Det bliver spændende.
Jeg  glæder mig allerede!

Klaus Bustrup


