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Klampenborg er
andet end topheste
p
V/ Klaus Bustru

Bag denne overskrift skjuler sig, at vi
desværre i løbet af en sæson ser for få
skandinaviske topheste på Klampenborg.
Årsagen er enkel. Der er for få interessante løb for klasse I heste på Klampenborg. Overskriften er samtidig en hyldest
til de mange andre galopheste, der er flittigt startende på Klampenborg Galopbane og med til at holde den i gang.

TIPS OG
V4 FORS
LAG
efter ar
tiklen

Dem vil
vi huske!

Selv en fighter kan dog have en off
day, og det havde Manacor i Dansk
Oaks, der bød på en overlegen sejr
til Mai Pen Rai. Årets championjockey, Rafael de Oliviera har været
Manacors faste partner i alle dens
starter i år, hvor Manacor har vunPå søndag er Klampenborg sæ- det over 1 mio. kr.
sonen 2015 forbi. Den bød på
mange højdepunkter. Den fanta- KLAMPENBORG CLASSIC
stiske fighter Manacor vandt 4 I derbyet var 14 heste til start. På
gange på Klampenborg. 2 af sej- samme distance senere på året
rene var i klassiske løb, i Mowe- mødtes kun 3 heste i Klampenborg
rinaløb og i Dansk Derby, hvor vi Classic. Det blev alligevel et fortrinoplevede et vidunderligt opløb, ligt væddeløb, hvor Rockyto og Rohvor de første 7 heste kom i mål manoff fulgtes ad og gav hinanden
inden for 1 ½ lgd.
kamp til stregen med Rockyto som

en kneben vinder. Rockyto kom fra OG FIRE TIL VALTOURNANCHE
en 2. plads i Kapplöpningselska- 3-årige Valtournanche vandt 4
pets Stora Pris på Täby.
gange - og tilmed i træk. Det er en
særlig fornøjelse at følge heste i
FEM SEJRE TIL THE KICKER
stærk udvikling
Året bød på 5 sejre til The Kicker,
som vi fik at se hele 9 gange på I Tortue Efterårshandicap mødte
Klampenborg i år. 3 af sejrene kom Valtournanche dog sit Waterloo og
i træk og omfattede bl.a. Køben- måtte bøje sig for The Kicker og
havns Store Handicap, hvor de 9 Lone Kaj Nielsens topheste, Falcostartende heste kom i mål inden for net og Jubilance.
5 lgd. Det var ikke det eneste tætte
handicap i år. Niels Overgård Memorial med de først 5 i mål inden
for 1 lgd. var et andet eksempel.
Stor ros til handicapper Pam Cordrey.

VALTOURNANCHE

Hellerup Finans Dansk Derby bliver en
sikker sejr for Bent Olsen-trænede Manacor (Rafael de Oliviera) før outsideren Captain Of Comerce (Carlos Lopez)
Til højre: Bent Olsen skruer Manacors Derbyvinder-skilt op
på den eftertragtede væg på Den Kongelige Tribune
Fotos: Burt Seeger

MANACOR

THE KICKER
JESSICA LONG

FORMIDABLE BANK OF BURDEN
Året startede på traditionel vis med sejr i Dansk
Jockey Club Cup til Bank Of Burden, der nu har
indløbet over 8 mio. kr. For 3. år i træk var Bank
Of Burdens skandinaviensdebut efter ”vinterferien” i Dubai henlagt til Klampenborg og Jockey
Club Cup, og det blev et flot hattrick. Bank of
Burden var også storfavorit til at vinde Scandinavian Open Championship for tredje gang,
men løbet blev dramatisk. I tribunesvinget styrtede Mekong River og såvel Bank Of Burden
som Moe Green mistede deres rytter.
Flemming Velins tophest overlevede ikke, og det
blev den tidligere svenske derbyvinder Moe
Greens sidste start. Bank Of Burden slap heldigvis for mén, hvilket den viste senere på sæsonen, hvor det nu 8-årige fænomen med en
sejr i Stockholm Cup før Hurricane Red og Eye
In The Sky bekræftede sin status som Skandinaviens tophest på distance. Nu vandt Berling
med Dina Danekilde i sadlen Scandinavian
Open.

Niels Petersen med sin
store stjerne: Bank Of
Burden

BANK OF BURDEN

JESSICA LONG-EVENTYRET
Berling trænes af Jessica Long, der dagligt har
hjemme på Jägersro. Jessica Longs navn blev i vinteren og foråret tæt knyttet til Volatile og dens Dubaieventyr. At eventyret skulle fortsætte på
Klampenborg vidste ingen dengang, men det gjorde
det, og Jessica Longs imponerende hær af topheste
invaderede Klampenborg og nedlagde 9 gange
andre skandinaviske topheste. Ud over Berling,
blev hæren ført an af Einsteins Folly, Inaya, Ray,
Romanoff og Sergel. Udbyttet var godt, og i alt
1.219.000 kr. kunne veksles til svensk valuta.
FEM STORSEJRE TIL CHESS RACING
Chess Racing Ab var den store aktionær, og ud

over Berlings sejr i Scandinavian Open blev det til
yderligere 5 storsejre. Intet under, at Benny Andersson godt kan lide Klampenborg Galopbane. Ray
vandt sidst på året Sceptre Stakes og Inaya kom så
og sejrede 3 gange på Klampenborg. I Dansk Breeders Cup, Fawzia Stakes og Skandinavisk Grand
Prix. Sidste års danske Oaks og St. Leger vinder er
fortsat ubesejret på Klampenborg, og vi ser forventningsfuldt frem til næste start. Sergel var favorit i
Dansk Derby 2015, men han måtte nøjes med en
5. plads dog kun slået med ½ lgd. af Manacor. I
hans næste start i Dansk St. Leger var der til gengæld ingen spænding, og han vandt uhyre overlegent. Stinger var vinterfavorit til Dansk Derby, men
sygdom gjorde, at vi kun så ham en enkelt gang på
Klampenborg i år, nemlig midt i september, hvor han
vandt en let sejr. I hans næste

SERGEL

start, Norsk Breeders Prize Classic på Øvrevoll, udklasserede han den skandinaviskfødte 3 års elite.
ØNSKE: MANACOR, SERGEL, STINGER, DARK
EAGLE OG LAND’S END I SAMME LØB
Et møde næste år i Dansk Breeders Cup med Manacor, Sergel
og Stinger, derbyfireren Dark Eagle, der vandt Skandinaviens
højsdoterede løb, Breeders Trophy Classic på Täby, samt 2000
Guineas vinderen Land’s End - med alle i topform - står højt på
min ønskeliste for næste år.

DE TOÅRIGE
Blandt de 2-årige satte Hongkong Paradigm sig på hele 3
velbetalte 2-års løb, Skandinavisk Opdrætningsløb, Produce Stakes og Auktionsløb, alle efter spændende opløbskampe. I Auktionsløb viste championtræner Bent Olsen
samtidig, at han også er godt rustet til næste sæson. Han
trænede de 4 første i mål. I Dansk Kriterium måtte Hongkong Paradigm bøje sig for Beaufort Twelve. Lillesøsteren
til bl.a. derbyvinderen Sir Henry, samt stjernehopperne Silvertown og Harbour Light slægter familien på, og hun vandt
nemt Dansk Kriterium. Beaufort Twelve har løbet 2 gange
efter Kriteriet og begge gange i Sverige. Hun vandt Amacitalöpning og var tredje i Vinterfavoriternas Pris på Täby. Vinterfavoritternes Ærespræmie på Klampenborg blev vundet
af hidtil ubesejrede Suspicious Mind, der vandt før Marlborough. Begge er i træning hos Niels Petersen. Suspicious
Mind er halvbror til St. Leger vinderen Call Of Duty.

STINGER

DARK EAGLE

LAND’S END

Dem bør vi ikke glemme
Ikke alle heste kan blive
nævnt i en buket over
året, der gik, men her er
nogle få udvalgte, der
har det til fælles, at de
har været ofte startende
på Klampenborg og derfor vil være velkendte for
det spillende publikum.

og løber også i sæsonafslutningen. Hun har kun
været uplaceret 3 gange. 3
gange er hun blevet anden, hver gang kun slået
med 1 lgd. Jeg kunne godt
have undt Black Angel en
sejr. Nu lyder præmiekontoen på 31.200 kr. i år, og
det er langt fra nok til at
BLACK ANGEL, den nu 7 dække udgifterne.
årige hoppe, ejes af Marianne Halberg og trænes af KONSTANTE EXQUEST
Inge Mette Dejgaard. I kar- Exquest er blevet 5 år.
rieren er det blevet til 2 Vallakken ejes af Puk og
sejre og i alt 131.200 kr. Elo Ervolder og trænes af
Hun har været oppe på 66 Bent Olsen. Exquest løber
i handicap, men p.t. står meget konstant omkring
hun noget lavere. Hun har 80 i handicap og er såleløbet 10 gange på Klam- des tæt på toppen, hvilket
penborg i sæsonen 2015, han flere gange har bevist.

BLACK ANGEL

MANACOR

Han var 3. i Dansk Breeders Trophy Mile som 3-årig og 3.
i Breeders Cup som 4 årig. Foreløbig er det blevet til 5
sejre og over ½ mio. kr. i indløbne penge. Exquest har allerede startet 11 gange på Klampenborg i 2015 og med 8
forskellige jockeys i sadlen. 2 gange har han vundet, bl.a.
KHEF Racing Bowl. 2 gange var han anden og tre gange
tredje. En god hest for triospillerne. I alt er det blevet til
112.500 kr. i indløbne penge i 2015, men det kan blive til
endnu flere, da Exquest er med på afslutningsdagen.
FULL INDY ER MED TIL AT SKABE BALANCE
Full Indy ejes af Köroline Racing og trænes af svenske
Catharina Ostlund, der 8 gange i år sendte Full Indy over
broen for at løbe på Klampenborg. Tak for det. Danske
trænere sender også mange hest den anden vej, så det
giver en vis balance og et skandinavisk fællesskab, der
har svært ved at blomstre på mange andre områder. Full
Indy er nu 9 år gammel og har løbet 50 gange og indtjent
lige over 200.000 kr. Det er blevet til 4 sejre, og 3 af dem
kom på Klampenborg i 2015. Længe leve det grå guld. I
alt er der gået 54.500 kr. ind på kontoen i år. Det er ikke
meget, når man sejrer 3 gange på en sæson.
WARP CORE UNDER 10 GANGE PENGENE
Warp Core ejes af E og A Thomsen og amatørtræneren
Unnie Jacobsen, og vallakken er nu 4 år. Han viste intet
som 2-åring, men vandt 2 gange som 3-åring på Klampenborg. I år er det i foreløbig 10 starter blevet til to sejre, der
bragte ham op på 64 i handicap. Endvidere en anden og
en tredjeplads. Han har i år oftest haft spillernes tillid og
stået til under 10 gange pengene. Undtagelsen var Breeders Cup Consolation, hvor Warp Core stod til 56 gange
pengene, var ”håbløst inde” og sluttede sidst mange længder bag vinderen. Man skal aldrig undervurdere spillerne!
På bundlinjen står der 40.500 kr. i indtjente penge i år. Mindre end sidste år med 42.300 kr., men bedre end i 2013
med 8 starter uden indtjening. Warp Core er en af favoritterne i Rent Handicap på søndag. Sidste år afsluttede han
med en 2. plads på samme distance bag Validus.

EXQUEST

KHEFs Racing Bowl 2015. Exquest modtages efter sejren af Lene og Berner Olsen sammen med Puk
Ervolder. De tre er delejere i Exquest og Olsen familien har også opdrættet Equest. Foto: Burt Seeger

FULL INDY

Full Indy og Josefin Landgren vinder på Klampenborg. Foto: Burt Seeger

Klampenborg og til 58.100
kr. på præmiekontoen.
ZOLITALL er blevet 7 år.
Hun ejes af Lone R. Høgenhaug og Bettina Andersen og trænes af sidstnævnte. Zolitall har startet
hele 13 gange på Klampenborg i 2015 og vundet
56.300 kr. 2 gange har
hun vundet. Endvidere er
det blevet til 2 andenpladser og 4 tredjepladser til
glæde for de spillere, der har fulgt og
spillet på Zolitall gennem sæsonen.
Og til ærgrelse for de, der er ”gået
udenom Zolitall”. Ulrikke Nielsen har
oftest redet Zolitall og også de 2
gange, hun vandt. Ulrikke Nielsen er
en dygtig og eftertragtet lærling, der
har vundet 4 sejre på Klampenborg i
år og 4 på de øvrige skandinaviske
baner. Hun er også på ryggen af Zolitall på afslutningsdagen, hvor meget
tyder på, at Zolitall igen er med
fremme.

ZOLITALL
VERA VOLKOVA ejes af Lone og
Jens Westh og trænes af navnkundige Flemming Poulsen. Hun er 6 år
gammel, og det er blevet til 8 sejre,
heraf 3 sidste år og 3 i år. Vera Volkova var til start allerede på åbningsdagen den 25. april, og her vandt hun
for 3. gang i træk i sin årsdebut. Med
sin seneste sejr kom hun op på 69 i
handicap. Flere gange på de længere
distancer har hun haft held til at gå i
front og sætte sit eget tempo. I en af
årets sejre måtte der dog en voldgiftsafgørelse til, før sejren var i hus.
Det er i 2015 blevet til 7 starter på

VERA VOLKOVA

De her omtalte 6 heste har i alt løbet
62 gange på Klampenborg i sæsonen
2015 og samlet indtjent 352.200 kr.
eller 5681 kr. pr. start. Inaya løb 3
gange på Klampenborg og tjente i alt
375.000 kr. eller 125.000 kr. pr. start.
Sådan er væddeløb, og sådan skal
det være, og Inaya har fortjent hver
en krone. Men jeg kunne godt have
tænkt mig, at økonomien på Klampenborg Galopbane var sådan, at ”de
seks” havde fået lidt mere udbytte af
deres anstrengelser.

Søndag 1. november 2015 kl.12.30

DAGENS TIPS
Sæsonafslutningen byder på 6 løb, under 50 startende og intet V5-spil, så det
er på tide at afslutte sæsonen. Dagens
hovedløb er Basnæsløb. Men hvorfor
hedder det Basnæsløb?
Basnæsløb der pr. tradition er de yngstes
sidste betydende opgør, har navn efter hoppen Basnæs, der blev født på Herregården
af samme navn. Basnæs er beliggende syd
for Skælskør og var i J. B. Scavenius eje i
midten af 1800-tallet et førende fuldblodsstutteri. Herregården var oprindeligt opført
i begyndelsen af 1600-tallet af Axel Arenfeldt, der var en af Christian den 4. betroede mænd. Efter en brand blev
hovedbygningen genopført i 1758, mens
den nuværende er bygget i 1840 af J. B
Scavenius. Basnæs er historisk kendt af
mange grunde. Bl.a. fordi H. C. Andersen
ofte besøgte Scavenius mor, Henriette Scavenius på vej ud og hjem fra sine rejser i udlandet.
Dansk galopsports nok mest berømte
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hoppe, Mowerina, blev født på
Basnæs i 1876. Hun blev solgt til
England og blev her mor til bl.a.
Donovan, der vandt det engelske Derby og som på det tidspunkt var verdens mest vindende galophest med en indtjening
på 55.443 pund.
DAGENS TIPS
Dagens sikre
Intet er sikkert i denne verden, men de
bedste bud på sikre i sæsonafslutningen findes i de 2 indledende 2 årsløb.

R

Mowerina, dansk
galopsports nok
mest berømte
hoppe

Resten af løbene er handicaps, der pr.
definition ikke bør have sikre vindere.
I dagens 1. løb står Lone Kaj Nielsens
veltrukne All Or Nothing stærkt til at aflægge maidentitlen. Det er en klassehest, der kun har løbet med de bedste
og som 3 gange har været 2. på Klampenborg bl.a. i Skandinavisk Opdrætningsløb. Saw Box Carlras og Murano,
der begge løb godt i deres debut, og
Fleurie, der var stærkt forbedret sidst

Donovan, engelsk
derbyvinder 1879,
og dengang verdens
mest vindende hest

p
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Lørdag 22. august 2015 kl.12.30

er de værste konkurrenter.
I Basnæsløb (2. løb) kan Lone
Kaj Nielsen vinde igen med
Cabanac. Efter en 4. plads i
debuten i 2 åringernes Stayerprøve på Jydsk Væddeløbsbane blev Cabanac 4. i
Vinterfavoritternes Ærespræmie slået med 6 lgd. af hidtil
ubesejrede Suspicious Mind.
Det bør række til en sejr her.
Svigter Cabanac er der flere
muligheder. Frøken Smilla og
Fighter Carlras, der begge har
løbet op med de bedste, samt
Naga Jolokia, der vandt sidst.
Flemming Poulsens veltrukne
Appel Au Maitre datter,

Star Born, er en spændende
debutant.
Såvel All Or Nothing og Cabanac trænes af Bent Olsen og
rides af Marcos Robaldo, der
har redet mange flotte løb i år,
og duoen kan score hattrick,
hvis de også vinder med Exquest i 3. løb, og det er absolut
en mulighed.
Barnaby (4. løb) er sikker som
2. Det har den været i sine sidste 2 løb, og det var den i øvrigt også på Klampenborgs
tak-for-i-år dag sidste år. Hvem
slår den så? Lomax, der vandt
sidst og har meget stabil Klampenborg form? Eller en af dagens outsidere Validus? Eller
Boss, der i sine 3 sidste starter
har været 12., 7. og 5. Fortsætter den udvikling, så er den
sikkert mellem de 3 første på
søndag. Et spændende løb,
der kan ende i en duel mellem
2 af Klampenborgs dygtige
kvindelige jockeys, Cathrine
Weilby (Lomax) og Barnaby
(Sara Slot).
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DAGENS OUTSIDERE
Validus (4. løb) har ikke vundet
i år, og derfor er den sænket i
handicap. Den har vundet 2
gange, begge over 1400 m. som i dag - og sidste gang var
på afslutningsdagen sidste år !

Zolitall (5. løb) har ikke vundet
siden juni, men den er næsten
altid med fremme. Kommer sejren i dag? Zolitall har før vundet
over 1400 m. med Ulrikke Nielsen i sadlen. Hun møder dog 3
heste, der er vindere af deres
seneste løb, Warp Core, Pull In
Carlras og Bayonet og mange
andre kan blande sig i afgørelsen, især formstærke Little
Quest.
DAGENS DARK HORSE
Siden sit comeback efter længere tids sygdom har Storm (3.
løb) ikke været tættere på vinderen end 16,5 lgd., og sidst var
han 20 lgd. bag vinderen Inaya,
som han gav 1,5 kg. Nu er både
konkurrencen og vægtbetingelserne anderledes, og hvis

Storm bare viser gnist af fordums styrke og har ”det rette
hoved på” kan han løbe med
op. Men det er et lige løb med
mange heste i kanonform,
bl.a. Exquest, Hovsa og Candyfloss.
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V4 SPILLET
2 - 5. LØB
1. afdeling: 3. Cabanac
2. afdeling: 1,2,3,4,6,7,9
3. afdeling: 1,4,6,7
4. afdeling: 1,2,3,4,6,7,8,9,10
BONEN KOSTER
KR. 504 kr.

INDSKUD SLUTTER: KL. 13:15

DAGENS TIPS
1 løb: 5. All Or Nothing 3. Saw Box
Carlras 6. Murano O.: 2. Fleurie
2 løb: 3. Cabanac 6. Frøken Smilla
4. Fighter Carlras O.: 1. Naga Jolokia
3 løb: 1. Exquest 3. Kingsbridge
7. Candyfloss O.: 6. Hovsa
4 løb: 1. Lomax 4. Barnaby 6. Boss
O.: 7. Validus
5 løb: 4. Pull In Carlras 8. Bayonet
10. Little Quest O.: 9 Zolitall
6 løb: 7. Saba Rock 4. Fool Too Cool
5. Rutalkingtome O.: 1. Dom Perignon

