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Sussi Hjordal blev hurtigst i 54 års Amager-trav  

Historien om jyske kvalitetsopdrættere, hoppen der var bedre end derbyvinderen 

og om den danske traver, der er mere fransk end de franske.  

Lars Donatzky 

Selv om stald Kima og Karl Laursen fra Skive var på alles læber i tresserne og halvfjerdserne med 

uovertruffen succes med heste som Napalm, Surveyor, Tarok og Vixi Bird, er det jo nok værd at opholde sig 

ved andre samtidige jyske amatører og opdrættere. 

Her skal det handle om Egon Nørlem fra Støvring med Hjordal-hestene, der allerede som toårs var så langt 

fremme, at han personligt i hvert fald har vundet ni toårsmesterskaber med hestene Sussi, Dina, Erco og 

Feicy Hjordal. Hans personlige og opdrættermæssige succes illustreres måske meget godt ved et beskedent 

uddrag af Dusin-stamtræet, hvor Egon er opdrætter af langt de fleste.  

Dusin var en lidt kedelig og ikke for talentfuld Wayraid-hoppe i træning hos Lundens champion Jørgen 

Olsen på det tidspunkt, hvor jeg morgentrænede i stalden, men som avlshoppe i hænderne på Egon Nørlem 

blev det noget helt andet.  

 

 

 

Sussi Hjordal var en supersprinter, som Sören Nordin erhvervede med henblik på bl.a. derbyet i 1975. 

Hoppen kom i træning hos Kaj Rubak i Århus i slutningen af juli, men det blev aftalt, at Egon Nørlem skulle 

køre afskedsløb med hende i det sidste 4-årsmesterskab, der blev afholdt på Amager d. 3. august.  
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Konkurrencen var behersket, bortset fra Provinsmesteren Scott, men Sussi drønede rundt og vandt to 

gange foran Scott (Karsten Andersen) i kilometertiderne 1:16,4 og 1:16,2. Første gang i tangering af Cim 

Paynes banerekord, anden gang i tangering af Napalms friske danske hopperekord. Og naturligvis var det 

en ny stor 4-årsrekord. Hun trak Scott med til 4-års hingsterekorden på 1:16,5. 

Dermed indskrev Sussi Hjordal sig samtidig som den hurtigste vinder i Amager-travets 54-årige historie, der 

vel tæller omkring 13.000 væddeløb og klart mere end 100.000 starter. 

 

 

Feicy Hjordal med fire danske rekorder 

Mens Sussi Hjordal var efter Pay Dirt, så var søsteren Ricki Hjordal efter Frosty Hanover. Det blev ikke til 

succes for Ricki i væddeløbene, men hun avlede en lang række væddeløbere, og hendes 1979-afkom efter 

Florican-hingsten Beau Brummel var superstjernen Feicy Hjordal. Var hun ikke en klasse over Sussi. 

Som fireårs i 1983 vandt hun løb på seks baner og tog en række andre topplaceringer i hårdeste 

konkurrence. Hun forbedrede 4-årshopperekorderne på sprint og på normaldistance, både med og uden 

autostart. De fire nye rekordtider var 15,1a - 16,7 - 16,3a - 17,2.  

Det viste den stabile hoppes alsidighed, og hun demonstrerede både styrke og speed for Michael Nørlem, 

da hun stjal billedet i derbyweekenden ved to fantastiske speedsejre i Rex the Great-løbet foran årets 

sejrshest Empire Vixi med årets Lunden-champion Axel Jacobsen.  Første gang vandt hun på normaldistance 

til odds 12, anden gang på sprint til odds 3. 

Det var næsten ’internationalt’, og herfra stammede ovennævnte 16,3-2000 meter auto, mens hendes 

overlegne sprintersejr i 1:15,2-1609 meter auto i den korte afdeling også havde været hopperekord, hvis 

altså ikke hun forinden for Egon havde løbet 1:15,1a på andenplads i Skovbo-eliteløbet bag U.S. Triplemint 

(Veijo Heiskanen).  

 

Sussi Hjordal og Egon 

Nørlem 

xxxx 

 [Skriv 

margenteksten. En 

margentekst er et 

separat 

supplement til 

hoveddokumentet. 

Den er ofte justeret 

til venstre eller 

højre på siden eller 

i toppen eller 

bunden. Brug 

fanen 

Tegnefunktioner til 

at redigere 

formateringen i 



Rekorder for 3- og 4-års hopper fra 1969 til nu:  

 

Side 3 af 9 
 

 

Det var næsten ’internationalt’, og herfra stammede ovennævnte 16,3-2000 meter auto, mens hendes 

overlegne sprintersejr i 1:15,2-1609 meter auto i den korte afdeling også havde været hopperekord, hvis 

altså ikke hun forinden for Egon havde løbet 1:15,1a på andenplads i Skovbo-eliteløbet bag U.S. Triplemint 

(Veijo Heiskanen).  

Derbyårgangens bedste og mor til Wee 

Jeg og vistnok de fleste andre af tilskuerne var overbevist om, at hun også havde vundet derbyet, hvis hun 

havde haft engagement og havde kunnet starte der. Nu vandt For Ever Vixi i 1:19,3 for Steen Juul dagen 

efter.  

Sent på sæsonen løb Feicy på fjerdeplads bag tre udenlandske stjerner i Koster-finalen for Michael Nørlem. 

Det gav normaldistancerekorden 1:17,2-2020 meter snorestart.  I øvrigt vandt hun også to gange i to forsøg 

i Aalborg for Jørn Nørlem, der netop havde fået licens samme år.  

Feicys omdømme var så godt, at hun blev valgt til ’årets 4-åring’ foran For Ever Vixi og Farokken, og i 

kampen om titlen ’årets hest’ uanset alder var hun på andenpladsen kort efter 2-årsfantomet Handybus, 

men foran andre funklende stjerner som Granit Bangsbo, Dilli Hanover og Glennie Bilto. Feicy var ganske 

enkelt en fornøjelse at følge.  Sæsonen bød på 11 sejre, 10 andenpladser og 236.300 kr. i 31 starter, bedst 

af årets 4-årsheste. 

I avlen leverede hun en række fine væddeløbere med Kriterie- og derbyvinderen Wee Hjordal (Henrik 

Lønborg) som den bedste og fornemste af alle Egon Nørlems stjerner. Nu blev der ikke sparet på de 

klassiske anmeldelser.  

Feicy  Hjordal  

leverer en af sine 

fine afslutninger for 

Michael Nørlem 
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Cili Røg satte nordisk 3-

års hopperekord for 

Torben Fischer i Koster 

Memorial. Chianti Pitt 

blev nr. 2 i inderbanen - 

Foto: Burt Seeger. 

 

Sidste hoppesejr i Kriteriet: Glennie Bilto med Hans 

Svensson i 1983.  Foto: Burt Seeger. 
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Ubesejret i Danmark fra Hoppekriterium til Hoppederby 

Atten år efter Feicy Hjordal når vi ind i et nyt årtusinde og til Echuca Cæsar. Echuca er datter af Speedy 

Somolli-hingsten Dungeness og Hairos- hoppen Puk Paradiso, som har vist sig at være en af sportens fineste 

avlshopper.  

 

Echuca Cæsar og Birger Jørgensen vandt 12 løb i træk på danske baner. – Foto: Burt Seeger. 

 

Echuca Cæsar viste hurtig ærlighed, stabilitet, fart og styrke, og faktisk var hun ubesejret på danske baner i 

12 starter i perioden 18/5 2000 til 22/9 2001. Perioden indeholdt Hoppekriterium til 14:10, Hoppederby i 

løbsrekord 1:15,6 til 16:10, Aalborg Store Pris (mod hingstene) og Nykøbings 4-årsmesterskab, altid som 

favorit for ejer og daglig træner Erik Bisgaard, og altid med Birger Jørgensen som sikker chauffør. 

Sæsondebuten i 2001 foregik udenlands på Jägersro for Erik Adielsson, og det var der, hun sprintede til sejr 

til 15:10 i 4-årsrekorden 1:13,7. Ture til Åby og Solvalla mislykkedes, da hun havde svært ved at indtage 

føde på rejser, men en start i Hamborg gav dog sejr med Birger Jørgensen.   

Hun vandt kun en enkelt sejr i femårssæsonen før karriereslut, men hendes statistik på 30 starter med 16 

sejre og blot to andenpladser fortæller vel i sig selv en historie om høj kvalitet. I penge blev det til knap ¾ 

million kr.  
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Med Saltum som fællesnævner  

De fire rekordholdere 2002 Flicka Trøjborg (4-års 1:13,3), 2005 Keep on Party (3-års 1:14,0), 2008 Maxima 

(4-års 1:13,0) og 2012 Soffi Nock (3-års 1:13,3), samt i øvrigt toårsrekordholderen 2011 Spik Party 1:15,9 

har alle fællesnævnere: Saltum og bryggerfamilien, Jørgen Larsen og døtrene Dorthe Christensen og Anne  

Dodensig Larsen. 

Earthquake –hoppen Flicka Trøjborg er ’naturligvis’ opdrættet af Inger og Viggo Jensen, men købt af Dorthe 

Christensen, og hos Dorthe har Flicka født både Nick Nock og Soffi Nock.   Det er også Dorthe, der med 

hoppen Waking Saltum bl.a. har opdrættet Maxima og dennes bror, derbyvinderen I’m a Photo. 

Jørgen Larsens to sensationer 

Det er imponerende resultater, Waking Saltum og Dorthe Christensen fremviser, men det kommer jo ikke 

fra fremmede. Såvel farfar Aalborg-travpioner Erling som far Jørgen har i flere hestegenerationer vist 

usædvanlige resultater. 

 Jørgen blev sensationelt nr. 2 i Tjavs-derbyet 1957 i en alder af 19 år med 38-oddseren Two Step, og 14 år 

senere skabte han en endnu større sensation ved i Lunden at vinde det første Skandinavisk Mesterskab til 

Danmark gennem 30 år til odds 17,56. Hesten var Ikaros – søn af Two Step.   

Og det er Jørgen, der er opdrætter og ejer af Extreme d’Aunou -hoppen Keep on Party. Hun satte sin 

treårsrekord 2005 for Olle Goop i Färjestadt og vandt året efter sin største sejr i hoppederbyet med Preben 

Kjærsgaard i sulkyen. Det var dog Olle Goop, der sørgede for hoppens sidste karrieresejr i Aalborgs 

Hoppechampionat 14 dage senere.  

                
                        Jørgen Larsen, Keep on Party og Olle Goop – Foto: Burt Seeger.  
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Keep on Party er søster til It’s my Party (v. Coktail Jet), som gik videre til Jørgens anden datter Anne 

Dodensig Larsen. It’s My Party blev bedækket ved Defi d’Aunou og fødte den stærke Spik Party,  som blev 

hopperekordholder i sin eneste start som toårs.  

Spik Party, hvis rekord er omtalt tidligere, kan være unik som den danske travhest med dansk/amerikansk 

moderlinje, der har mest fransk blod? Næsten 30 % i kraft af far Defi d’Aunou og farfar Coktail Jet.  

 

  

Verdens bedste afstamninger 

Faktisk er Spik Party mere fransk end de to Dubois-hopper med danske papirer , Tonato of Love og Tast of 

Bourbon, der trods franske moderlinjer har mindre end 25 % fransk blod i sig.  

Til gengæld fås næppe stærkere afstamninger. Begge er døtre af verdensrekordholder Donato Hanover 

(1:08,5, 19 sejre og 3 millioner dollars i 22 starter), og mens moderen Guilty of Love til Tonato of Love er 

helsøster til den europæiske avlschampion Love You, så vandt moderen Qualita Bourbon til Tast of Bourbon 

det europæiske 4-årschampionat og i alt 11 millioner kr. Svært at overgå.  

Det er nok alment kendt, at de er danskfødte på den måde, at Jean Pierre Dubois sammen med andre 

franskmænd i lignende situation betalte rejsen og udgifterne for de personer, der skulle danskregistrere og 

chipmærke føllene i Normandiet, når de nu ikke kunne lukkes ind i den franske stambog. Det er naturligvis 

meget mindre besværligt og bedre dyrevelfærd end at transportere føllene op og ned gennem Europa eller 

til og fra USA, som det f.eks. sker og er sket i Sverige.  

 

Dubois-hoppernes rekorder 

Når Dubois-opdrættede Tonato of Love i USA løb 1:55,0 (1:11,5 ) slået i målfotofinsih i The Meadows, når  

samme Tonato sejrede på 1:56,0 (1:12,1) på Meadowlands milebane, når Tast of Bourbon med Dubois 

sejrede i 1:11,6 på Enghien, hvordan skal man så vurdere disse 3-årstider for hopperne fra 2013? 

Keep on Party 

 og Olle Goop  -   

Foto: Burt Seeger 

xxx 
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Man kan altid diskutere betingelserne for anerkendelse af rekord, og der vil som regel være argumenter 

med gode eksempler imod. Kravet om sejr blev indført efter Onrushs medløb til 1:11,7 som uplaceret i 

Åbergs Memorial 1994, og det krav er vel generelt accepteret som rimeligt. 

 

 
Tast of Bourbon og Jean Pierre Dubois holder opvisning I Hoppederby foran Toffifee D. og Steen Juul  - Foto: 

Burt Seeger.  

 

Baneopmålingen og omkredsen 

Vi bruger i Norden og USA opmåling af banen 1 meter fra inderkanten, mens man i Frankrig måler 2 meter 

ude.  Forskellen er ca. 3,15 meter pr. sving, og Tast of Bourbons sejr på 1:11,6 som 3-års på Enghiens 1300-

meter bane i juli 2013 skal derfor reelt oversættes til noget i stil med 1:11,9 – ca. 1602 meter med nordisk 

opmåling. Derfor blev denne 1:11,6-notering i overensstemmelse med løbsbestemmelserne ikke accepteret 

som dansk rekord i første omgang, selv om Jean Pierre Dubois i rekordløbet kørte så langt ude i banen, at 

det rigeligt opvejede opmålingsforskellen. Se evt. løbet på YouTube.  

Men efterfølgende bestemte Centralforbundet så med ændring i løbsbestemmelserne pr. 1/1 2014, at 

forskelle i baneopmålingen ikke mere skulle være nogen hindring for dansk rekord, selv om den ’franske 

opmåling’ stadig er en blokering for verdens- og europarekord.  

Tonato of Loves 3-årsrekord på 1:12,1 er altså blevet slettet, men den skal selvfølgelig figurere rent 

historisk, ligesom de gamle rekorder til og med Onrush i 1994 optræder i tabellerne, selv om de er sat som 

ikke-vindere.  Tonatos vinderløb for Ray Schnittker foregik på Meadowlands milebane en måned før Tast of 

Bourbons rekordløb.  Det skete i et ordinært løb med en præmiesum på 8.000 dollars og med deltagere i 

forskellige aldersklasser, bl.a. en 13 år gammel vallak. Hun slog ikke til mod USA-årgangens allerbedste, 

men hendes treårssæson bød på fire sejre og 45.656 dollar i 21 starter. 
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Blev Tast of Bourbon i 

første omgang ’snydt’ 

for treårsrekorden, så 

understregede hun i 

2014 sin monstrøse 

klasse ved at sænke 4-

årsrekorden, endda på 

distancen 2000 meter 

og under 

vejrbetingelser, der 

kunne have været 

meget mere gunstige. 

Alle husker vel det 

hoppederby?  

Historien er 

færdigredigeret 

november 2015 

donatzky@hotmail.com  


