TRAVHISTORIE | E-DERBYER GENNEM TIDEN

Eminente Ekstraordinære
E-DERBYVINDERE
Elinor – Emigrant
– Ejnar Vogt – Esterel Sunset

Trav-Tidendes forside 30. maj 1924
med et uskarpt billede af Ego og Peter
Andersen.

Der skulle gå fem år – til E-Derbyet i 1905 – før en Derbyvinder havde
det ”rigtige” forbogstav efter den foreslåede regel.
Reglen havde generalsekretær Hugo Jørgensen indført fra årgangen født 1897,
startende med A, men da var det frivilligt
– og altså op til den enkelte opdrætter – om man ville indordne sig.

Der var ingen fotos, men en del
tegninger i den 4-sidede Politiken 1.
maj 1905. Dels tegningen af Elinor, der
krydsede målstregen i fin stil for Robert
Uhlig, dels ”travtyper” fra banens
tilskuerpladser.
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Forbogstavet blev langt senere obligatorisk
og fulgt slavisk af alle Derbyvinderne fra
1933, og det har været en gave til alle danske
travfolk, der gerne vil huske mere end to år
tilbage. Tænk, hvad svenskerne må kæmpe
med.
At 1905-Derbyvinderen Elinor passede på
reglen ligesom andenhesten Edward, havde
givetvis sammenhæng med, at de to som føl
var kommet hjem fra USA i en import, som
netop var iværksat af Det Danske Travselskab
og generalsekretæren. Der kom fem hopper
med føl. Den kendte hesteimportør og amatørtræner Julius Pajoncek stod for importen.
Den røde hoppe Missie gik til Villads Olsen på stutteriet Vintappergården i Lyngby,
føllet Elinor blev solgt til Julius Højbye,
mens Missies følgende års føl – og kommende 1906-Derbyvinder – Miss Refero gik til
Pajoncek. Elinor og Miss Refero viste sig at
være rene guldklumper.
Elinor satte alle de indtjeningsrekorder,
der blev bogført og opnået efter år 1900

ifølge Travsportens Årbog 1949, og i sine
aldersklasser var hun flere gange sæsonhurtigst. Hun kom helt ned på km-tiden
1.34,3, men på dét punkt blev hun overgået
af rejsekammeraten fra USA-importen Edward, der blev hurtigste danskfødte hest i
året 1908 med tiden 1.33,3.
Debut efter Opdrætningsløbet
Elinor vandt både Kriterium og Derby, men
ikke Opdrætningsløbet, der gik til Alex Buchephalos den 7. juni 1903 i km-tiden 2.05.
Men måske var forklaringen blot den,
at Elinor først debuterede 10 dage senere,
hvor hun for Robert Uhlig vandt helt overlegent i km-tiden 2.14,6 til odds 44:10. Og
man skal ikke lægge vægt på tidsforskellen
fra Opdrætningsløbet, for det gjaldt altid
om at vinde på så billig en tid som overhovedet muligt, da hestenes bedste vindertider
indtil 1913 var grundlag for de fremtidige
tillæg i væddeløbene.
Dette kan bedst illustreres ved sæsonfinalen d. 13. september 1903. Elinor havde
nemlig toårssæsonen igennem haft kæmpesucces, mens Alex Buchephalos ikke havde

holdt stilen fra Opdrætningsløbet på samme vis. Så da årets sidste 2-årsløb skulle køres, startede Elinor fra 1900 meter med 400
meters tillæg til Young Kessler og med 150
meters tillæg til Alex Buchephalos.
Her måtte hun nøjes med en andenplads
i den helt forrygende km-tid 1.52,3 mens
Alex Buchephalos vandt klart i km-tiden
2.01!
Sidste Derby med tillæg
Det er klart, at Elinor herefter var sin årgangs stjerne, og hun var overlegen, da
årgangen kom frem i Kriteriet på årets
anden løbsdag i 1904. Vindertiden blev
1.51,9/2400 meter, og sejren blev vundet
foran årgangens nummer to, Edward.
Det var den samme indløbsrækkefølge året efter i Derbyet på sæsonens første
løbsdag d. 30. april 1905, hvor Elinors
vindertid for Robert Uhlig i tung bane blev
1.46,3/3000 meter. Det var anden Derbysejr i træk for den polske kusk.
Det var det sidste Derby, der blev kørt
med tillæg/lettelse. Elinor startede ganske
vist fra distancen 3000 meter, men hop-
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Målfotoafgørelsen 1943. Bemærk den
ophængte målsnor til glæde for dommerne, og bemærk, at hestene løber højre om
- og at der står et ekstra dommertårn hos
publikum. Ebbe Axworthy har nr. 12.

pen Girl med Stolle havde fået 75 meters
forspring, da den hverken havde sejret eller
tjent 500 kr. i 3-årssæsonen. Det hjalp nu
ikke meget, da Girl kom i mål næsten et helt
minut efter Elinor! Der var generelt en megaforskel på de bedste amerikanske mockindlændere og resten af det danske opdræt.
Derbyet set med Politikens øjne…
Dagens heltinde
Lad os først præsentere dagens heltinde,
”Elinor”, hvis slanke, strakte legeme vor
Tegner har fæstnet til Papiret netop i det
Øjeblik, hun sejrrigt passerede Dommertårnet. ”Elinor” vil blive denne Sommers
Kæledægge paa Travbanen.
Efter ifjor at have vundet Kriteriet for
Treaarige tog hun igaar med Lethed den
store 3000 Kroners Førstepræmie i Derbyet for de Fireaarige, og naar hun ikke strøg
ogsaa den 1000 Kroners Rekordpræmie
til sig, var det bare af Klogskab. Rekorden
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maa forbedres langsomt, det giver større
Gevinst.
Om ”Elinor” er i øvrigt at sige, at hun
er indført fra Amerika i Moders Liv, og at
hun, saa ung hun er, ganske sikkert i dette
Øjeblik er Banens fineste og værdifuldeste.
Træner Julius Høybye er den unge Dames
lykkelige ejer. …
Hun var dog for mig at se indført som
føl. Elinor var måske det mest sikre spilleobjekt, man havde set, med en placering
som vinder eller andenhest i 44% af starterne. Det var mere sædvanligt, at heste
galoperede en del på den tid.
Som det fremgår af tabellen over hoppens karriere, var hun en langvarig succes
med adskillige sæsonrekorder, og måske
var hun også den oftest sejrende – Derbyvinderen 1902 Eva havde vundet vist nok
29 sejre og 26.511 kr. – og den hidtil mest
vindende traver i dansk travsport med
43.275 kr., da hun gik på pension ti år
gammel efter utallige lange væddeløb med
kæmpetillæg. Hun satte sin rekord 1.34,3
ved den sidste sejr i juni som 9-års i 1910
på distancen 2420 meter.
Lange væddeløb var hovedreglen dengang inden 1. Verdenskrig, hvor foderknaphed blev årsag til forkortning af distancerne. Elinor gik til avl uden at leve op
til forventningerne for den ellers succesrige
opdrætter Julius Høybye.
En dårlig årgang
Mens 1905-Derbyvinderen Elinor var ejet
af Julius Høybye, stod han som opdrætter
for den næste E-vinder Ego. Ego var søn
af avlschampionen Alabama Bond, og han
blev den første af hingstens tre Derbyvindere.
Moderen til Ego var den blot 1,48 m.
høje Sable Trinket, som var med i en stor

og succesfuld USA-import d. 23. november 1907. Importen indeholdt travere til
hurtigklassen som Dreamer Boy og Kentucky Boy, og på avlsfronten andre prægtige avlsdyr som hoppen Spring Charm og
hingsten The Dreamer, der blev forældre til
henholdvis én og to andre Derbyvindere.
1920-årgangen på 73 heste med Derby i
1924 hørte bestemt ikke til de bedste, og
den blev direkte omtalt som ”den uheldige
årgang”. Trav-Tidende advarede i ugen op
til Derbyet 1924 trænere og hesteejere mod
at startmelde heste uden chance, og man
opfordrede dyrlægerne til på dagen at være
vågne for at sikre sig, at alle deltagere var
kurante.
Årsagen var, at alt var gået galt i startproceduren i Derbyet året inden. Mange heste,
mange omstarter og løbsk hest med dét resultat, at løbet langtfra blev fair for alle.
1924-Derby torsdag aften
Lige meget hjalp det. Der blev til linjestarten startmeldt 13 heste af højst forskellig
kvalitet, og så var traverne dengang jo slet
ikke så regulerbare som nu.
Hestene voltede rundt i et kvarter, der
opstod seletøjsuheld, og da starten endelig
blev erklæret gyldig, var placeringen ikke
god. I tillæg kom der mere galop end trav
på den første halve omgang.
Einar førte det meste af vejen, men ved
god kørsel fik Peter Andersen bragt Ego ud
af det efterhånden ”sammentrængte” felt,
og den vandt som fjerdefavorit til odds 6,08
i vindertiden 1.35,0.
Man havde på forhånd udelukket, at der
kunne blive rekordpræmie på 1.000 kr. i
Derbyet ved en sejrstid på 1.32. Så hurtigt
kunne deltagerne slet ikke løbe, og vindertiden 1.35,0 var den svageste siden 1912!
Favoritten i 1924-Derbyet? Ja, det var
”selvfølgelig” og efter sædvane championen
Koster. Dette år til 25:10 med 1923-Kriterievinderen Estland.
Løbet blev kørt en torsdag aften kl. ca.
18.30, og det blev afholdt så tidligt på sæsonen som d. 29. maj. Blot en uge efter, at
Frank Starr havde brilleret med den ét år

yngre og kommende stjerne Double King i
1.33,0 i Kriteriet.
Trav-Tidende vurderede ved sæsonafslutningen, at mindst tre-fire heste i årgangen
var bedre end Ego, men Ego blev dog ved
med at præstere, og hans facit på 27 sejre i
289 starter og præmier på 78.413 kr. holdt
ham mange år i travsportens alle tiders Top10 med hensyn til indtjening.
Heller ikke her kom Derbysejr nr. 10
Næste E-Derby blev afholdt den 11. juli
1943. I en periode på 22 år, fra 1915 til
1936, havde Jan Koster vundet Derbyet ni
gange, og nu ventede man blot på Derbysejr nr. 10. Det havde været tæt på året forinden med 22:10-storfavoritten Danmark,
men her var Arnold Jensen kommet i stærk
speed i et sejrrigt angreb gennem opløbet
med følhoppen Dixie Star.
Nu var Kosters våben hesten Es. En lillebror til Danmark, og både Danmark og Es
var af ren Høybye-afstamning, idet gamle
Julius havde opdrættet moderen Kaddara
og importeret faderen Captain Axworthy.
Kaddara havde vundet både Opdrætningsløbet og Kriterium for Sofus Sørensen. Captain Axworthy, der blev importeret i 1927 efter en treårssæson med 15 sejre
i USA, blev seksdobbelt dansk avlschampion med rekordsætterne Styrmand og Sylvia
blandt sine afkom. Captain Axworthy blev
også prøvet som væddeløber med enkelte
sejre, bl.a. den tredje udgave af Müllers
Memorial i Malmø i 1928 for Julius Højbye Jr.
Da den gamle Julius var død ti år før
Es-Derbyet, var både Danmark og Es opdrættet af den ældste søn Otto Høybye.
At Julius Høybye som ejer allerede havde
vundet E-Derbyet 1905, og at han var opdrætter af E-vinderen Ego 1924, illustrerer
meget godt hans og familiens betydning
for dansk travsports udvikling.
Es blev i dette Derby i juli 1943 banket helt ned til 12:10 i totoen, og der blev
spillet ikke mindre end 208 kuponer i 50kroners-boden på parret Es-Koster. Omsætningen på løbsdagen satte rekord med
579.884 kr., og der var stor mediedækning
i såvel aviser som i Danmarks Radio. Politiken-dækningen efter Derbyet fyldte flere
sider, og på forsiden var der kun emnerne
krig, trav-Derby og starten på kornhøsten.
På en måde var det logisk nok her i nogle
meget dramatiske dage under 2. Verdenskrig. De allierede gik i land på Sicilien, og
der kæmpedes hårdt på Østfronten.
Selvfølgelig var der behov for positiv adspredelse, og en tur til Derby i Charlot-

tenlund var en kæmpe københavnerbegivenhed.
Forkørt væddeløb
Es tog spids fra linjestarten i indersporet,
og allerede på første omgang blev den udfordret af næstfavoritten og Kriteriumsvinderen Ever Tally Ho med Alex Simonsen.
Første kilometer gik efter 1.23,5 for disse
heste, der havde en præstationsevne på ca.
1.26,5. Det måtte hævne sig.
Ever Tally Ho og Simonsen blev ved med
at presse, men 6-700 meter før mål havde
den helt udsolgt.
Es og Koster var nu ”helt alene på banen”,
på vej til fejring af Kosters 10. Derby, men
hesten var mærket, og mælkesyren kom næsten til at lamme hesten det sidste stykke
mod mål.
Bagfra kom outsideren Ebbe Axworthy
stormende i en blanding af urent trav og decideret grisegalop, men i overlegen fart for
Aage Kristoffersen, og det var umuligt med
det blotte øje at se, om den havde passeret
Es før eller efter målstregen. Koster troede,
at han havde vundet.
Målfoto blev afgørende
Det var det første Derby med anvendelse af
en ny teknik med målfoto (målfilm), og det
er ikke usandsynligt, at netop dét blev afgørende for Ebbes sejr!
Da jeg kom som dreng i presselogen i
1950’erne, var der mange blandt de cirka
tyve journalister, der havde været med fra

1920’erne, og de fortalte følgende historie, som muligvis indeholdt en vis portion sandhed. Det handlede om tiden efter
1913, hvor rekordangsten var overstået,
men før målfilmens anvendelse.
Når der i dommertårnet havde været delte meninger om sejrherren, var det ofte Koster, der blev udråbt som vinder. Manden
var jo en ”strålende” finishkusk, og han var
ofte storfavorit, så sejren var både ventet og
populær hos de fleste spillere. Ingen protester derfra.
Forsøgte at bremse sig til nederlag
Det var en helt anden sag med ”dødt løb” i
de ældste dages væddeløb indtil 1913, hvor
de bedste vindertider som nævnt var grundlag for fremtidige tillæg, og helt grotesk var
et løb i 1906, hvor Cromwell med C.L.
Müller – ham man kører Müllers Memorial
til minde om – løb side om side over mål
med Elinor-lillesøsteren Miss Refero med
Julius Pajoncek i vognen.
Det var gået rigtigt stærkt undervejs. Så
stærkt, at begge kuske til sidst bremsede for
at undgå sejren. Dommerkomiteen dømte
måske netop af samme grund ”dødt løb”,

E-Derbyet 1963. Walther Kaisers trippel Emigrant (Kaiser), Eminent (Aksel Pedersen) og
Eugen (Poul Guttermann) foran Essi Loyd (Mark Ingdam).
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Opdrætningsløbet, men kun én Derbyvinder. Hestene blev påviseligt sat op til tidlig
kulmination.

E-Derbyet 1982. Der er gået en omgang med dramatik. Ejnar Vogt har tabt 80-100 meter
efter galop i starten, men er alligevel på vej mod føring allerede her. Den anes i tredje spor
bag Enok Tårs (Axel Jacobsen) og Early C (Mats Rånlund). Axel Jacobsen har tre heste til
start i løbet.

og helt i overensstemmelse med praksis blev
de to vindere indkaldt til et omløb om sejren.
Her meldte Müller hurtigt afbud, og så
fik Pajoncek og Miss Refero sejren på 1.38.
Det betød tre nye ”strafsekunder” til fremtidige løb. Mange konkurrenter godtede sig
over Pajonceks ”uheldige” sejr. Historien
melder intet om bøder, eller om Müller
skulle begrunde sit afbud til omløbet.
Tilbage til 1943-Derbyet
Ebbe Axworthy, der ligesom Es var søn
af Captain Axorthy, gav Derbyhistoriens
indtil da næststørste odds på 19,45. I hele
Derbyhistorien kun overgået af Johnny
Finance (1928 – odds 43,67), Aprilsnar
(1959 – odds 38,79) og Dumbo (2019 –
odds 20,52).
I totoen var der blot spillet en enkelt
50-kroners bon på Ebbe mod de 208 på
Es. Spilleren med 50-kroners bonen kunne
hæve næsten en ”tudse”, svarende til 22.000
kr. i dagens mønt, men indsatsen svarede jo
så også til mere end 1.000 kr. Der var en
del folk med penge i disse år under 2. Verdenskrig.
Ever Tally Ho fortsatte som årgangsstjerne sammen med Es, mens Ebbe var god,
men ikke af samme klasse. Han blev kun
berømt og Derbyvinder, fordi Alex Simonsen vurderede, at det konstante pres på Es
ville være hans chance for en Derbysejr.
Og fordi Koster vurderede slaget for tabt,
hvis han slap konkurrenten forbi. Uanset
hvad blev det til noget af en foræringssejr
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til Aage Christoffersen og den klejne Ebbe
Axworthy.
Det lykkedes for Kaiser i 1963
Koster vandt sin tiende og sidste Derbysejr i 1945 med Garant, og 18 år senere i
1963 var det Mark Ingdam, Gerhard Petersen og den nu fremstormende Walther
Kaiser-Hansen, der kæmpede om tronen i
København.
Nu skulle Kaiser ”omsider” have sin første
Derbysejr. Han havde været en glimrende
nummer to i 1956 med Opdrætningsløbsvinderen Safari The Great bag den overlegne og Derbyrekordsættende Snowflake
med Mark Ingdam. Snowflake som favorit
i 1.23,5. Safari the Great som tredjefavorit
i 1.24,2.
Herefter var der megen grus i Kaiserens
Derby-maskineri.
1959: Kaisers Kriterievinder og årgangsstjerne Ascari The Great var sådan set lykkedes med genoptræning ved svømning, men
måtte slettes på dagen efter et forrygende og
fatalt testarbejde en uge inden.
1961: Hans Kriterievinder og årgangsstjerne Carlsberg var ikke i orden ved Derby-tide, mens staldens store sejrshest Chang
Østerløkke med outsiderchance måtte slettes med sygdom/halthed på dagen.
1962: For at det ikke skal være løgn,
galopperede Kaisers storfavorit til 25:10,
Duks Folsted. Ren utur eller uheldig timing?
Det var næppe helt tilfældigt, at stalden
fik seks Kriterievindere og seks vindere af

Emigrant – Danmarks bedste unghest
Walther Kaisers vinder af E-Derbyet 1963
var helt uden diskussion og konkurrence Danmarks hidtil bedste unghest. Han
havde galopture i alle de klassiske løb, men
formåede alligevel at blive sportens tredje
Triple Crown-vinder med sejr i Opdrætningsløb, Kriterium og Derby, og så blev
han enestående ved samtidig at vinde alle
Amager-mesterskaberne; 2-års, 3-års og
4-års.
Det gav nye indtjeningsrekorder for alle
aldersklasser, 2, 3, 4 år og ældre, og det gav
nye kilometerrekorder 2-års: 1.22,1, som
3-års 1.19,7 og som 4-års 1.17,3.
Som toårs var han i hele Europa kun overgået af seks italienske aldersfæller, som treårs
var han årets hidtil hurtigste i aldersklassen
i Europa, da han i september i fedtet bane
vandt på 1.19,7 i Lunden, og også 4-årsrekorden fik et ordentligt tryk nedad, da han
i Hamborg trods startfejl præsterede 1.17,3
på tredjeplads mod flere af Europas topfireåringer et par uger efter Derbyet. Charlie
Mills-trænede Pepite var fænomenal vinder
på 1.15,9.
Galop i indersporet
Emigrant var naturligvis selvskreven til at
vinde sit Derby, men indersporet gav ham
galop, da den indvendige del af startvingen
flyttede sig meget lidt på ”hjørnet”, hvor

Derbyvinderen Ejnar Vogt fra 1982 – hovedet lyser af energi.

startvognen i forvejen kørte ret langsomt i
den tunge bane.
På den anden side var han ikke uvant
med en galoptur, og efter en omgangs tid
var han oppe i andet/tredje par udvendigt.
Angrebet blev sat ind på sidste langside og
gennem svinget blev det til klar føring.
Men Emigrant havde mere klasse end
stayeregenskaber, og staldkammeraterne
Eminent med Aksel Pedersen og Eugen
med Poul Guttermann nærmede sig reelt til
sidst, uden dog at få rigtig fat i ham. Dermed fik Kaiser den første trænertrippel i et
Derby, og hans avlshingst Safari The Great
fik dobbeltsejr i sin første årgang på 11 afkom! Odds var 1,44, og vindertiden i den
tunge bane blev 1.23,8.
Som seksåring leverede Emigrant i 1965
måske karrierens bedste løb, da han satte de
russiske kæmper Lazutjik, Garem, Granit
og Legion til vægs i det internationale linjeløb i Malmø på 1.19,8/2600 meter. Her var
vinderoddset 5,69 og den bedste svenske
hest blev nummer seks.
Men efter denne 1965-sæson var Emigrant brændt helt ud i modsætning til staldkammeraten Eminent, der vandt DM for
Kaiser for anden gang i 1967.
Emigrant startede alligevel nogle gange
i 1966 og 1967 og endte med præmier på
265.400 kr. som mest vindende danskfødte hest gennem tiderne på dét tidspunkt.
I modsætning til far Safari The Great og
farfar Rex The Great, var Emigrant en stor
skuffelse i avlen, men hans eksteriør stod
heller ikke mål med hans enorme talent.
Ejnar Vogt 1982
– 100 meter bedre end resten
Den næste E-Derbyvinder Ejnar Vogt stod
ikke tilbage for Emigrant, hvad talentet angår, og da han efter eksport kom tilbage på
besøg i Danmark til storløbene, var han motiveret kæmpefavorit.
Der var to årsager til, at han på Derbydagen blev den moderne travhistories hidtil
største favorit, selv om han havde galoperet
stort i tre af de fire sidste starter op til Derbyet! Måske på grund af svage/ømme koder.
Favoritpositionen blev styrket ved, at næstfavoritten Epeiros med Steen Juul, der havde vundet over Ejnar Vogt i Jydsk 4-årings
Grand Prix, ikke havde kunnet trænes optimalt efter knæproblemer, men nok så meget
ved Ejnar Vogts sidste start i Sverige før Derbyet, efter at han først havde vundet Derbyprøven i ny løbsrekord 1.17,1 for sin træner
Ulf Nordin.
På normaldistancen 2140 meter i Stockholm løb han efter en kæmpegalop de afslut-

Ejnar Vogt og Veijo Heiskanen. Arbejdet gjort færdigt med Early C i sikker afstand.

tende 2000 meter efter 1.14,5 til overlegen
sejr på seks længder.
Sammenlign dette med, at Ideal du Gazeau havde sat verdensrekord 1.14,0 på normaldistancen tidligere på året i Lunden.
Og selve Derbyet – jeg har ikke set lignende! Med gæstekusk Veijo Heiskanen indledte
Ejnar Vogt med stor galop og terræntab på
80-100 meter. Alligevel kunne han efter lidt
over en kilometer speede til spids, og siden
beherske løbet uden problemer foran Early C med Mats Rånlund og den til 71:10
spillede næstfavorit Epeiros med Steen Juul.
Epeiros havde også haft kæmpegalop på, og
havde nok vundet det Derby, hvis den modsat Ejnar Vogt havde holdt sig i trav.
Jeg kommenterede dette løb i TV og påstod, at det var det stærkeste løb, jeg havde
set på travbanen i Lunden. Det var sagt i
øjeblikkets entusiasme, men jeg står stadig
ved det, hvis man ser det i relation til tiden
her først i firserne, og travsportens generelle
udvikling i fart. Det hører til historien, at
vindertiden med denne kæmpeskæver var ny
Derbyrekord 1.19,0a/3000m!
Veijo Heiskanen vurderede og udtalte på
forhånd, at ”Ejnar Vogt var 100 meter bedre end resten”, og at han derfor burde vinde
denne sejr. Som sagt, så gjort. Når Ulf Nordin selv valgte svenske travløb samme dag,
var det med en bemærkning om, at ”Derby-

et var Ejnar Vogt i stand til at klare på egen
hånd. Med eller uden galop”.
Dansk traver favorit i Prix de Cornulier
Ejnar Vogt var den rigtige Derbyvinder, og
han fortsatte senere karrieren i Frankrig,
hvor han havde en fantastisk vinter i 1984.
Én ting var, at han for Ulf Nordin vandt
Prix du Luxembourg i 1.16,4a/2100m og
tog en tredjeplads i sulkyløbet Prix de Paris
over de 3150 meter i 1.17,9 bag vinderen
Lutin d’Isigny i 1.17,6.
Men så også i monté. Det var helt uhørt
for en ikke-franskafstammet hest på daværende tidspunkt. Han blev den første ikke-franske vinder af storløbet Prix de l’Ile
de France med Philippe Verva i sadlen i
1.18,9/2250 meter. I de år var Prix de l’Ile
de France den sidste forprøve til Prix de
Cornulier, mens det i dag er en slags revanche, og derfor kunne Ejnar Vogt og Verva
efterfølgende stille til start som favoritter
(40:10) i verdens største montéløb Prix de
Cornulier. Det gik dog galt med vild galop
allerede efter 100 meter.
Siden dengang har kun to andre vindere
af Prix de l’Ile de France haft amerikanske
fædre. Den stolte far til Ejnar Vogt var Frosty
Hanover, der var med til at revolutionere
dansk travsport med kompakte, robuste
og stærke afkom. De var ikke balletdansere
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meren. Det gik i Århus Grand Prix-prøven,
men med galop i finalen, og det gik igen
i Derbyprøven, men stilen var uskøn, og
Esterel var reel halt på venstre forkode.
Tidligere havde dyrlæge Henrik Poulsen
hekset med højre forknæ, nu fik koden en
indsprøjtning.
Jeg husker tydeligt, hvordan jeg vurderede chancerne til Derbyet i Politiken. Esterel
var beviseligt bedst, men filmen ville da nok
knække, når han mødte de allerbedste konkurrenter på en 500 meter længere distance.
Det ville vel give sig udslag i galop til sidst,
når trætheden meldte sig.
Jeg tippede Eddie Skov med Steen Juul
som vinder, men publikum gjorde Esterel
Sunset til favorit til 2,88 mod Eddie Skovs
36:10 – og dét med rette.

E-Derbyet 2001. Esterel Sunset og Flemming Jensen på vej ud på sidste runde. I tredje spor angriber Pauli Andersen med Emsig K og giver
kortvarig rygposition til Eddie Skov med Steen Juul.

som Pay Dirts børn, men når tandhjulene
faldt i hak, så kørte maskinen. Ejnar Vogt
blev Frosty Hanovers fjerde Derbyvinder på
13 år. I avlen fik Ejnar Vogt ikke selv stor
succes trods næsten 350 afkom.
Så husk 2000-2001
Det var vel temmelig oplagt, at Gordon
Dahl skulle vælges til ”Årets Træner 2020”.
Mage til succes. Der var storløbssejre og
kæmpesucces til Dumbo, E Type Cash, Elliot, Fossa og Flora.
Enestående ja, men en gentagelse for Gordon. I 2000 og 2001 stod han som træner
for den ene klassiske sejr og/eller internationale kæmpepræstation efter den anden. Det
handlede om Eddie Skov og Esterel Sunset.
Det gav sejre i Derby, Kriterium, Grand
Circle og Grand Prix. Og på udebane blev
den indtil da største præmie til dansk travsport på 820.000 s.kr. – mere end 700.000
d.kr. – vundet, da Esterel Sunset med Flemming Jensen i sulkyen hjemførte E3-finalen
på sprint i Sverige. Det skete til odds 5,83
foran den senere svenske syvdobbelte millionær Energetic.
Løbet i Gävle d. 26. august 2000 gav
samtidig Esterel Sunset en dansk rekord for
3-årshingste på 1.12,5a/1640 meter efter
spids/slut-recepten. Rekorden holdt i 19 år!
Forbløffende længe i betragtning af den ge-
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nerelle rekordudvikling, som for aldersklassen på sprint burde kunne vurderes til ca.
0,8-1,0 sekund pr. tiår.
Først i den aktuelle E-årgang blev noteringen forbedret, og så endda på 2000
meter, ved Empires fantastiske opvisning
for Tomas Malmquist og Ken Ecce på den
senest afholdte Derbydag i 1.12,4.
Slidt efter 1,3 million kr. i udlandet
Esterel Sunset var både i virkeligheden og i
overført betydning hovedet højere end Eddie Skov, der dog havde vundet otte ud af ti

starter som treårs, bl.a. Kriterium og Jydsk
3-årings Grand Prix.
Esterel Sunsets besøg som 3-års ved Solvallas Elitloppsweekend (sejr), E3-sejren i
Gävle, Orsi Mangelli (3. plads), som 4-års
i sæsondebut i Gran Premio Europa med
andenplads fulgt op af nyt Solvallabesøg,
havde i alt givet udenlandske præmier på
1,3 millioner kr. – men det havde naturligvis også slidt på bentøjet.
Så det var vel ikke overraskende, at der
kunne komme formnedgang eller slitageproblemer i 4-årssæsonen hen over som-

Gordon Dahls trippel i E-Derbyet 2001. Esterel Sunsets Derbysejr for Flemming Jensen
foran Eddie Skov (Steen Juul) og Euro Sunset (Henrik Lønborg). I baggrunden Emsig K (Pauli
Andersen) og Eaton Road (Seppo Kukkonen).

Gordon 1, 2, 3
Jeg havde simpelthen undervurderet Esterel
Sunsets overlegne kapacitet, og samtidig fik
hesten hjælp på vejen af flere ting. 1) En
vild duel om føringen på første omgang
havde taget mosten ud af andre favoritter
som En Cowboy Frøkjær og Enzio Toftebjerg. 2) En stor galop i indledningen for
Eddie Skov havde svækket denne voldsomt.
3) Et glimrende initiativ af Flemming Jensen med at køre til spids efter en omgang

Derbyvinderen 2001 Esterel Sunset i vindercirklen med ejerne Freddy og Annegrethe
Christensen, Stald Sunset, den glade triumfator Gordon Dahl og en tilfreds og vel lidt stolt
Flemming Jensen.

som løbets fjerde førerkusk, da de andre
havde raset færdigt. 4) En temposænkning
over mere end en omgang, før Jensen forsigtigt og dygtigt bugserede Esterel i mål ”på
tre ben”. Vindertiden 1.16,3 var på dét tidspunkt den tredjebedste i Derbyhistorien.
Eddie Skov stred tappert som nummer to,
og på tredjepladsen kunne Gordon Dahl se

En laurbærkrans med ejeren stald Pålle, Ejnar Vogt og kusken Veijo Heiskanen.

sin storoutsider Euro Sunset (odds 438:10)
komme stormende for Henrik Lønborg
efter sen angrebsplads. Var denne kommet
100 meter før, kunne sensationen være
indtruffet, men så havde Sunset-opdrætteren Jens Peter Hansen nok smilet alligevel.
Hans tophopper Ligne og Rag Trade havde
leveret igen!
Gordon havde tangeret Kaisers trio fra
1963, og på femtepladsen kom Seppo Kukkonen med Eaton Road, der var amatørtrænet af en af Gordons venner fra Skive.
Det var Peter Rudbeck, der året forinden
havde fået sin første danske storløbsvinder
i Frontline, som hjemførte Jydsk 2-årings
Grand Prix for Steen Juul. Siden har Rudbeck jo vundet næsten alle sportens største
løb.
Tre millionærer
Esterel Sunset, Eddie Skov og Euro Sunset
fortsatte karriererne andre steder, nu med
mest langvarig succes for Euro Sunset hos
Preben Kjærsgaard i Sverige, men alle blev
vindere af over 1 million kr. Esterel Sunset var den bedste med 2,5 millioner kr. i
blot 28 karrierestarter, hvoraf halvdelen gav
sejr! Det var så også slut på E-Derbyernes
historie. Elinor, Emigrant, Ejnar Vogt og
Esterel Sunset var alle ”rigtige” Derbyvindere, og var megastjerner på deres tid. Og
når Esterel Sunset ikke hørte til historiens
mindste Derbyodds, skyldtes det nok kun
hans tvivlsomme gangart i Derbyprøven
og uvisheden om, hvorvidt benene holdt
til Derbyet – og så selvfølgelig, at Politiken
havde rigtig mange hestesportslæsere til fejltippet Eddie Skov dengang. 
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EXTREME

– den bedste af mange
gode E’ere fra Steen Juul

Dansk Trav Derby 2020 venter lige om hjørnet, og i et ultrastærk årgang har positionen som
årgangens konge skiftet nogle gange efterhånden.

Tekst: Jesper Elbæk

Kigger man tilbage på, da E’erne var to år, så vandt Ecco C N Jydsk
2-årings Grand Prix og Eightdaysaweek tog sig af Dansk Opdrætningsløb. I Aarhus var Eastboundanddown anden i Grand Prixet og i
Opdrætningsløbet var Enforalle P anden og Erling var tredje.
Ingen af disse fem heste er i Top 5 på E-årgangens Derbybarometer, men det er til gengæld nogle af de heste, som markerede sig
stærkt som 3-års. Her vandt E Type Cash Jydsk 3-årings Grand Prix
foran Empire, mens Eric The Eel sluttede forrygende af til tredjepladsen langt ude i banen.
I Dansk Trav Kriterium var Empire klart bedst, og vandt overlegent foran Emoji, som havde vundet mange løb i dens egen klasse,

men for første gang for alvor viste sig frem på årgangsscenen. Det
samme gjorde Extreme, som for gæstekusk Jeppe Juel blev tredje i
Kriteriet.
Inden 3-årings Grand Prix og Kriterium var der kørt Grand Circle
3-års Championat, som i 2019 lå meget tidligt på sæsonen, nemlig
10. juni. Her speedede Henrik Thomsen-trænede Erling bedst af alle,
og vandt foran Eastboundanddown, Ecco C N og Eightdaysaweek.
Extreme på toppen
Derbybarometeret skal naturligvis give en indikation af, hvem der
er hottest i forbindelse med Dansk Trav Derby lige nu. Og mens
disse linjer skrives, så nåede Tomas Malmqvist-trænede Eric The
Eel lige at vinde 100.000 s.kr. på Axevalla, hvor den vandt i tiden

Foto: Ole Hindby

Hvem vandt årgangsløbene?
Jydsk 2-årings Grand Prix: Ecco C N

Dansk Opdrætningsløb: Eightdaysaweek
Grand Circle 3-års Championat: Erling

Jydsk 3-årings Grand Prix: E Type Cash
Dansk Trav Kriterium: Empire
Dansk Avlsløb: Elliot

Jydsk 4-årings Grand Prix: Extreme
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01: EXTREME

Afstamning: Chocolatier – Swiss Watch (From Above)
Statistik 2020: 5 starter: 3-1-0

Indkørte præmier 2020: 353.921 kr.
Total præmiesum: 641.036 kr.

Hurtigste tid/vindertid: 1.13,2/1.13,9

Største præmie: 305.000 kr. (vinder af Jydsk 4-årings
Grand Prix)

Træner: Steen Juul, Charlottenlund
Ejer: Stald Cosmopolitan

Opdrætter: Bjarke Thomsen
Kusk: Steen Juul

Foto: Jesper Elbæk
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1.13,0a/2140m. ”Ålen” er helt bestemt én af dem, man skal regne
med i Derby-sammenhæng.
Øverst på listen finder vi dog en af mange gode Steen Juul E’ere,
nemlig Extreme, som senest vandt Jydsk 4-årings Grand Prix i ny
løbsrekord 1.14,8a/2360m. Extreme førte fra start til mål, og var
aldrig truet i kampen om sejren. Her var Eric The Eel nummer to,
men det hører også med til historien, at de to andre prøvevindere,
Emoji og E Type Cash, absolut ikke havde deres bedste dag søndag
5. juli, hvor det store slag i Grand Prixet skulle stå.
Emoji var dum allerede op til bilen, og kom aldrig med i løbet. E
Type Cash var vel ikke alt for fin på dagen, blev taget roligt fra start,
og galopperede i angreb ned ad sidste langside. Disse to heste havde
dog en måneds tid forinden imponeret stort, da de løb dødt løb i
tangering af banerekorden 1.12,7a/2060m i Skive på Musketerdagen
i Frosty Hanovers Mindeløb.
Empire var en suveræn nummer et hos E’erne sidste år, men det
tog vældig lang tid for den at sæsondebutere i år. Vi skulle helt hen til
1. juli, før sæsondebuten fandt sted. Det skete på Enghien, hvor Em-

Foto: Burt Seeger

pire sejrede kort i tiden 1.17,0/2875m. Det er et ”monster”, denne
Væsterbo Prestige-søn, men det ville vel næsten være for meget af det
gode at sætte den som etter med kun én start på bagen.
Lige efter kvintetten Extreme, Empire, Eric The Eel, Emoji og E
Type Cash findes der naturligvis en sværm af boblere. I første omgang kigger man lidt mod Steen Juul, som ud over Extreme også har
Erling, Enjoy The Game, Explosive Peak og Ecco C N i sin varetægt.
Henrik Lønborg har en mægtig fin hest i Encore Cloc, hvor du kan
læse et portræt af ejeren Kosar ApS andetsteds i dette nummer af
Væddeløbsbladet.
Frank Kjelde har sammen med Niels Thomsen erhvervet sig vinderen af Dansk Opdrætningsløb 2018, Eightdaysaweek, for deres
konfirmationspenge – sandsynligvis en løgnhistorie, men én af de
bedre af slagsen – og den vandt direkte i første start i Aarhus i en af
de hastigste afslutninger jeg nogensinde har set.
Jeppe Juels bedste 4-åring er Enzo, Jan Friis har Epic, Morten Juul
har Express A P og Eldorado, Bent Svendsen har Elegant C N og
Eddie Cook, som begge løb i præmierækken i 4-årings Grand Prix-

Foto: Jesper Elbæk

et med gæstekuske, Flemming Jensen har Eros Zola og Enforalle P,
Mads Hviid Nielsen har Epos Østervang, Jeppe Rask har Epicwildfire M T som overraskede stort ved tredjepladsen i 4-årings Grand
Prixet – og sådan kunne man blive ved.
Jeg kan sagtens have glemt et par stykker – men alle nævnte og ikke
nævnte skal nok bare være glade for, at den danskregistrerede 4-åring
Ecurie D tidligt blev slettet i alle danske årgangsløb! 11 sejre i 11
starter og senest joggede den rundt på 1.12,7a/2640m.

Foto: Ole Hindby

Statistik 2020: 1 start: 1-0-0

Statistik 2020: 3 starter: 0-2-0

Statistik 2020: 5 starter: 3-0-0

Total præmiesum: 1.176.061 kr.

Hurtigste tid/vindertid: 1.12,4/1.12,4

Største præmie: 340.000 kr. (vinder af Dansk Trav Kriterium)

Træner: Tomas Malmqvist, Sverige/Frankrig
Ejer: Leif Hansen & Judy Pålsson
Opdrætter: Panamera Racing
Kusk: Alexandre Abrivard
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Indkørte præmier 2020: 160.000 kr.
Total præmiesum: 530.323 kr.

Hurtigste tid/vindertid: 1.12,4/1.13,8

Største præmie: 152.500 k. (andenplads i Jydsk 4-årings
Grand Prix)

Træner: Johan Untersteiner, Sverige

Ejer: Panamera Racing & Egebro Racing
Opdrætter: Panamera Racing
Kusk: Jeppe Juel

Årsrevyen 2019: Empire – E Type Cash – Erling –
Emoji – Extreme

Pointberegning Jydsk 4-årings Grand Prix:

Derbybarometret er udarbejdet med
deadline 18. juli 2020. Listen er forbeholdt danskfødte 4-årige hingste/vallakker og for at komme
på listen kræves det, at hesten har gjort mindst én
start i Danmark i år.

04: EMOJI

Indkørte præmier 2020: 124.427 kr.

Ecco C N – Eastboundanddown – Erling

Extreme (Empire ikke meldt)

03: ERIC THE EEL

Afstamning: Muscle Hill – Laurel America (Varenne)

Årsrevyen 2018: Eightdaysaweek – Eric The Eel –

E Type Cash – Emoji – Enjoy The Game – Enzo –

02: EMPIRE

Afstamning: Væsterbo Prestige – Gossip Gal (S J’s Caviar)

Sådan har Top 5-listerne
set ud de seneste par år

Foto: Ole Hindby

05: E TYPE CASH

Afstamning: Broad Bahn – Shelovesyoubutcher (Love You)

Afstamning: Ready Cash – Paris Lavec (Ganymede)

Indkørte præmier 2020: 101.675 kr.

Indkørte præmier 2020: 68.500 kr.

Total præmiesum: 337.675 kr.

Hurtigste tid/vindertid: 1.12,7/1.12,7

Største præmie: 136.000 kr. (andenplads Dansk Trav
Kriterium)

Træner: Flemming Jensen, Aalborg
Ejer: Stald Praëm

Opdrætter: Annette Praëm
Kusk: Flemming Jensen

Statistik 2020: 4 starter: 2-0-0
Total præmiesum: 437.500 kr.

Hurtigste tid/vindertid: 1.12,7/1.12,7

Største præmie: 250.000 kr. (vinder af Jydsk 3-årings
Grand Prix)

Træner: Gordon Dahl, Aalborg
Ejer: Stald Rosenvang

Opdrætter: Flemming Reinholdt

Kuske: Gordon Dahl, Birger Jørgensen
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EXCLUSIVE LASER
– en eksklusiv etter på
Derbybarometeret
Dansk Hoppe Derby 2020 ligner på forhånd en jævnbyrdig affære, men en kvintet ser ud til
at være hovedet højere end de øvrige efter Grand Prixet i Aarhus.

Tekst: Jesper Elbæk

Kigger man tilbage til 2-årssæsonen for E-hopperne, så var der ikke
ret mange, der havde markeret sig blandt de bedste i hele årgangen,
når man også tager hingstene med. Således var kun Ebony Blåbjerg
og Eenymeenyminymoe med på Top 10-listen i Væddeløbsbladets
Årsrevy 2018. Men de to har sådan set været med til at præge årgangen på spindesiden lige siden.
Som 3-års i 2019 havde man rykket Grand Circle Hoppechampionatet helt frem til 2. juni, og det var vel de færreste, som sådan for
alvor var klar til dét. Exclusive Laser vandt løbet for René Kjær foran
Ebony Blåbjerg, Energy Mix og Evita. Senere på sæsonen vandt Exclusive Laser, som trænes af Nykøbing Falster-amatøren Svend Aage

Nielsen også Dansk Hoppe Kriterium og var fjerde i Jydsk 3-årings
Hoppe Grand Prix – så det var klart, at Exclusive Laser skulle ende
som etter på Årsrevyens Top 10-liste sidst på året.
I Dansk Hoppe Kriterium var Jeppe Juels Muscle Hill-hoppe Echo
Hill anden fra bagspor til kæmpeodds, og tjente ved den lejlighed
rigtig gode penge. Og det var måske et forvarsel til 2020, for hér
vandt Echo Hill et ganske dramatisk Jydsk 4-årings Hoppe Grand
Prix på en dårlig bane i tiden 1.17,1a/1800m – også fra bagspor.
Echo Hill står med over 325.000 kr. på præmiekontoen, og undgår
selvfølgelig ikke en topplacering på denne liste.
Men tilbage til 2019, for der er to årgangsløb tilbage at omtale.
Eenymeenyminymoe stod over prøverne til Jydsk 3-årings Hoppe
Grand Prix, men kom via de – nu – gamle regler med på point, og

Foto: Ole Hindby

Hvem vandt årgangsløbene?

Jydsk 2-årings Grand Prix: Hingsten Ecco C N vandt. Bedst placerede hoppe Ebony Blåbjerg på en 3. plads.

Dansk Opdrætningsløb: Hingsten Eightdaysaweek vandt. Bedst placerede hoppe Ebony Blåbjerg på en 7. plads.
Grand Circle 3-års Hoppechampionat: Exclusive Laser

Jydsk 3-årings Hoppe Grand Prix: Eenymeenyminymoe
Dansk Hoppe Kriterium: Exclusive Laser
Dansk Avlsløb for Hopper: Evita

Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix: Echo Hill
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01: EXCLUSIVE LASER

Afstamning: One Too Many – O’Lady Laser (S J’s Photo)
Statistik 2020: 5 starter: 2-1-0

Indkørte præmier 2020: 126.853 kr.
Total præmiesum: 564.867 kr.

Hurtigste tid/vindertid: 1.13,5/1.13,5

Største præmie: 200.000 kr. (vinder af Dansk Hoppe Kriterium)

Træner: Svend Aage Nielsen (a), Nykøbing Falster
Ejer: Seven Point Five Racing Stable
Opdrætter: Stutteri Laser

Kuske: Steen Juul, Jörgen Sjunnesson

Foto: Jesper Elbæk
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tørnede ud fra startspor 12 i finalen. Flemming Jensen kom dog godt
igennem fra start, og op foran publikum kunne han overtage spidsen
fra Knud Mønster med Ebony Blåbjerg, som holdt hjem til andenpladsen foran Energy Mix, Exclusive Laser og Expensive Attitude.
Det sidste årgangsløb for hopperne var Dansk Avlsløb for Hopper,
hvor sejren gik til anpartshesten Evita, som fik serveret et drømmeløb af Morten Friis. Spids, slap til Ebony Blåbjerg, og så forbi på
open stretch til sikker sejr.
Dramatisk 4-årings Grand Prix
2020’s første årgangsløb for de 4-årige hopper fandt sted i Aarhus 4.
juli, hvor Jydsk Væddeløbsbane bød inden for til Jydsk 4-årings Hoppe
Grand Prix. Prøverne var blevet vundet af Exclusive Laser, Expensive
Attitude og Evita, og det var også de tre, der var spillet hårdest i finalen.
Ind igennem første sving går det dog galt for både Expensive Attitude, som galopperer og trænger ud i banen, hvorved den påkører Evita,
som ikke kan undgå hverken kontakt eller galop. Expensive Attitudes
kusk Birger Jørgensen får bøde og udelukkelse, men ingen af de to
heste får med udfaldet at gøre, selv om Evita går en god ophentning,
og bliver femte.
I stedet kom Echo Hill sejlede ude i banen til slut, og vandt nogenlunde sikkert foran Exclusive Laser, som fik et hårdt løb udvendigt

Foto: Ole Hindby

02: ECHO HILL

på førende Ebony Blåbjerg undervejs og så de to storoutsidere Entre
Hyrdehøj og Explosive Lady.
Eenymeenyminymoe havde ikke sin bedste dag i prøven, hvor hun
kun blev femte – og med de nye wildcard-regler, som kort fortalt kun
giver fordel, hvis man på forhånd står etter eller toer på listen (det
gjorde Exclusive Laser og Evita, red.), så kom ”Ælle-bælle-mig-fortælle”-hesten altså ikke med i finalen.
Konklusionen må være, at Exclusive Laser er klart den mest stabile
af hopperne i E-årgangen, mens Echo Hill med andenpladsen i Hoppe
Kriteriet og sejren i 4-årings Grand Prixet er selvskrevet til en plads i
toppen.
Eenymeenyminymoe vandt 3-årings Grand Prixet, og har adskillige
gange vist prøver på sin store kapacitet, og så er Evita firer på denne
liste efter placeringer i Grand Circle, Kriterium, 4-årings Grand Prix
og sejr i Dansk Avlsløb. Femmer bliver Expensive Attitude, som imponerede i sin prøve til 4-årings Grand Prixet, men aldrig fik chancen
i finalen.
Bag disse fem er der selvfølgelig en hær af boblere. Ebony Blåbjerg
har præget årgangen lige fra starten, men var absolut ikke på toppen
i 4-årings Grand Prixet, hvor der selvfølgelig kan have været sygdom
indblandet. Energy Laser pressede Evita i prøven, men faldt på eget
greb, og formen er vel et spørgsmålstegn. Henrik Thomsen-trænede

Foto: Jesper Elbæk

03: EVITA

Excuse Me markerede sig stærkt som 3-års, men har overhovedet ikke
fået det til at fungere i 2020. René Jonassen har en fin hest i Eureka
Downs, Preben Kjærsgaard ditto med Envy Secret, Exclusive Lasers
træner Svend Aage Nielsen har en dygtig 4-års hoppe mere i Eye In
The Sky – og så er der outsidere som Ea, Exciting Lady, Explosive
Lady, Elektra Henley, Ela Gammelsbæk og ikke mindst Entre Hyrdehøj.
Har jeg glemt nogen? Højst sandsynligt. Men Exclusive Laser er
storfavorit til sejren i Dansk Hoppe Derby i mine papirer – men udfordrerne står i kø ved favoritsvigt.

Største præmie: 184.000 kr. (vinder af Jydsk 4-årings
Hoppe Grand Prix)

Træner: Jeppe Juel, Aalborg
Ejer: Team Juel

Opdrætter: Niels Juel
Kusk: Jeppe Juel
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Største præmie: 45.000 kr. (vinder af Dansk Avlsløb for
Hopper)

Træner: Morten Friis, Skive
Ejer: Team Evita Racing

Opdrætter: Torben Christiansen
Kusk: Morten Friis

Blåbjerg – Energy Mix - Evita

fødte 4-årige hopper og for at komme på listen
kræves det, at hesten har gjort mindst én start i
Danmark i år.

Foto: Ole Hindby

Foto: Jesper Elbæk

04: EENYMEENYMINYMOE

05: EXPENSIVE ATTITUDE

Crown)

Statistik 2020: 2 starter: 1-0-0

Statistik 2020: 5 starter: 2-0-0

Hurtigste tid/vindertid: 1.14,0/1.15,7

Exclusive Laser – Eenymeenyinymoe – Ebony

Derbybarometret er udarbejdet med
deadline 15. juli 2020. Listen er forbeholdt dansk-

Indkørte præmier 2020: 38.000 kr.
Total præmiesum: 187.250 kr.

Årsrevyen 2019:

Ebony Blåbjerg – Energy Mix

Indkørte præmier 2020: 188.500 kr.
Hurtigste tid/vindertid: 1.13,9/1.16,2

Pladserne 1-7 samt 10 var hingste.

Exclusive Laser – Evita – Eenymeenyminymoe –

Afstamning: Væsterbo Prestige – Global Future (Lindy’s

Total præmiesum: 325.414 kr.

Ebony Båbjerg (8) og Eenymeenyminymoe (9).

Hoppe Grand Prix:

Afstamning: Wishing Stone – Super Spira (Super News)
Statistik 2020: 3 starter: 1-1-0

Årsrevyen 2018:

Pointberegning Jydsk 4-årings

Afstamning: Muscle Hill – Noelle (Daguet Rapide)
Statistik 2020: 3 starter: 1-0-0

Sådan har Top 5-listerne
set ud de seneste par år

Indkørte præmier 2020: 32.214 kr.
Total præmiesum: 269.443 kr.

Hurtigste tid/vindertid: 1.13,6/1.14,2

Største præmie: 140.000 kr. (vinder af Jydsk 3-årings
Hoppe Grand Prix)

Træner: Flemming Jensen, Aalborg
Ejer: FC Bryggen ApS m.fl.

Opdrætter: Panamera Racing
Kusk: Flemming Jensen

Afstamning: Muscle Hill – Windylane Hanover (Lindy Lane)
Indkørte præmier 2020: 15.000 kr.
Total præmiesum: 93.038 kr.

Hurtigste tid/vindertid: 1.14,6/1.14,6

Største præmie: 20.000 kr. (femteplads i Grand Circle 3-års
Hoppechampionat)

Træner: Tomas Malmqvist, Sverige

Ejer: Panamera Racing & Mads Andersen
Opdrætter: Panamera Racing
Kusk: Birger Jørgensen
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PORTRÆT | JOHN SØRENSEN

Glad, gladere
– EXTREME glad!

John Sørensen sammen med Extreme
efter sejren i Jydsk 3-årings Grand Prix
Consolation i 2019. Hestens faste oppasser Peter Petersen i rødt ser stortilpas og
stolt ud. Foto: Ole Hindby

Med den overlegne sejr i Jydsk 4-årings Grand Prix er Extreme Væddeløbsbladets favorit til
at vinde Dansk Trav Derby 2020. I så fald det bliver til sejr, så er tiende gang for Steen Juul –
og første gang for John Sørensen, som er en af Danmarks mest engagerede hesteejere.

Tekst: René Wibholdt

– Det bliver et spændende Derby. Jeg er egentlig ikke så bange for Empire, men der er så mange andre gode. Jeg tror nu, vi har den bedste,
siger John Sørensen om Extreme. Foto: René Wibholdt
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Feltet kommer ind på opløbsstrækningen.
Foran ligger Extreme og Steen Juul. Da de
kører op over bakken og har godt 150 meter
tilbage, står der en mand på tilskuerpladsen
og råber vildt og uhæmmet:
– Kom så Juul, kom så Juul, kom så Juul!
Mens Extreme trækker fra og øger afstanden ned til de andre konkurrenter, råber
manden nu:
– Kom så Steen, kom så Steeeeeen!!
Tre meter før målstregen løfter Steen Juul
en knyttet venstre hånd og smiler ud til den
råbende mand, som er nem at få øje på på
den corona-ramte og halvtomme tilskuerplads.
Manden er holdt op med at råbe. Nu
står han bomstille, og ligner en rørt og
lamslået person, der lige har oplevet noget
spektakulært. Og det har han. Det er nemlig hans hest, der netop har vundet Jydsk
4-årings Grand Prix i Aarhus med 305.000
kr. i førstepræmie. Extreme (Chocolatier-Swiss Watch) sejrede i ny løbsrekord
1.14,8a/2360m.
For Steen Juul var det tiende gang, at han
hjemtog provinsens største årgangsløb. For
John Sørensen var det første gang overhovedet, at han som hesteejer vandt et årgangsløb. Extreme ejes af Stald Cosmopolitan,
som bl.a. består af Peter Wilhelmsen, Claus
Overskov og så John Sørensen, der har den
løbende kontakt til Steen Juul-stalden.
I det slagne felt var stærke profiler som
Eric The Eel, E Type Cash og Emoji. Selv
havde Steen Juul også Enjoy The Game og
Explosive Peak med til start, men ingen af
dem var tilsyneladende på toppen. Med
sejren bevægede Extreme sig helt op i år-

gangens top og skubbede Empire ned på
andenpladsen.
Bag Extreme i pengerækken fulgte Eric
The Eel (Jeppe Juel/Tomas Malmqvist),
overraskelsen Epicwildfire M T (Jeppe
Rask), Elegant C N (Michael Lønborg/
Bent Svendsen), Eddie Cook (Morten Friis/
Bent Svendsen) og Eik Hindø (René Kjær/
Kaj Jensen).
E Type Cash var heller ikke på toppen, og
galopperede sine chancer væk, mens Emoji
gjorde det samme, inden startvognen overhovedet var kommet op i fart.
– Det er en exceptionel god årgang, så det
er stort med den her sejr. Inden start turde
man næsten ikke tænke på, at det kunne
lade sig gøre, siger John med et stort smil,
da Væddeløbsbladet sætter ham stævne på
Jydsk Væddeløbsbane et par uger efter den
store triumf.
John er en mand, der gerne vil vise sine
følelser. Positiv og imødekommende. Han
er en type, som man automatisk bliver i
godt humør af at være sammen med. Det er
den slags personligheder, der gør det sjovt
at være til trav.
Udviklingen trin for trin
Peter Wilhelmsen og John bad for tre år siden Steen Juul om at finde en god åring på
Derbyauktionen i 2017, hvor Extreme gik
for hammerslaget på 160.000 kr. Allerede
som toåring var hingsten klar, og debuterede med en sejr på Halmstad for Thomas
Uhrberg i 1.17,4/1640m. Tre starter og
29.000 kr. blev det til i den sæson, hvor planen hele tiden var, at han ikke skulle bruges
for hårdt.
– Tidligere på året i toårssæsonen (på Musketerdagen i Skive, red.) spurgte jeg Steen

om, hvordan det gik med Extreme. Han
svarede, at det tegner rigtig, rigtig godt.
”Den træner helt forrygende”, husker John
at Steen sagde, og han blev ikke skuffet over
indsatsen i de tre starter.
I treårssæsonen blev han ført stille og roligt frem i ordinære klasseløb og snuppede
et par sejre, inden han vandt Jydsk 3-årings
Grand Prix Consolation. Men halsen var
ikke i orden, hvorfor den blev opereret, og
herefter gik det ifølge hesteejeren meget
bedre med at få vejret.
– Når den var på toppen, kunne jeg godt
begynde at ane, at den havde en høj grundkapacitet, fortæller John.
Jeppe Juel blev sat på som gæstekusk i tre
starter. I Kriteriumsprøven blev Extreme
nummer tre efter Emoji (Birger Jørgensen/
Frantz Praëm) og E Type Cash (Flemming
Jensen/Gordon Dahl). I Kriteriet startede
parret fra anden række, og kom let og elegant frem i feltet. Jeppe Juel holdt hovedet
koldt og viste mesterkørsel i opløbssvinget,
hvor han gik indenom flere heste og var et
mulehår fra at fravriste andenpladsen fra en
tapper Emoji. Først i mål var suveræne Empire med Ken Ecce i sulkyen og med svenske Tomas Malmqvist som træner.
Jeppe Juel fik en fortjent sejr med Extreme i tredje forsøg, inden Steen Juul sluttede
sæsonen af med en tredjeplads i Sverige.
12 starter, fem sejre, rekord 1.13,2a/2140m
og 257.000 kr. blev det til sidste år, inden
den gik på en velfortjent ferie hjemme hos
Steen Juul. Vintertræningen har bl.a. budt
på ridetræning for at give Extreme flere
muskler.
Chocolatier-sønnen sæsondebuterede med
tre starter i ordinære klasseløb og vandt en af
dem, inden den skulle testes i 4-årsprøven på
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PORTRÆT | JOHN SØRENSEN

Til ære for Væddeløbsbladet genser John Sørensen Jydsk Væddeløbsbane, hvor Extreme
gav ham den første sejr i et årgangsløb nogensinde. Foto: René Wibholdt

Jydsk Væddeløbsbane, som den vandt let i
1.15,8a/2360m.
Næste opgave var Jydsk 4-årings Grand
Prix, hvor Steen Juul kørte til spids og blev
dér resten af vejen. Extreme lignede en million, og havde kræfter sparet, da den passerede målstregen. Man kan godt forstå, at
John er så jublende glad for sin hest, som
har en fin afstamning.
Flotteste moderlinje
Extreme er ud af en meget spændende
familie på modersiden. Tiptipoldemor
Armbro Divine (Florida Pro) fik hele fire
afkom, som løb under 1.12,0a. Det er da
noget af en bedrift. En af dem var Divine
Victory (Valley Victory) – tipoldemor til
Extreme – som satte rekord 1.11,6a som
treåring. Hun indløb 323.000 dollars og
var en af de bedste hopper i USA i 1994
og 1995.
Devine Victory blev mor til Chippies
Victory (Pine Chip) – oldemor til Extreme
– som fik hoppen Too Busy To Care, som
i øvrigt også er efter Chocolatier. Hun løb
1.11,6a. Søsteren Oaklea Omega (Balanced Image) – mormor til Extreme – tjente
602.000 s.kr. og satte også rekord 1.11,6a
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som vinder i Canada, inden hun blev solgt
til Sverige. Björn Goop vandt tre løb med
hende i 2007, hvor hun sluttede karrieren.
Oaklea Omega fik selv fem afkom, hvoraf de fire har tjent over 200.000 s.kr. Den
bedste var Rolex (Going Kronos), som i
20 starter vandt de ni og tjente 612.000
s.kr. for træner Svante Båth og kusk Erik
Adielsson. Det femte afkom er Swiss
Watch (From Above) – mor til Extreme
– som blev godkendt i 1.18,6, men aldrig
kom til start. En søster til Swiss Watch,
Quelque Part, er mor til det treårige talent
Clockwork (Zola Boko), der er blandt de
bedste hopper i Sverige. I år har hun startet ni gange og vundet de tre og indløbet
672.000 s.kr. for træner Joakim Elfving og
kusk Ulf Eriksson.
Ud over Extreme har opdrætter Bjarke
Thomsens Swiss Watch ifølge Sportsinfo
kun fået Gestus (S J’s Caviar), som får sit
foder serveret hos Gordon Dahl på Stutteri
Disney.
Fire æbler til hesten
John er københavner, men bor alene på en
gård ved Kolding. Han er 57 år og spillede basketball på eliteniveau som ung. Han

flyttede til Jylland, fordi han fik et godt job
som salgs- og marketingchef i et mediehus.
Virksomheden skiftede ejer, og John ”blev
gået”, hvorefter han startede sit eget rekrutteringsfirma, JBS Vinderrekruttering, som
han nu har drevet i 17 år. Firmaet flytter
nok inden længe adresse til Frederiksberg,
for John er ved at sælge sin gård.
Hans morfar var vild med trav og tog tit
lille John med på både Klampenborg og
Lunden. Senere da John blev voksen, købte han midt i 1980’erne travheste sammen
med sin moster og onkel, som alle kom hos
daværende travtræner John A. Jensen.
Den første var Irva B (Way To Reason-Irva Rodney). Den næste var Lord Øbo (Lord
Valentine-Gasani II), som blev købt med
årgangsløb for øje. Den blev senere flyttet
til Steen Juul, hvor den tjente 129.000 kr.
og gav John en masse gode oplevelser på
travbanen. Herefter fulgte Ovinda H (Linus T-Flicka Tofthøj), som vandt sine to
første starter. Senere blev den solgt.
Sammen med Knud Lillegård og Henrik
Poulsen købte John Sørensen Carbon Black
(Jobie Tempest-Celine S) fra Finland. En
fin hest, som Steen Juul vandt fire løb med,
inden den blev solgt videre til Norge, hvor
Bo Westergaard vandt de tre første starter
med den.
I en årrække ejede John ikke heste, indtil
Extreme kom ind i billedet. En eller to gange om ugen kører han turen fra Kolding til
Steen Juuls gård i Osted ved Roskilde for at
se til sin hest. Han har altid en lille godbid
med i form af en pakke æbler.
– Når den har fået fire æbler, så vender
den røven til, så gider den ikke snakke
mere, siger John og griner.
Og han ser alle de løb, Extreme deltager
i, og hvor staldmand Peter Petersen altid er
på plads. I hvert fald frem til den forventede
start den sidste søndag i august. Staldmanden skifter nemlig branche og har fået elevplads i butikken Mozaikhjørnet. Frem til
den store løbsdag dobbeltjobber han med
butik og hest.
Bortset fra at Extreme skal have ny oppasser, så er John meget tilfreds med forholdene hos Steen Juul, hvor hans hest har
udviklet sig og ligner en stjerne.
– Det er gået over al forventning. Extreme gør altid sit bedste. Han har en god størrelse, et godt hoved og en fremragende teknik, og så siger Steen Juul, at han er hurtig
og nem at køre, påpeger John og forestiller
sig, at hans hest måske en dag skal dyste på
Solvalla på sprinterdistancen.
Næste tur går ikke til Sverige, men til
Odense efter deadline på denne artikel,

hvor Extreme skal møde Emoji og Flemming Jensen i fireårsløbet, Derbyoptakten,
over 2140m. Herefter gælder det de 2500m
i Derbyprøven på Lunden – inden selve
Derbyet.
– Det er fantastisk, at vi er nået så langt.
Man bliver lidt ydmyg. Men jeg kan godt se
for mig, hvordan Derbyet bliver afviklet. Vi
tager spids, slipper til Empire, og så smutter
vi forbi til sidst, lyder det drømmende fra
den glade hesteejer.

Extreme vinder Jydsk 4-årings Grand Prix
overlegent, og er pt. Væddeløbsbladets
favorit til at vinde Dansk Trav Derby.
Foto: Ole Hindby

Chocolatier-sønnen Extreme har et stort,
flydende trav – og så er den katapulthurtig
fra start. Gode egenskaber for en årgangshest. Foto: Jesper Elbæk
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JURA | KØB AF HESTE PÅ AUKTION

Morten Hald er igen
klar som auktionarius ved
Derbyauktionen,
som afvikles på York
Stutteri ved Hørsholm.
Datoen er lørdag
29. august kl. 19.30.

JURIDISKE
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En af årets helt store begivenheder i travsporten står for døren,
nemlig Charlottenlunds Derbyweekend og dermed også DTC’s Derbyauktion.

Civilkøb: En handel mellem to ikke-professionelle parter, hvor handlen ikke er formidlet af en professionel
Handelskøb: En handel mellem to professionelle parter
Forbrugerkøb: En handel mellem på den ene side en forbruger og på den anden side enten en professionel eller
en anden forbruger, hvor handlen er formidlet af en professionel.
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Det er en god idé at læse auktionskataloget grundigt. På auktionsdagen kan de mange
åringer desuden besigtiges.

Tekst: Christian Holch, www.adv-holch.dk
Foto: Burt Seeger

Der gælder særlige regler for auktionskøb i
købeloven, og som på en række andre køberetlige områder, har købets karakter stor
betydning for retsstillingen, såfremt det
efterfølgende viser sig, at en hest købt på
auktion er mangelfuld. Både som sælger
og køber kan det være relevant at kende de
grundlæggende juridiske principper, der regulerer auktionskøb.
Køb, der sker på Derbyauktionen, er dels
reguleret af auktionsbetingelserne og dels
af reglerne i købeloven. Såfremt der er tale
om et civilkøb eller et handelskøb, reguleres
købet af købelovens § 48, mens købelovens
§ 77, stk. 2 regulerer forbrugeres køb på
auktionen.
Som det vil fremgå af denne artikel, beror
retsstillingen i nogle tilfælde dog på tilfældigheder, og den kan ofte også være behæftet med en stor usikkerhed.
Civil- og handelskøb
Udgangspunktet i købelovens § 48 er, at
en køber ikke vil kunne påberåbe sig, at en
hest lider af en mangel, når den er købt på
auktion. Hesten anses populært sagt som
”købt som beset”. Køber må derfor afpas-

28 · VÆDDELØBSBLADET · AUGUST 2020

se størrelsen af sit bud på den enkelte hest
efter risikoen for, at der kan vise sig at være
mangler ved hesten, som ikke ville kunne
påberåbes overfor sælger.
Køber antages endvidere i civil- og handelskøb at være underlagt en skærpet undersøgelsespligt i auktionskøb, og det vil
derfor være en ubetinget god ide at benytte
sin egen veterinære rådgiver i forbindelse
med afgivelse af større bud på en unghest
på auktion.
Til dette udgangspunkt gælder der dog
nogle undtagelser. For det første gælder udgangspunktet efter lovens ordlyd ikke, hvis
den købte genstand ”ikke svarer til den betegnelse, under hvilken den er solgt”.
Blue Hors-dommen
Det er ikke helt klart, hvilken rækkevidde
denne undtagelse har, når der er tale om
handel med ungheste på auktion, men en
tidligere afsagt dom fra ridehestenes verden
om et salg af en hingst, der var godkendt til
kåring, på Dansk Varmblods Hingsteauktion, giver nogle pejlemærker.
Dommen, der blev afsagt i 2007 i Vestre
Landsret, angik et salg af en hingst til ca.
260.000 kr. på Dansk Varmblods Hingsteauktion. Køber af hingsten var det kendte Stutteri Blue Hors. I forbindelse med

opråbet af hingsten på auktionen blev det
oplyst, at hingsten var godkendt til at gå
videre i Dansk Varmblods kåringsforløb.
Hingsten var således, som det er sædvanligt
på denne auktion, endnu ikke kåret på auktionstidspunktet, men blev købt med den
fortsatte mulighed for, at den ville kunne
kåres, og dermed få en betydelig værdi som
avlsdyr.
En forudsætning for, at hingste kan gå
videre i Dansk Varmblods kåringsforløb
er, at Dansk Varmblods Auktionsudvalg
gennemgår og godkender røntgenbilleder
taget af hingsten. Dette var også sket for så
vidt angår denne hingst, men noget tid efter
auktionen viste der sig ved et nyt gennemsyn af røntgenbillederne, at hingsten havde
OCD-forandringer i et knæled, som Auktionsudvalget havde overset.
Forelagt røntgenbillederne på ny erklærede Auktionsudvalget, at der var tale om forandringer af en karakter, der efter udvalgets
opfattelse henhørte til gruppe II, hvilket vil
sige, at røntgenforandringerne antoges at
ville være uden klinisk betydning for hingstens brug.
Ikke desto mindre medførte forholdet,
at Dansk Varmblods hovedbestyrelse tilbagekaldte den i mellemtiden skete kåring af
hingsten. Der opstod herefter tvist mellem
køber og sælger om, hvorvidt handlen under disse omstændigheder kunne ophæves.
Der blev i forbindelse med sagen indhentet en skønserklæring fra en handelskyndig,
der anslog, at hingstens værdi med de konstaterede røntgenforandringer blot var godt
halvdelen af købsprisen, fordi den ikke kunne kåres med forandringerne.
Både by- og landsretten fandt, at hingsten
måtte anses som mangelfuld, fordi den ikke
levede op til den betegnelse, som den var
solgt under. Det blev af domstolene tillagt
afgørende vægt, at hingsten savnede en
egenskab, som den udtrykkeligt var blevet
opråbt med, nemlig at den var godkendt
til at gå videre i kåringsforløbet, idet denne egenskab havde stor betydning for dens
værdi.
Manglen blev som følge af dens værdimæssige betydning anset som væsentlig,
hvorefter køber kunne hæve handlen. Det
blev derudover sågar lagt til grund, at denne egenskab ved hingsten måtte anses som
tilsikret (en garanti), hvilket havde den betydning, at der kunne kræves erstatning for
alle købers afholdte udgifter i forbindelse
med handlen.
Dommen viser, at de oplysninger, som
konkret bliver givet om en hest i forbindelse med en auktion, kan få betydning for,

I Blue Hors-dommen
fandt både by- og landsretten, at hingsten måtte
anses som mangelfuld,
fordi den ikke levede op til
den betegnelse, som den
var solgt under

om køber kan påberåbe sig en skjult mangel, der viser sig ved hesten efter købstidspunktet. Sælger og auktionsholderen skal
derfor være opmærksomme på betydningen
af, hvad der fremgår af auktionsbetingelser,
auktionskataloget og hvad auktionarius
oplyser om hesten i forbindelse med selve
opråbet.
Derbyauktionsbetingelsernes §§ 2 og 8
Særligt i forhold til Derbyauktionen og de
gældende auktionsbetingelser har jeg hæftet
mig ved, at det direkte af auktionsbetingelserne i § 2 fremgår, at ”kun heste uden betydende anmærkninger vil kunne sælges på
DTC’s Derbyauktion”.
Der vil med udgangspunkt heri med nogen ret kunne argumenteres for, at en hest,
der efter auktionen viser sig at lide af en
skjult – men ”betydende” – fejl, ikke kan
anses som svarende til betegnelse, hvorunder den er solgt, og at køber derfor ikke vil
være afskåret fra at påberåbe sig en sådan
mangel overfor sælger.
Heroverfor står dog retfærdigvis, at det
længere nede i betingelserne fremgår, at hestene sælges som beset og i den stand, hvori
de ved hammerslaget forefindes (§ 8), men
det er ikke givet, hvordan en dommer vil
afveje disse vilkår overfor hinanden i lyset af
lovens ordlyd og Blue Horse-dommen.
Fejl i dyrlægeattester
En anden, men beslægtet, problemstilling
opstår, hvis det viser sig, at sælgers dyrlæge
har overset røntgenologiske eller kliniske
anmærkninger ved unghesten i forbindelse
med de forudgående undersøgelser, som er
en betingelse for, at hesten overhovedet kan
sælges på auktionen. Røntgenbilleder og
tilknyttede dyrlægeerklæringer fra sælgers

dyrlæge spiller en betydelig rolle for købers
vurdering af værdien af den enkelte unghest
– og dermed størrelsen af det afgivne bud.
Viser det sig, at der er fejl i disse dokumenter, vil køberens vej til at kunne påberåbe sig, at hesten lider af en køberetlig mangel formentlig være kort – også i civil- og
handelskøb.
Sælgers svigagtige adfærd og købers
skærpede undersøgelsespligt
En anden undtagelse fra udgangspunktet
gælder ifølge loven, hvis sælger har handlet ”svigagtigt”. Denne undtagelse kommer
i spil, hvis en sælger har sat en unghest til
salg på en auktion vel vidende, at den lider
af en mangel.
Der skal efter ordlyden af bestemmelsen
relativt meget til før denne undtagelse kan
bringes i anvendelse. I vurderingen indgår
formentlig, hvilken betydning forholdet har
for unghestens anvendelse som væddeløbshest (eller avlsdyr, såfremt der er tale om en
hingst med avlspotentiale). Jo mere væsentligt et forhold, der er tale om, jo lettere vil
sælgerens tavshed om forholdet kunne anses
som svigagtigt. Omvendt vil det også kunne
spille ind, om det er et forhold, som let har
kunnet konstateres af køber i forbindelse
med en sædvanlig besigtigelse af unghesten
forud for auktionen, da dette vil tale for, at
køber ikke vil kunne påberåbe sig forholdet
overfor sælger.
En dom fra Østre Landsret fra 1998 illustrer på udmærket vis det skisma, der

kan opstå i vurderingen af, om sælger kan
anses for at have handlet svigagtigt. Denne
sag angik et køb af en hest, men derimod et
auktionskøb af en truck, hvor det viste sig,
at truckens batteri var defekt. Det ville koste 2½ gange budsummen at udskifte batteriet. Auktionshuset, der forestod auktionen,
var klar over, at batteriet var defekt, men
undlod at oplyse dette i auktionskataloget
eller i forbindelse med opråbet.
To landsdommere fandt, at køber under
disse omstændigheder, uanset den skærpede
undersøgelsespligt, der antages at gælde for
en auktionskøber, ikke var afskåret fra at påberåbe sig manglen.
Den tredje landsdommer var uenig og
lagde afgørende vægt på, at der var tale om
en auktion med salg af en betydelig mængde brugte genstande, og at det ved et almindeligt eftersyn af trucken, som der havde
været adgang til for køber, kunne have været
konstateret, at batteriet var defekt. Derfor
mente denne dommer, uanset ”manglens
alvor”, ikke, at der var udvist svig fra sælgers
side.
Dommen, der blev afsagt efter flertallets
afgørelse, er efter min opfattelse under de
konkrete omstændigheder i den sag lidt for
købervenlig, men den viser, at man som
sælger ikke nødvendigvis vil kunne slippe
af sted med at skyde en unghest af på auktion, som man har kendskab til lider af en
mangel.
En anden ting, der kan udledes af dommen er, at sælger, der i denne sag var et

Der er stor forskel på, om køber og sælger er professionel eller amatør. En amatør er f.eks.
ikke underlagt nogen reel undersøgelsespligt ved køb på auktion
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konkursbo, der formentlig ikke havde
kendskab til, at batteriet var defekt, blev
identificeret med auktionshuset, idet køberen kunne påberåbe sig, at auktionshuset havde tilbageholdt oplysninger om den
solgte genstand.
Forbrugerkøb
I forbrugerkøb, der som nævnt reguleres af
købelovens § 77, stk. 2, er køberen bedre
stillet, end tilfældet er for køber i et civileller handelskøb.
Den væsentligste forskel på retsstillingen
for auktionskøb i forbrugerkøb består i, at
det direkte af lovens ordlyd fremgår, at køber kan påberåbe sig en mangel, hvis ”genstanden er i væsentlig ringere stand, end køberen under hensyn til omstændighederne
havde grund til at regne med”.
Køber man således som forbruger en unghest på Derbyauktionen, som efterfølgende
viser sig at lide af en skjult mangel, der gør
den uegnet som væddeløbshest, vil køberen
efter min opfattelse ikke være afskåret fra at
gøre et mangelskrav gældende mod sælger i
anledning heraf.
Unghestene, der sælges på Derbyauktionen, sælges alle med travløb for øje og
er sågar tilmeldt Auktionsløbet i Aalborg.
Derfor vil det også være en indbygget forudsætning for en køber, at hesten skal kunne anvendes til travløb, og viser det sig, at
den ikke er egnet hertil på grund af en skade
eller en lidelse, som var til stede på købstidspunktet, vil der med god ret kunne argumenteres for, at hesten dermed må anses for
at være i væsentlig ringere stand, end hvad
køberen havde grund til at regne med.
Sælgers oplysningspligt
Der gælder også skærpede krav omkring
oplysningerne om hesten, når der er tale
om et forbrugerkøb. Forbrugeren vil nemlig kunne påberåbe sig urigtige eller vildledende oplysninger om hesten, uanset om
disse er afgivet af sælger i ond tro.
Herudover kan forbrugerkøberen påberåbe sig forhold ved hesten, som sælgeren – uden at oplyse om – har kendt til eller
burde have kendt til, hvis det er forhold,
der har haft betydning for køberens bedømmelse af genstanden. Der gælder altså
med andre ord en meget vidtstrakt pligt for
sælger til at give oplysninger om unghesten, som kan have betydning for en købers
bedømmelse af hesten. Selv hvis sælger blot
har en mistanke om en fejl eller lidelse ved
hesten, bør sælger ifølge lovens forarbejder
oplyse nærmere om mistanken og de omstændigheder, der begrunder mistanken,
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eller inden auktionen foretage en nærmere undersøgelse for at få be- eller afkræftet
mistanken.
Herudover består også den betydelige
forskel, at forbrugerkøberen ikke er underlagt nogen reel undersøgelsespligt ved køb
på auktion.
En paradoksal situation
Forskellen på retsstillingen alt efter købets
status medfører et noget uheldigt paradoks
for en professionel sælger på en auktion
som Derbyauktionen, hvor alle kan byde
på de ungheste, der udbydes på auktionen.
Det vil nemlig ikke være muligt på forhånd
for sælgeren at vide, om den højstbydende
vil være en anden professionel eller en forbruger.
Dette gælder til dels også på købersiden,
idet en privat køber heller ikke nødvendigvis vil kunne forudsætte, at alle sælgere af
heste på auktionen er professionelle. En
handel mellem to ikke-professionelle anses
som et civilkøb, der reguleres af § 48 i købeloven. Som det fremgår, er der stor forskel
på de krav, der stilles til køberens undersøgelsespligt, alt efter købets status.
Problemet er reelt, fordi væddeløbssporten er kendetegnet ved, at en del aktive i
branchen bevæger sig i grænseområdet mellem ren hobby, hobbyerhverv eller egentlige erhvervsdrivende. Grænsen for, hvornår

man i køberetlig henseende kan anses som
professionel, er ikke sort/hvid, og dermed
kan der potentielt opstå tvister i forlængelse
af auktionskøb, der reelt vil blive afgjort på
baggrund af, om købet i sidste ende skal anses som et forbrugerkøb, et handelskøb eller
et civilkøb.
På en auktion som Derbyauktionen, hvor
både professionelle og private kan henholdsvis sælge og købe heste, består altså
den paradoksale situation, at de krav, der
kan stilles til sælgernes oplysninger om den
enkelte hest, og de krav, der stilles til købers
undersøgelsespligt afhænger af, om kombinationen af henholdsvis sælger og køber
falder sådan ud, at det er tale om et forbrugerkøb eller ej.
Dette er ikke hensigtsmæssigt – navnlig
for de mindre professionelle avlere, der har
brug for at kunne sælge deres ungheste i
størst mulig tillid til, at de ikke efterfølgende bliver mødt med mangelskrav fra købere af deres heste. Så længe både private og
professionelle gives adgang til at byde på
auktionen, er det næppe muligt at ændre på
dette problem.
Købelovens forbrugerbestemmelser er
nemlig beskyttelsespræceptive, hvilket betyder, at de ikke kan fraviges til skade for
forbrugeren, og man kan derfor ikke skrive
sig ud af problemet ved at skærpe auktionsvilkårene.

Køb af heste på auktion er ikke nogen helt simpel affære. I denne artikel går advokat Christian Holch i dybden med lovstoffet.
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De fleste har set navnet René Egebro
og/eller Egebro Racing i forbindelse
med en af Danmarks allerbedste 4-årige
heste – Derbyhåbet Eric The Eel.

René Egebro på besøg hos Jens &
Jeanette Glud Hansen, som han ejer de
tre topheste Eric The Eel, Hill’s Angel og
Guardian Angel sammen med.
Foto: Jeanette Marina Hansen

Tekst: Jesper Elbæk

René Egebro
– karriereræset udskiftet
med travsporten

Ved nytår købte Egebro sig nemlig ind i hesten, som indtil da var ejet af opdrætterne
Jens og Jeanette Glud Hansen, Panamera
Racing. Men mere om dét og Egebro Racings øvrige heste senere, for hvem er han
egentlig, denne René Egebro, som ikke ligefrem fråser med at give sig selv medieplads.
– Jeg hedder René Egebro, er 46 år, og
bor sammen med Marianne. Vi har sammen sønnen Benjamin og så har Marianne
drengene Magnus og Tore fra et tidligere
forhold. Vi bor nord for Roskilde, hvor vi
har købt mine forældres landejendom, og
har brugt nogle år nu på at sætte det i stand.
– Jeg er uddannet farmaceut, og har haft
en god karriere hos firmaer som Lundbeck,
NeuroSearch og Novo Nordisk. Men i 2014
valgte jeg at blive selvstændig, og driver mit
eget lille firma Egebro Consult ApS, hvor
jeg primært hjælper nystartede virksomheder i biotech-branchen med at få produktion på kontrakt. Det foregår blandt andet
i Argentina, USA, Kina, Indien og andre
steder, så jeg har en hel del rejsedage.
Men beslutningen om at skifte fra de store verdensomspændende virksomheder som
Novo Nordisk til at blive selvstændig havde
også en del med René Egebros prioriteter
at gøre.
– Det skal ikke være arbejde det hele. Der
skal være tid til familien, og også til min
genfundne interesse for travsporten. Min
far Bent og jeg havde rigtig megen fornøjelse af travsporten i 1980’erne og 1990’erne,
fortæller René Egebro, som har kørt en
del amatørløb, primært på Charlottenlund
Travbane og Nykøbing Falster Travbane i
1990’erne.
Legede med Jens Glud på travbanen
Vi skruer tiden tilbage til dengang bukserne
havde svaj og håret hed Beatles. I slutningen
af 1970’erne startede René Egebros forældre ofte heste på Charlottenlund Travbane, og da familien Glud Hansen som regel
stod tæt ved, så var det oplagt, at de næsten
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jævnaldrende børn René og Jens legede med
hinanden på travbanen.
Senere i 1980’erne var det Lunden-træner
Palle Günthers stald, der var omdrejningspunktet for Familien Egebros heste.
Hos Palle Günther havde man blandt andet Krabask (Ronson R-Bente) og Madison
(Flower Park-Viva Queen). Især Madison
var dygtig og vandt 15 løb, blandt andet
ét med René Egebro i sulkyen i et langt
løb på Falster, hvor kuske som Erik Scharstein, Bjarne Nøhr og Hans F. Jensen var i
det slagne felt. Herefter fulgte nogle år hos
Lunden-trænerne Theo Damsgård og Lars
Lykke, inden man omkring 1990 havnede
hos Axel Jacobsen.
– Det var en rigtig sjov og lærerig tid hos
Axel Jacobsen, hvor jeg var frivillig i stalden,
og trænede heste på daglig basis. Hos Axel
havde vi blandt andet Silas Egebro (Cop-

perfield-Gina Lillevang), som vi selv havde
opdrættet. Han var god, men brækkede desværre ned, husker René Egebro, som også
nåede at være hos en femte Lunden-træner
Nicolaj Andersen, før han holdt pause fra
sporten i mange år.
Tilbage efter 19 års pause
Ifølge René Egebro selv, så har der været for
meget fokus på karrieren, men nu er han
altså tilbage i travsporten efter en pause fra
årtusindeskiftet og til 2019.
– Jeg har fulgt med på tv og på nettet,
men de senere år har jeg haft et stort ønske om at komme tilbage i sporten, og jeg
er glad for, at det er lykkedes nu. Jeg skrev
til Jens Glud, om der var ”et eller andet jeg
kunne være med på”. Vi snakkede om Eric
The Eel et par måneder, og ti slut fik jeg lov
til at købe en andel i ham. Jeg vidste jo det

Eric The Eel ved starten i prøven til Jydsk 4-årings Grand Prix. Her blev det til en andenplads til E Type Cash. Finalen gav en ny andenplads, denne gang til uslåelige Extreme.
Foto: Jesper Elbæk

33 · VÆDDELØBSBLADET · AUGUST 2020

PORTRÆT | RENÉ EGEBRO
måske, men der er meget, der skal flaske sig,
og hvis han bliver blandt de tre første i Derbyet, som jo er et Gruppe 1-løb, så er der
mange løb, han er spærret i dernede, fortæller René Egebro, som skal afsted på forskellige auktioner i sensommeren og efteråret.
– Ja, jeg er på udkig efter en åring, og det
er ikke så afgørende, om der står ”S” eller
”DK” efter dens navn. Det kommer helt
an på individet, men nu er jeg med i en
4-åring, en 3-åring og en 2-åring, så selvfølgelig skal der også en årgang 2019 ind i
”porteføljen”.
Og på spørgsmålet, om vi kommer til at
se René Egebro i den hvide og grønne køredragt igen snart, så er svaret også særdeles
klart.
– Det ligger ikke lige i kortene, nej.
Men hvis Lunden arrangerer et ”Old
Boys-løb”, så kan det da godt ske, at Jens
Glud og jeg kunne blive fristet over evne,
lyder det afslutningsvist med et grin fra
René Egebro.

Far og søn – Bent og René Egebro – havde op igennem 1980’erne og 1990’erne en stor
fælles interesse for travsporten. På billederne vinder Bent med Madison, mens René sejrer
med Silas Egebro. Foto: Burt Seeger

Hill’s Angel har vundet seks gange i otte starter. Her vinder den 3-årige hoppe 350.000 s.kr. som vinder af Guldstoet, hvor Muscle Hill-datteren løb 1.14,1a/2140m. Foto: Malin Albinsson/Kanal75

var en tophest, og jeg havde både set, hvordan den havde præsteret som 2-års, og hvor
uheldig den var i finalen i Breeders Course
for 2-årige i 2018, hvor den jo galopperede
en topplacering og flere hundrede tusinde
kroner væk, fortæller René Egebro med entusiasme i stemmen.
– Op til auktionen på Nykøbing Falster
Travbane sidste år forsøgte vi at samle et
hold omkring enten Godfather eller Top
Of The Hill. Vi kunne dog ikke finde nok
interesserede/seriøse nok, så i stedet kom
jeg med i Hill’s Angel, som jo har gjort det
fremragende i Sverige med seks sejre i otte
starter, og næsten en million svenske kroner
på præmiekontoen allerede.
Hill’s Angel er en 3-års hoppe efter Muscle Hill og Gossip Gal, så det er en halvsøster
til både Aron The Baron og Empire, som jo
begge har Væsterbo Prestige som far. Hill’s
Angel er meldt i alting i Sverige som 3- og
4-års, så der venter helt sikkert René Egebro
flere gode oplevelser med dén hest.
– Den tredje og sidste hest jeg er med
i, er 2-årige Guardian Angel, som er efter
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Bold Eagle og Swept To Victory. Hun er
kørt til at Skive-træner Christian Lindhardt
og er nu i træning hos Johan Untersteiner
i Sverige, fortæller René Egebro, som også
kommer med sit perspektiv på, hvorfor det
kan være, at alle hans tre delejede heste er i
træning hos svenske trænere. Eric The Eel
og Guardian Angel hos Johan Untersteiner
og Hill’s Angel hos Björn Goop.
– Jeg vil gerne starte med at understrege,
at jeg synes vi har virkelig mange dygtige
trænere i Danmark, og jeg er vildt imponeret over de resultater de danske trænere
laver, når man tænker på, hvilke forudsætninger de arbejder under, og her tænker jeg
ikke mindst på de økonomiske rammer i
dansk travsport.
– Så når jeg har hestene i træning i Sverige, så skyldes det udelukkende økonomiske overvejelser. Der er flere og bedre løb at
deltage i, så det er ren business. I fremtiden
vil jeg dog ikke udelukke, at jeg satser mere
dansk, men jeg savner lidt, at dansk travsport bliver drevet mere som en virksomhed.
Jeg synes der er en tendens til, at vi taler for

meget, og handler for lidt og for langsomt.
Nogle flere erhvervsfolk ind i ledelsen kunne være godt, men omvendt ved jeg også
godt, at man ikke skal kimse af erfaring,
lyder det reflekterende fra Egebro, som dog
afviser blankt, at han selv går efter en toppost inden for travsporten.
– Nej, jeg har simpelthen ikke tiden til
det. Det ville være uansvarligt af mig.
Næste investering er en åring
Samtalen med René Egebro blev lang, og
der er ikke nogen tvivl om, at den tilbagevendte hesteejer har sat sig godt ind i tingene. Målsætningerne og ambitionerne for
fremtiden er også ganske klare.
– Eric The Eel har jo vist sig at være en af
de bedste i årgangen, og nu venter Dansk
Trav Derby. Seneste præstation i Sverige, hvor han vandt et godt besat 4-årsløb
til 100.000 s.kr. var vældig positiv, og det
var hans præstation som anden til Extreme
i Jydsk 4-årings Grand Prix bestemt også.
Han har tjent mange penge, så det ligner
starter i udlandet i næste sæson. Frankrig
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Svigerdatter Julie Bay
nusser Encore Cloc,
mens Knud Erik
Rasmussen ser til.
Foto: René Wibholdt

Forventningerne er store til hurtige Encore Cloc,
som forbereder sig på en kamp med de allerbedste i årgangen.
Men de 3000 meter i Derbyet er næppe en fordel for hesten,
som aldrig har galopperet i danske løb. Til gengæld tror både træner og ejer på,
at den er i Top 5 på distancer under 2000 meter.
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Tekst og foto: René Wibholdt

Encore Cloc er blevet taget stille og roligt
fra start, når det gælder sæsonens årgangsløb. Henrik Lønborg har placeret den langt
nede i feltet og har ikke markeret sig endnu,
så der er langt frem til de førende.
Den fireårige brune, veludseende hingst
efter Great Challenger og Kylie Cloc er
en ”bobler” – en hest, som er på vej op ad
rangstigen og kandiderer til en plads bag
startvognen, når det største årgangsløb skal
afvikles den sidste søndag i august på Charlottenlund Travbane. Dansk Trav Derby.
Og netop dét løb var allerede i kikkerten,
da Encore Cloc tog hul på karrieren i 2018.
Han lagde forsigtigt ud og sprang årgangsløbene over. I fem starter vandt han de to,
fik to andenpladser og en tredjeplads, tjente
46.250 kr. og satte rekord 1.15,7a/1900m.
Især ved sejrene viste han stor klasse.
Først i Skive med 1.16,9a/2060m og endelig i årets sidste start, hvor han opførte
sig som en meget rutineret hest. Med 20
meters tillæg kom han hurtigt frem i feltet,
men blev ved udgangen af første sving generet af en galoperende ekvipage. Henrik
Lønborg tog op i ham og trak ham uden
problemer udenom, hvorefter kusken få sekunder senere gav ham marchordre og fløj

frem forbi de førende. Den position holdt
parret til målstregen i banerekordtiden
1.17,1/2160m.
Både travtræner og ejer var efter den præstation ikke i tvivl om, at de hér havde en
klokkeren Derbykandidat. Efter toårssæsonen blev den opereret for en mus i en kode,
som den hurtigt kom sig over.
Det var en anden ”dyrlægeting”, der drillede i treårssæsonen, hvor der blev satset 100
procent på årgangsløbene, og det var halsen.
Det blev kun til seks starter og en enkelt sejr,
som blev taget i sæsondebuten, hvor den løb
først over målstregen i Grand Circle 3-års
Championat Consolation i Skive.
I Århus, som den har så svært ved at løbe
rundt på, blev det til en femteplads i Jydsk
3-årings Grand Prix. I Kriteriumsprøven
blev det til andenplads efter Erling (Knud
Mønster/Henrik Thomsen), hvorefter det
gjaldt Dansk Trav Kriterium, hvor Encore
Cloc tog føringen, og få hundrede meter
efter lod Empire gå forbi. Den sad således
godt placeret og lignede en stensikker præmietager, indtil den rundt i opløbssvinget
pludselig mistede fart og for første gang i
sin karriere kom i mål uplaceret. Det var
ifølge træneren halsen, der lukkede i.
Empire kom på æresrunde med Ken Ecce
i vognen og med Tomas Malmqvist som

– Vi skal nok komme videre i en af Derbyprøverne, men de 3000 meter i Derbyet er ikke til
Encores fordel, vurderer Knud Erik Rasmussen. Foto: René Wibholdt
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træner. Vindertiden lød på 1.14,1a/2500m.
Andenpladsen gik til Emoji med Birger
Jørgensen (Frantz Praëm), herefter fulgte
Extreme med Jeppe Juel (Steen Juul), Erling med Knud Mønster (Henrik Thomsen), Express A P med Morten Juul og E
Type Cash med Flemming Jensen (Gordon
Dahl) på sjettepladsen.
Encore Cloc indløb i fjor 80.000 kr. og
forbedrede sin rekord til 1.13,8a/2000m.
Flot start på sæsonen
Fireårssæsonen blev indledt med tre overbevisende sejre i ordinære klasseløb. Først i
Billund, hvor Encore Cloc vandt i den fine
tid 1.14,5a/1900m, siden i Liga 4-løb på
Lunden – spids og slut i 1.14,1a/2000m.
Herefter kom et vaskeægte hattrick i
stald med sejren i Liga 4-finalen i Skive,
hvor Henrik Lønborg måtte køre heftige
1.13,3a/2060m for at holde konkurrenterne bag sig. Noget tyder på, at halsen ikke
længere driller.
– I år går den ude døgnet rundt. Den har
sin egen fold, hvor den kan gå i læ i et lille
skur. Den trives og har et godt humør, fortæller Henrik Lønborg.
Fjerde start gjaldt 4-årsprøven på Jydsk
Væddeløbsbane, hvor det blev til en tredjeplads efter to af de bedste i årgangen, E
Type Cash (Gordon Dahl) og Eric The Eel
(Jeppe Juel/Tomas Malmqvist). Men herefter blev der taget en markant beslutning. I
samråd med ejeren valgte Henrik Lønborg
at droppe selve Grand Prixet, da højrevejen
og Encore Cloc ikke er de bedste venner.
Næste opgave var en start i et fireårsløb
på Axevalla (100.000 s.kr. til vinderen, red.)
inden den afgørende Derbyprøve, men de
to starter vender vi tilbage til. Først skal vi
lige have på plads, hvem ejeren er og høre
lidt om hans travhistorie. Han har indtil nu
ikke ladet sig interviewe til et væddeløbsmedie.
Et liv med tal og trav
Knud Erik Rasmussen er 67 år og er opvokset på en gård lidt udenfor Aarhus. Naboen, Holger Nielsen, havde travheste, og
en af dem hed Jacqueline Axworthy og var
i træning hos Jørgen Hill. Hun kom senere
til at dominere den danske hurtigklasse.
Som fireåring deltog hun i 1967 i Derbyet, hvor Jørgen Hill valgte at køre staldkammeraten If Klokkedal, som han kørte
til sejr. På tilskuerpladserne stod 14-årige
Knud Erik, som fik sit livs første Derby i
bogen.
Som ung købte han sammen med nogle
venner Vabbehar (Buckfinder-Bougainvil-

Henrik Lønborg og Encore Cloc på gården i Herskind. Foto: René Wibholdt

lea), som vi ikke behøver bruge så meget
plads på. Bedre gik det med Bombadil
(Buckfinder-Royal Comforter), som vandt
12 sejre, fik 17 andenpladser og tjente
425.000 kr. og for alvor viste klasse, efter

at Veijo Heiskanen fik den i træning. Den
næste hest i rækken tog overskrifter, det var
nemlig Who’s My Mama, som blev Danmarks første rugeafkom. Ifølge stamtavlen
er hun dog helsøster til Bombadil. Hun tog

16 sejre og hentede 551.000 kr. hjem for
bl.a. Steen Juul. Knud Erik Rasmussen var
også medejer af det afkom, som Who’s My
Mama fik, Need My Mama (Earthquake).
Hun vandt godt 70.000 kr. i sin karriere.
Knud Erik Rasmussen stoppede i 2005
som statsautoriseret revisor i revisionsfirmaet KPMG og har siden helliget sig investeringer i fast ejendom. ”Han mangler
ikke noget”, som man siger, og fik lyst til
at få en virkelig årgangshest.
– På mine lidt ældre dage vil jeg gerne
betale mange penge for sådan en hest, men
de er svære at finde, siger Knud Erik Rasmussen, der kan lide at iagttage og følge
sine heste.
Han er ikke typen, der børster Encore
Cloc, når han besøger den på Lønborgs
gård i Herskind, eller på nogen måde har
fysisk kontakt med heste.
– Det er slet ikke mig. Det er løbene og
spændingen, der betyder noget, siger han
og smiler.
Et prøveløb med merværdi
Henrik Lønborg gik i gang med at undersøge markedet og købte de to dyre åringer,
Ejsing (Make It Happen-Nanny Fine) og
Expensive (From Above-Passion For Gold)
til sin hesteejer. Men de slog ikke til, når

Heidi Lønborg laver lidt sjov med Encore Cloc, som har sin egen fold med skur.
Foto: René Wibholdt
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Encore Cloc vandt Grand Circle 3-års
Consolation i 2019 med Henrik Lønborg i
sulkyen. Foto: Flemming Andersen

man går efter de store årgangsløb, så dem
har han ikke længere.
Året efter kørte Henrik Lønborg en toåring i et prøveløb i Billund, hvor hesten
blev godkendt i tiden 1.19,7/2020m.
– Den her sælger du ikke til nogen. Den
skal JEG have!
Sådan sagde Henrik Lønborg til opdrætteren Kaj Jørgensen, og ringede herefter til
Knud Erik Rasmussen, som sagde god for
købet af Encore Cloc. Den recept er ejeren
i øvrigt klar til at gentage. Altså at finde et
stjernefrø i F- eller G-årgangen, som enten
er klar til prøveløb eller lige er godkendt
– i stedet for at købe en plag på auktion.
– Jeg har været uheldig med Ejsing og
Expensive, men heldig med Encore, pointerer ejeren.
Encore har et par søskende, der har
klaret sig ganske pænt. Wasabi Cloc (Ens
Snapshot) vandt 14 løb, blev nummer to
15 gange og sluttede sin karriere i Norge
med præmiesummen 381.000 kr. og rekord 1.13,5a/1640m. I Danmark blev den
kørt af Henrik Lønborg, som blev nummer fem med den i det Kriterium, som

Winston Sisa i 2014 vandt suverænt for
Jan Dahlgaard.
Kylie Cloc (Sirocco Spur) er også mor
til Aira Cloc (Ogham), som blev solgt til
Finland. Hun har tjent 226.000 kr., vundet 12 løb og sat en flot rekord med tiden
1.11,3a.
Knud Erik Rasmussen kalder sin stald
Kosar ApS. Navnet har han taget efter Stig
H. Johanssons tidligere Speedy Somolli-stjerne ved samme navn. Kosar vandt
bl.a. Hugo Åbergs Memorial, Sweden Cup
og Gran Premio delle Nazioni – og blev far
til mere end 500 afkom – men det er en
helt anden historie.
Men det er ingen hemmelighed, at den
pensionerede revisor er en stor fan af den
svenske mestertræner og kan huske en
masse af Stig H’s milliontravere.
Den svenske forprøve
Opgaven på Axevalla over 2140m skal være
med til at skærpe Encore Clocs form. Henrik Lønborg startede med 20 meters tillæg
og kom godt fra start, men allerede efter
100 meter slog hesten over i galop og satte

mange meter til. Det var første gang i 16
starter, at den fejlede. Herefter fik den et
godt og solidt arbejde, hvor den kom hjem i
tiden 1.16,6 – ny snorestartsrekord. Resultatet ændrer ikke på ekvipagens status som
bobler i Derby-sammenhæng.
Bedre gik det ikke for Henriks søn Michael Lønborg og Eddie The Eagle, der var
med i samme løb, og som blev diskvalificeret for galop.
Efter planen er næste løb på programmet
Derbyprøven, hvor Knud Erik Rasmussen
tror, at Encore Cloc nok skal kvalificere sig
og dermed komme til start i Dansk Trav
Derby med sin faste kusk.
– Han er en rigtig god hest. Han har et
vældig fint trav, er rap på fødderne og har en
god speed, siger Henrik Lønborg og bliver
suppleret af hesteejeren.
– Det er min bedste hest nogensinde.
Men Derbyet er ikke et løb, han kan vinde. Hvis vi skulle møde de andre på 1600
eller 2000 meter, så var vi ikke bange, men
3000 meter, så bliver det svært. På de kortere distancer er han en af de fem bedste i
årgangen, slutter Knud Erik Rasmussen.

Encore Cloc sammen med ejeren Knud
Erik Rasmussen, den daværende oppasser
Louise Sørensen og kusk Henrik Lønborg i
vindercirklen på Skive Trav.
Foto: Flemming Andersen

annonce

Encore Cloc ved en sejr på Lunden.
Hesten er en bobler i Derby-sammenhæng.
Foto: Burt Seeger
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FOKUS PÅ DERBYAUKTIONEN

– blev de dyreste også
de bedste?

Både Derbyvinderen Dumbo (8) og Derby-toeren Donatello Garbo (9) blev solgt
på Derbyauktionen 2016. Her kostede de
hhv. 60.000 kr. og 50.000 kr.

Derbyauktionen afvikles i år – trods Covid19 – i forbindelse med Derbyweekenden,
og igen i år lægger York Stutteri ved Hørsholm stalde og ridehal til.
59 åringer har fundet vej gennem nåleøjet.
Tekst: Jesper Elbæk
Foto: Burt Seeger

Væddeløbsbladet nørder igennem, og kigger på Derbyauktionerne fra 2014-18 for
at se, om de dyreste heste så også blev de
bedste – eller om man kunne lave et røverkøb på linje med Winston Sisa til 35.000
kr. i 2012, Frække Frederik til 25.000 kr. i
1999 eller hvad med Odyssee Eastwind for
35.000 kr. i 2007?
Jeg kan allerede nu afsløre, at vi kommer
forbi nogle køb, som tangerer disse. F.eks.
blev Derbyvinderen 2019 handlet på Derbyauktionen for beskedne 60.000 kr. Dengang hed Wishing Stone-sønnen Dollar C
N, men den tog navneforandring til Dumbo, efter Stutteri Disney købte den.

Muscle Hill-datteren er den dyreste åring nogensinde på Derbyauktionen.
Den blev i 2017 solgt for 700.000 kr. til en svensk storhesteejer og trænes af Jägersro-træner Ola Samuelsson.
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2014 – La Marc i rampelyset
Vi starter med at skrue tiden seks år tilbage,
nemlig til Derbyauktionen over B-årgangen.
Dyrest blev Babe La Marc (Muscle Hill-Oiseau), næstdyrest Bvlgari Peak til 165.000
kr. og tredjedyrest endnu en La Marc-hest,
nemlig Barack La Marc til 150.000 kr.
Historien om Babe La Marc er hurtig fortalt, for hoppen døde nemlig allerede året efter auktionen. Jeg kender ikke historien bag,
så vi fortsætter i stedet til Bvlgari Peak, som
jo vandt såvel Jydsk 4-årings Grand Prix og
Dansk Trav Derby i 2017, og nu er en etableret Liga 1-hest med næsten 1,2 mio. kr. på
kontoen.
Barack La Marc kunne også sagtens bære
det høje hammerslag. Står aktuelt med
762.000 s.kr. på præmiekontoen, men var
slettet pga. halthed fra en tiltænkt start på

Åby i september 2019, og har ikke været
brag til start siden. Måske er karrieren slut,
men så sluttede den på toppen, for i sidste
start vandt Barack La Marc i monté i toptiden 1.11,5a/1609m.
De gode køb på Derbyauktionen 2014
er f.eks. Beatthebeastshadow til 20.000
kr. Honey Iben Kronquists Dream Vacation-hoppe nåede at tjene et stykke over
200.000 kr., før den gik videre til en nye
karriere som følhoppe. Har fået føl i år efter
Maharajah.
Et andet godt køb er Blue Velvet til
18.000 kr. Orlando Vici-hoppen har tjent
over 250.000 kr. Beatriz kostede 80.000
kr., hvilket naturligvis er en vis sum penge.
Men jernhoppen efter Credit Winner står
altså pt. med tæt på det tidobbelte på præmiekontoen.
Peak peakede i 2015
Hvor Stutteri Peak havde den næstdyreste i
2014, så havde man den dyreste i 2015, hvis
Champions Peak blev solgt til 160.000 kr.
Ciku Brogård gik for 150.000 kr. og Cool
Vacation til 90.000 kr. Af disse har Champions Peak fået klart mest ud af karrieren
med en præmiesum pt. på 455.000 kr. Ciku
Brogård vandt et par løb i Danmark, før
den blev solgt til Norge i 2018. Også hér
vandt Ciku Brogård nogle løb, og er fortsat
aktiv med 133.000 n.kr. på kontoen. Cool
Vacation er også stadig i gang med sin karriere, som foregår på Bornholm med ”the
pink lady”, Betina Lund, som ejer og træner. 147.000 kr. siger præmiekontoen.
Gode køb dette år? Ja, hvad med Hoppe Derby-toeren Caroline K til 35.000

kr.? Tjente over 400.000 kr. i Danmark,
inden den i 2019 blev solgt til Finland.
Cool Winner blev købt for blot 10.000
kr. af Morten Kramer, for hvem den har
vundet ni løb og 124.000 kr. Har netop
gjort comeback på en amatørløbsdag, hvor
den vandt direkte efter over et halvt års
pause. Cuba Libre Ice kostede 40.000 kr.,
og har rundet millionen i svenske kroner
for Johan Untersteiner. Vandt Dansk Trav
Kriterium i 2018 og var femte i Derbyet
året efter.
Dollars til Dumbo
Dollar C N/Dumbo var ikke blandt de allerdyreste til Derbyauktionen 2016. Den titel tog Thomas Lind-Holms Dark Dust sig
af med et hammerslag på 180.000 kr. Næstdyrest var Dusty Texas til 145.000 kr. – og
hvis du tænker ”Dusty hvem?”, så forstår
jeg dig godt. Det er den hest vi i dag kender
som Daytona. Tredjedyrest blev Derby Simoni til 85.000 kr.
Dark Dust står med 48.650 kr. på præmiekontoen, og har blot vundet en enkelt
gang. Har ikke startet siden 16. juni 2019,
og jeg kunne godt mistænke, at den er følhoppe nu, uden jeg ved det med sikkerhed.
En spændende, ung følhoppe i givet fald
med Credit Winner som far og en god moderstamme.
Dusty Texas/Daytona vandt som bekendt
Jydsk 4-årings Grand Prix og Aalborg Store Pris, mens den galopperede i spids i sit
Derby. Står med næsten 600.000 kr. på
kontoen. Derby Simoni har rundet den halve million i svenske kroner, starter fortsat
på, og trænes af den – for mange måske –
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Vinderen af Jydsk 4-årings Grand Prix og Aalborg Store Pris, Daytona, kunne på 2016-Derbyauktionen købes for 145.000 kr.
Dengang hed den Dusty Texas. Foto: Ole Hindby

Cuba Libre Ice kostede i 2015 blot 40.000 kr., da den blev handlet til Johan Untersteiners stald. Vandt derefter bl.a. Dansk Trav Kriterium.

lidt ukendte A-træner på Kalmar, Thomas
Madsen.
De gode køb var der mange af på D-auktionen. Dollar C N/Dumbo kostede
60.000 kr., og står nu med 1,2 mio. kr. på
kontoen. Vandt som bekendt Derbyet i fjor,
og var anden i Jydsk 4-årings Grand Prix til
Daytona.
Diamondwind kostede 80.000 kr., og
vandt både Dansk Trav Kriterium og Grand
Circle 3-års Championat for Peter Untersteiner. Er for nylig blevet handlet til Egon
og Lene Jensen på Bornholm, for hvem
Diamondwind allerede har vundet på en
1.17-tid.
Derby-toeren på målfoto Donatello Garbo kostede 50.000 kr., og er godt på vej
mod millionen i indkørte præmier. Anders
Pedersens sejrsmaskine Draco var også ed
på Derbyauktionen i 2016, selv om den er
svenskregistreret. Har vundet 11 gange i 15
starter, står pt. med 145.000 kr. på kontoen,
og er på vej direkte op igennem klasserne.

Extreme netop har vundet Jydsk 4-årings
Grand Prix. Præmiekontoen siger hhv. 1,2
mio. kr. for Empire og 641.000 kr. for
Extreme.
Nogle af de gode køb på 2017-auktionen
var Eenymeenyminymoe til 80.000 kr.,
Eureka Downs til 30.000 kr. og Emmett
Downs til 25.000 kr. Eenymenyminymoe
har vundet Jydsk 3-årings Hoppe Grand
Prix og står med 269.000 kr. på kontoen,
mens Eureka Downs er en nyttig hest for
René Jonassen og pt. har tjent 82.000 kr.
Emmett Downs til 25.000 kr. var heller
ikke dumt. Står ved redaktionens deadline
med to sikre sejre i træk, og går et godt efterår i møde.

Den dyreste nogensinde
2017 var et lidt vanvittigt år på Derbyauktionen. To heste blev købt tilbage for 750.000
kr. – det var Eric The Eel og Eastboundanddown – mens Even Steven blev købt tilbage
for 600.000 kr. Vilde tilbagekøbscifre, og
man tænkte jo ved sig selv, om hestene i det
hele taget var til salg.
Men nevermind, for i 2017 blev den dyreste hest nogensinde solgt på Derbyauktio-
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nen. Det var Muscle Hill-datteren Schweppes efter Swept To Victory, som gav kugler i
kassen til Panamera Racing. Schweppes har
rundet den første halve million i svenske
kroner, og det stopper selvfølgelig ikke dér
for hesten med rekord 1.12,3.
Expensive Attitude – også Panamera Racing og også Muscle Hill – blev solgt for

450.000 kr. som næstdyrest dét år. Har
pt. tjent lige knap 100.000 kr., og matches
mod Dansk Hoppe Derby.
Tredjedyrest blev Empire og Extreme, og
det er de to heste jeg har på de to øverste
pladser i mit Derbybarometer i dette nummer af Væddeløbsbladet. Empire vandt
Dansk Trav Kriterium overlegent, mens

200.000 kr. – Freddie er lillebror til dygtige
Calle Crown med 3,4 mio. s.kr. – og Frisco
til 180.000 kr.
Skulle man stikke kæben frem og pege
på nogle køb, der kunne se ud til at være
foretaget med en vis succes, så kan det være
Fossa til 100.000 kr. Fossa var anden i Jydsk
2-årings Grand Prix og vandt Dansk Opdrætningsløb. Fiore kostede 45.000 kr., og
har allerede tjent 80.000 kr. via tre sejre og
to tredjepladser i fem starter. Faststone kostede 50.000, og har allerede tjent 125.000 kr.,

bl.a. via sejr i Alborgs Auktionsløb i sin blot
tredje start. Frank Jr Bounce kostede 35.000
kr., og er en af de bedre heste i F-årgangen.
Overskrifterne i 2020?
Der kommer igen i år 59 heste med på
DTC’s Derbyauktion, og kataloget er vedlagt dette nummer af Væddeløbsbladet. Jeg
har selv to heste med på Derbyauktionen i
år, og alene af dén grund skal jeg ikke til at
kloge i, hvem der bliver dyrest, og hvor man
eventuelt kan lave et røverkøb.

Flying, Freddie og Frisco
2018-Derbyauktionen er ikke voldsomt
længe siden, og det er måske en smule uretfærdigt allerede nu at fælde dom over, om
de dyreste var pengene værd – og hvem der
kunne tænkes at have været gode køb. Så vi
nøjes med at holde et ekstra godt øje med
Flying Line, som blev dyrest til 425.000
kr., svenskregistrerede Freddie Crown til

Bvlgari Peak kostede 165.000 kr. på Derbyauktionen 2014. Vandt som bekendt både Jydsk
4-årings Grand Prix og Dansk Trav Derby, og står nu med over 1,2 mio. kr. på kontoen.

Fossa kostede 100.000 kr. på Derbyauktionen 2018. Har indtil videre været anden
i Jydsk 2-årings Grand Prix, vundet Dansk
Opdrætningsløb og blev året som ”årets
2-åring 2019” til gallaen.
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