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      4-års-rekorden for hingste 

       Fra Baron Handspring 1:27,8 til Tumble Dust 1:10,5  

       Tekst: Lars Donatzky 

        
                Baron Handspring og Frantz Smrcka fotograferet efter sejr i Opdrætningsløbet  

Når vi ser på rekordudviklingen i dansk travsport, har vi valgt at fokusere på de sidste 100 år efter 1913, 

selv om den organiserede sport startede på Lyngbyvejen i 1885, men inden vi tager hul på rekorden 1:27,8 

for den fireårige Baron Handspring i 1913, tager vi lige et spring tilbage til 1907. 

Der skete nemlig i efteråret et par begivenheder, der dels vakte stort postyr, dels satte sig aftryk i sporten 

og direkte på Baron Handspring. 

Det Danske Travselskab vandt nemlig 1. præmie på 180.000 kr. i efterårets store trækning i Klasselotteriet, 

et beløb som skal omskrives til ca. 11 millioner i 2013-kr. Nogle sagde, at det fik afgørende betydning for 

banens fremtid, men givet er det i hvert fald, at det skabte en konsolidering, og at det var med denne 

gevinst i baghovedet, at Hugo Jørgensen via træner Julius Pajoncek foranledigede indkøbet af den ti år 

gamle avlshingst The Dreamer i USA. 
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                           ’Gevinsten hentes hjem’. Hugo Jørgensen skubber på nederst til højre.  

Der blev lagt 40.000 kr. (2,5 millioner i 2013-kr) for hingsten, der havde fået flere præmieringer i USA, og 

som havde været tredje i Kentucky Futurity. 

Generalsekretær Hugo Jørgensen var så at sige ’skaberen’ af dansk travsport. Han organiserede det hele, 

stod for stambogsføring og regelsæt, tog initiativ til europæisk travkonference før år 1900, og han var 

fødselshjælper for Norges og Sveriges organisation, ligesom han var aktiv i forbindelse med Århus-banens 

tilblivelse. 

Kamp mod ’traveren’ 

Han var en meget ’stærk’ person, og han havde modstandere, som nu gik i kødet på ham efter købet af den 

’alt for dyre’ hingst. Redaktøren Siversleth fra Hippologisk Tidsskrift var en af dem, og han kaldte hingsten 

’ubetydelig og manglende ædelhed’. 

For Siversleth og andre hippologer var det også en hårdnakket kamp mod  ’traveren ’, som først blev 

anerkendt som selvstændig hesterace i 1936 efter stort forarbejde af Hugo Jørgensens søn Helge Marks-

Jørgensen. Man kender navnene Hugo og Helge fra mindeløbet. 
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Andre modstandere blandede sig i koret, men Hugo Jørgensen red stormen af, og mon ikke han drog et 

lettelsens suk, da det væltede frem med stjerner fra The Dreamers første årgange, og mens Baron Dreamer 

vandt Kriteriet i 1911, tog lillebror Baron Handspring Opdrætningsløbet.  De fik begge rekord 1:36, og for 

Baron Handspring betød det absolut toårsrekord. De blev kørt og trænet af Smrcka i 1911 og 1912.  

De to hingste, der ejedes af møbelhandler Henrik Hansen, var opdrættet af købmanden N.F. Jensen i 

Ordrup.  Han havde købt den amerikanske hoppe Spring Charm, som var kommet fra USA i samme sending 

som The Dreamer d. 23. november 1907.  

Hun havde føllet Dr. Swell med sig. Det blev derfor registreret som dansk (mock-)indlænder, men det var 

først de næste to år med The Dreamers hjælp, at de klassiske vindere kom.  

Sådan var det efterhånden blevet. Stjernerne var enten importeret som voksne, som føl , eller også kunne 

man næsten være sikker på, at begge forældrene til de succesrige travere var af ren amerikansk (evt. fransk 

afstamning). Den danske bestand af frederiksborgere, hannoverranere og de norske heste var i praksis 

udkonkurreret. 

De storstilede indkøb i udlandet (især USA) havde højnet sporten, og The Dreamer blev championhingst i 

avlen fra 1912 til og med 1920.  

Slut med rekordangsten  

 Når vi især interesserer os for rekorder fra 1913, skyldes det blandt andet, at man fra denne sæson 

begyndte at inddele hestene i klasser og give tillæg efter, hvor mange penge de havde vundet, og ikke efter 

bedste vindertid, som havde været det fremherskende indtil da.  

Systemet med vindertiderne blev selvfølgelig misbrugt af nogle trænere og kuske til at opnå gode 

andenpladser i fine tider, til kun at køre til mod sejren i tung bane og dermed opnå den langsomme 

vindertid, og til generelt ikke at forivre sig, hvis man var på vej mod sejr.   

Avlshingsten The Dreamer, 

som blev købt i USA i 1907 

for et beløb svarende til 2,5 

millioner i 2013-kr. 
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Det var uholdbart, også selv om systemet ’reduceret rekord’ blev indført. Det betød f.eks  i 1912, at en hest 

med rekord 1:38 eller bedre kun kunne noteres for rekordforbedring på et enkelt sekund, uanset hvor 

hurtigt den løb. Meningen var selvfølgelig, at den ikke skulle straffes unødigt for en god præstation.  

Fra 1913 oversattes tider til fiktive præmier (ses i skemaet), og herefter gjaldt præmierne som i dag ligesom 

i det meste af det øvrige trav-europa på den tid. 

Nu ansporede man i højere grad til konkurrence og fart, og i en række år var det sådan i de klassiske løb, at 

opdrætterpræmierne kun blev udbetalt, hvis en bestemt god 

tid blev opnået. 

 

  

  
Kalender nr. 1 1913 med 

oversættelsen af tider til 

’præmiesum’. 

At Baron Handspring var den store 

stjerne som 2-års illustreres ved 

vinderoddset 10:10 i 

Opdrætningsløbet, men som 3-års 

og 4-års stod han mest i skyggen 

af Prins Beautaw, som for Frank 

Starr vandt Kriterium til 37:10 og 

derby til 15:10. Baron Handspring 

blev henholdsvis fjerde og anden i 

de to storløb, i 4-års-sæsonen kørt 

af hollænderne Alkemade og 

Moll, da Smrcka havde sluttet sin 

karriere allerede i september 

1912, før han drog til Wien og 

døde som 50-årig året efter.  

Baron Handsprings 4-års rekord 

kom i hus ved heatløb 12. maj, 

hvor han kørt af Moll løb 

uplaceret i første heat, vandt 

andet heat i  heat i 1:28,0 som en 

kæmpeoverraskelse til 270:10, før 

han tog sig af det 3. heat i 

rekordtiden 1:27,8, nu til 36:10. 

Med sæsonindtjening på 10.900 

kr. kom han tæt på Prins 

Beautaws 12.100 kr.  

Rekorden, der blev sænket, var 

sat i 1912 af Ivan le Terrible, der 

kørt af Rabenhorst løb placeret i 

1:29,6 (2440 meter)  i det hurtige 

Øresundsløb d. 18. september. 

Ivan får nærmere omtale i 

forbindelse med 

Indlænderrekorden. Han opgav i 

sit derby.  
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Maro - blot ikke i derbyet 

At det var Maro og William Jensen, der fjorten år senere skulle slå Baron Handsprings rekord, var oplagt. 

Det skete i 1927, året, hvor der var ’et sandt bombardement’ af nye danske rekorder. 

Det var på sin vis mærkeligt, at det ikke var sket før, for perioden med importstop under 1. verdenskrig og 

foderknapheden i de følgende år skulle vel være overstået. Samtidig var distancerne sat ned. ’Man kan ikke 

træne en væddeløbshest til at stå distance på 6 pund om dagen’, forlød det. 

Men det var altså først i slutningen af 20’erne, at sporten genvandt fuld styrke, og så blev de generelle 

distancer i øvrigt aldrig sat op igen.  

Maro var ægte dansk indlænder, med begge forældre af ren amerikansk afstamning. Faderen var den 

ottedobbelte championhingst Alabama Bond, indført 1913, og moderen Mary K havde forældre, der begge 

var kommet over Atlanten, i 1895 og/eller 1896.  

Maro skulle logisk have 4-års rekorden. Hesten havde vundet Opdrætningsløb og Kriterium, Kriteriet endda 

på ny løbsrekord 1:29,7 (forbedring på 2,7 sekund), og den havde sat ny 3-års rekord 1:27,4 i 1926. 

 

Men sæsonen var ikke som de forrige. Da derbyet skulle køres, var hesten åbenlyst ikke i orden. Trods dette 

blev han favoritspillet mod Hidalgo (Koster), der sejrede hårdt presset af den dygtige hoppe Honolulu (Alex  

Nielsen). 

Hidalgo satte ny derbyrekord 1:28,4 og blev årets bedste fireåring. 

Undervejs i sæsonen forbedrede Maro og Hidalgo 4-års rekorden tre gange. Først Maro d. 6. juli ved sejr i 

1:26,1 (2000 meter), så Hidalgo d. 24. august i 1:25,6 (2130 meter), og endelig sørgede Maro for den 

’meget holdbare’ rekord 1:25,0 på Lundens sidste løbsdag i september.   

Her førte han og William Jensen Indlændermesterskabet på distancen 1609 meter fra start og næsten til 

mål, hvor Cyrano (nu Sofus Sørensen) nåede forbi i 1:24,9. 

  

Maro, her med Månsson, 

efter en af karrierens mange 

storsejre. Ejer F.W. Jensen 

med Indlænderpokalen 1929. 
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     Maro (nærmest) på første omgang vej mod DM 1931 med Hans Hansen 

 

 

Star McElwyn  -  Skandinavisk mester som 4-års! 

Maros rekord holdt i syv år til 1934, men måtte vige pladsen for den danskregistrerede, men USA-fødte 

mock-indlænder Star McElwyn (Peter Andersen).  

 

Peter Andersen med Star McElwyn 

Denne nu ni år gamle 

derbyvinder Cyrano (derby 

1922 med Koster) blev 

hermed noteret som den 

hurtigste danskfødte traver, 

idet de andre og hurtigere 

heste åbenbart alle havde 

været importer som ældre 

eller som føl (mock-

indlændere).  Maro vandt i 

1931 DM for Hans Hansen og 

var en af sportens 

allerbedste heste.  
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Star McElwyn var søn af Guy Axworthy-sønnen Mr. McElwyn med rekord 1:59 ¼ (14,1) og hoppen Mary 

Amelia, der kom til Danmark med føllet. Mary Amelia gik enkelte løb i Danmark uden den store succes, før 

hun blev eksporteret til Norge.  

Star McElwyn, der var blevet solgt for 8.000 kr. som føl, var en billedskøn, lynhurtig, men også komplet 

ustabil hingst, der skiftevis betog og frustrerede publikum. Star McElwyn havde vist fin standard allerede 

som 3-års i 1933 med fire sejre i 16 starter, men han blomstrede som 4-åring med 12 sejre i 22 starter 

foruden Skandinavisk Mesterskab i Stockholm. Dermed blev han sæsonens mest vindende dansktrænede 

hest med over 20.000 kr. indtjent. 

’Spadsere sig i gang’ 

Det var givetvis Peter ’Fidus’ Andersens fortjeneste. Træneren havde en forholdsvis lille stald, måske på 

grund af, at han i omgange var plaget af sygdom. Men han viste flotte resultater.  Et særkende for ham var 

en umådelig tålmodighed med unghestene, og han havde 1924 oplevet den store triumf at vinde derbyet 

med Alabama Bond-sønnen Ego.  

Han ’løste’ Star McElwyns problem ved at lade hesten  ’spadsere sig i gang’. Det kostede meter, men som 

oftest blev galoppen undgået.  

Hesten havde i 1934 flere gange i sæsonen forbedret Maros notering, og rekordkulminationen kom i 

Hesteejerforeningens Ærespræmie på Amager d. 18. oktober, hvor han i råkoldt og blæsende efterårsvejr 

løb 1:23,4 (1580 meter) som overlegen vinder. Han gik fejlfrit fra start og kom upresset i mål næsten to 

sekunder før andenhesten.  

 

 

Første omgang af 

Skandinavisk 

Mesterskab i 

Stockholm 1934. 

Star McElwyn er i 

spids for Peter 

Andersen, der har 

tabt huen.  
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De danske favoritter i Stockholm. Aage Kristoffersen 

(Lauritz)  

og Peter Andersen (Star McElwyn) 

 

 

   Huen er kommet på igen til æresrunden.   

 

Det vidste man godt, at hingsten kunne præstere, 

for ved Skandinavisk Mesterskab  i Stockholm i 

august havde han på distancen 2600 meter vundet 

en ganske overlegen sejr i 1:24,4 foran de to andre 

danskere Lauritz og Patsy. Det var andet år med 

Skandinavisk Mesterskab, og første gang af fem på 

stribe at danskerne vandt. Tænk engang, at 

rekorden blev sat to år før Sonny Diamond satte sin 

sensationelle derbyrekord på samme tid – ganske 

vist på 400 meter længere distance.  

 

Tabte 60 meter i derbystarten 

Hvorfor Star McElwyn ikke vandt derbyet? Den var 

næstfavorit efter Princess Bacon, der havde vundet 

Opdrætningsløb og Kriterium for Oluf Månsson, og 

mens Star McElwyn indledte med et terræntab på 

ikke mindre end 60 meter, gik Patsy (Sofus 

Sørensen) succesrigt i kødet på førende Princess 

Bacon efter to omgange. Star Mc Elwyn afsluttede 

stærkt og pressede Patsy, men Patsy og Sofus vandt 

på derbyrekord 1:26,7-3000 meter.  Oddset var 

10,00, men så var det i øvrigt også slut med 

derbysejre til outsidere i de følgende syv år indtil 

1942. Det højeste odds i den periode var nemlig 

1,56 for Rex the Great og Hans Hansen i 1935! 

Netop Rex the Great blev derbyvinder året efter, og 

hans 1:23,9 rakte ikke til 4-årsrekord, som hans 

1:26,6 havde gjort til 3-års-rekorden, men det 

skyldtes altså kun Star McElwyn. 

Året efter igen, i 1936, fik 4-års rekorden endnu et 

godt nøk nedad til 1:22,5, sat af Oluf Månsson og 

supersprinteren Styrmand, og som årsag til, at den 

ikke vandt derby, skal blot anføres alletiders 

derbyvinder, Sonny Diamond, der på den 3000 

meter lange distance løb den omtalte tid 1:24,4 – 

regnet som europæisk derbyrekord.  

Styrmand og Månsson sørgede for rekorden ved et 

vedholdende og skarpt angreb til andenpladsen.  

Både Rex the Great og Styrmand omtales nærmere i 

et senere nummer om 3-års rekorden. 
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”Den grimme ælling” 

Den næste 4-års rekordholder nøjedes ikke med andenpladsen i derbyet. Det var nemlig den ’lille og 

grimme ælling’ Bellwood, som for Arnold Jensen havde overtaget dominansen i derbyårgangen 1940, efter 

at Gerhard Petersens Bjørn havde været bedst som to og treårs, bl.a. med 2-års rekord 1:27,0 sammen med 

hoppen Blitzie Dear (Gunnar Vang Andersen) i  Opdrætningsløbet. Bellwood vandt derbyet i den dengang 

hidtil næstbedste tid 1:25,8, i opløbet reelt presset af Bjørn, og disse to heste blev årgangens hingste med 

hhv. 29 og 24 sejre og begge med over 50.000 kr. indtjent.  

 
Den knaldhårde kamp i derbyet 1940 med vinderen Bellwood (Arnold Jensen) til venstre og Bjørn (Gerhard 

Petersen) til højre. 

Foran Sverige for sidste gang – banerekord i Skandinavien 

Selve rekordløbet fandt sted en måned efter derbyet på Amager (18. august 1940) i et internationalt 

sprinterløb, hvor Bellwood som indlænder havde 20 meters godtgørelse. 60 meter bagved startede den 

amerikanske hoppe Alema Volo (Månsson), og disse to var to af løbets tre favoritter.   

Banen var blevet fast efter optørring efter et regnskyl, og Arnold Jensen var så ivrig fra spids, at det blev til 

omstart. Også i den rigtige start fik han føring og holdt et godt tempo. I.B.Volo og Tella the Great var godt 

med, men gennem opløbet løb Bellwood solo uden drivning fra Arnold Jensen. Oddset blev 3,70.  

’Nold’ havde ventet at køre 1:22,5-1:23, nu sagde han efter kilomertertiden 1:21,2, at han presset måske 

kunne have kørt ½ sekund hurtigere. 
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Opel Karensdal kæmpede mod overmagten i form af Moster 

Der gik hele 13 år, til 1953, før Bellwoods rekord blev sænket, af den af Hans Bagge trænede, men 

amatørkørte Rex the Great-søn Opel Karensdal med ejeren, modehandler Peter Mogensen i sulkyen.  

Mogensen var en god amatør, og for ham hørte den lille Opel Karensdal  til i årgangens top 5. Rekorden 

blev sat d. 23. august, og hvis nogen af læserne ved, at startvognen netop blev indført dette år, kunne 

autostarten være en god forklaring på den nye rekord. Den er bare forkert. 

I et sprinterløb på Amager sendte Mogensen sin hest af sted i en meget hård pace, så alle undtagen den 

tillægsbelastede Moster (Koster) blev hægtet af. De to heste kæmpede hårdt opløbet igennem, og netop på 

målstregen kom Moster forbi til ny dansk indlænderrekord 19,0. Se billedet nedenfor tv. 

Opel Karensdal løb 1:20,1, satte ny 4-års rekord og blev efter Væddeløbsbladets oplysninger den 

tredjehurtigste fireåring i Europa det år. Han manglede 1/10 sekund i at tangere Magnifiks svenske og 

skandinaviske 4-årsrekord.  

 

Alema Volo havde ligget bagest det meste af vejen, men 

efter femte spor i opløbssvinget afsluttede den 

amerikanskfødte hoppe med en voldsom speed og nåede i 

mål  ½ sekund senere end Bellwood. Kilometertiden blev 

imidlertid 1:18,5, ny banerekord i Danmark, ny banerekord i 

Skandinavien, ligesom Bellwood gav en skandinavisk 4-

årsrekord. 

Denne 18. august 1940 var simpelthen sidste gang, vi var 

’foran’ svenskerne på tider, på succes eller på udvikling.  

 

Bellwood 

 

Næsten alle de tidligere 4-års rekordholdere havde enten 

været derbyvindere, derbytoere eller derby- favoritter. Hvad 

med Opel Karensdal? Derbyet blev jo vundet af Onward Eagle 

(Hans Hansen) før Olympic (Mark Ingdam). 

 

Det er rigtigt nok, men se lige billedet fra målpassagen på 

næste side. Enten bliver Mogensen og Opel Karensdal trængt 

af Onward Eagle, eller også kører Mogensen frem, hvor der 

ikke er plads. Hesten var faktisk ikke drevet i modsætning til 

duellanterne foran. Opel Karensdal (fjerdefavorit) kunne 

måske have været derbyvinder! Der var nemlig ikke andre end 

disse tre i nærheden.  

Noget andet er så, at Onward Eagle med senere dansk rekord 

blev årgangens suverænt bedste hest og altså den ’rigtige’ 

derbyvinder.  
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Derbyet 12. juli 1953 ved målpassage . Onward Eagle (Hans Hansen) besejrer Olympic (Mark Ingdam), og 

der er trekvart spor imellem dem, så Opel Karensdal (Peter Mogensen) netop ikke har angrebspladsen! 

Om de næste rekordsættere Safari the Great og sønnen Emigrant skal bemærkes, at de får særlig omtale i 

et senere Væddeløbsblad i forbindelse med 2-års rekorden, om Ursus the Great, at rekorden blev sat af 

Gerhard Petersen i Dansk Travklubs Ærespræmie i Charlottenlund, hvor man spøgefuldt bemærkede, at 

Gerhard havde tabt kasketten, da han opdagede, hvor hurtigt det gik. I deres derbyer blev Safari the Great 

nr. 2, Ursus som favorit nr. 3 og Emigrant som storfavorit nr. 1.  

Scott med Karsten Andersen løb to gange 1:16,5 på Amager i 4-års Mesterskabet; det gav dog ikke fuldt 

udbytte, for parret var chanceløse mod frontrunneren Sussi Hjordal, der med 1:16,4 og 1:16,2 for Egon 

Nørlem blev og forblev hurtigst i Amager-banens 55-årige historie! Scott var ikke meldt i derbyet.                       

 
Safari the Great kommer på 1:19,9 for Walther Kaiser i 1. heat i Amagers 4-års Mesterskab 1956 før Silvie 

Roy og Egon Larsen. Silvie Roy vinder 2. og 3.heat. 
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Ursus the Great vinder med barhovedet Gerhard Petersen i 1:18,9 foran Moko Brodde (Gert Scherman) i 

Dansk Travklubs Ærespræmie 1958. 

 

 

Gerhard Petersen med Ursus the Great efter rekordsejren, og Walther Kaiser med Emigrant efter at hesten i 

juni på Amager havde forbedret 4-års rekorden til 1:18,8, før den i september løb 1:17,3 i Hambor. 

Opel Karensdal, Safari the Great og Ursus the Great havde været tre Rex the Great-sønner i træk, nu kom 

der tre Pay Dirt-ere på stribe. 
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De lynhurtige Pay Dirt-børn 

 
Tarok (Jørn Laursen) bliver første Pay Dirt-rekordholder med sin europæiske rekord i duel med Wiretrapper 

(Sören Nordin) i Koster Memorial 1976. Foto: Burt Seeger. 

 

Burt Seeger har her fremragende fanget Axel Jacobsens racer Game Høgh, der sprintede 1:13,3 på 

andenplads, da Matiné sænkede banerekord til 1:12,9 ved Copenhagen Cup 1984.  
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Taroks 4-års rekord 1:15,2 i Koster-duellen med Wiretapper er efter min vurdering en af travhistoriens helt 

store begivenheder, men omtales ikke nærmere her, da dette løb var emnet for artiklen i Væddeløbsbladet 

oktober 2013. Hesten havde tre uger inden vundet derbyet fra spor nr. 8. 

Satsning på sprint 

Da Axel Jacobsen meldte den 4-årige Pay Dirt-søn Game Høgh til start i sprinterløbet på Copenhagen Cup-

dagen 3. juni 1984, var det med målet at slå rekorden 1:14,6 sat af Dikcy Vogt, Ejnar Vogts et år ældre 

storebror . Game Høgh havde startet sæsonen med brask og bram efter en del sygdom som 3-års, og han 

var derbyfavorit på det tidspunkt, men han var lige vel hidsig, og jeg kan huske, at det undrede mig, at den 

dengang 35-årige Axel Jacobsen gav ham et sådant sprinteropgør i optakten til derbyet. Johnny Takter på 

26 skulle køre Matiné, der havde vundet ugen før på Elitlopps-søndagen i 1:13,4, og med Matiné i høj fart 

hele vejen blev det ny banerekord på 1:12,9, mens Game Høgh og Axel Jacobsen klarede andenpladsen til 

stor rekordforbedring på 1:13,3.  

Game Høgh var en sand travmaskine, og den 25. august stod den også distancen til en flot derbysejr i ny 

derbyrekord 1:18,0, presset af en anden superhest i årgangen, favoritten Granit Bangsbo (Steen Juul). 

Rekorden stod i 18 år 

Game Høghs rekord kom til at stå i 18 år, også fordi, at en dansk rekord efter årtusindskiftet nu krævede 

sejr, men efter min opfattelse havde rekorden alligevel været den længst bestående med 15 år, idet Dikan 

Lundtoft, så vidt jeg kan se,  blev den første hurtigere fireårs på en tredjeplads på sprint i Gøteborg med 

1:13,0 i år 2000 for Knud Mønster. 

Sprintermestrene med fædre i udlandet 

Så var det slut med Pay Dirt, og indtil videre slut med rekordsættere ved de dansk opstaldede amerikanske 

hingste. De sidste fire har nemlig fædrene Lindy’s Crown, Extreme d’Aunou, Royal Prestige og Dream 

Vacation, hvor sæden er hentet udenlands. 

 

Lamott og Knud Mønster 

besejrer Classic Grand Cru. 

Odds 39 , tid 1:11,7! 
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Først kom Sprintermestervinderne Frøkjær Jeans (Steen Juul), Kundun Østervang (Johnny Takter) og Lamott 

(Knud Mønster) fra 2002 til 2007 med Hans Tofts Lamott som den helt store overraskelse foran Classic 

Grand Cru til odds 39,20.  Læserne husker sikkert de fremragende præstationer, men måske ikke, at 

hestene blev hhv. 4, 0 og 6 i deres derby. 

Der knyttes håb til Stelton 

Steltons superafslutning på året 2013 for Jeppe Juel står i frisk erindring, og det var vel også en præstation, 

der talte for sig selv, da han 14.december satte 4-års rekord og 4-års banerekord i Gøteborg med 1:11,5 ( 

1640 meter), mens den senere Prix d’Amérique-vinder Maharajah nøjedes med 1:12,8 (ganske vist på 2140 

meter).  

  

Stelton og Jeppe Juel - Foto: Burt Seeger. 

 

Uden at være rekordgal synes jeg, at det er rigtig godt, at Billund kører Sprintermesteren, men jeg kunne 

godt ønske mig et højt doteret rigtigt heatløb for fireårshestene efter derbyet i stil med det mesterskab, 

der blev kørt på Amager. Tidspunktet er det rigtige til rekord, og løbsformen en tiltrængt variation. 

Elleve af hestene blandt derbyets tre første 

Efter denne gennemgang må det være åbenlyst, at en rekordholder generelt er udtryk for meget høj 

kvalitet. Blandt de nitten på listen er fem derbyvindere, fire derbytoere, to derbytreere og to med 

sekundære placeringer i derbyet, selv om derbyet jo ikke foregår på en ’rekorddistance’.   

Min plan er at vende tilbage med de andre rekordlister med fokus på præstationerne på dansk bane og i 

dansk træning, og der vil jeg så rette eventuelle faktuelle fejl, som læserne gør opmærksom på. Fejl kan nok 

ikke helt undgås, når man forsøger at overskue løb gennem hundrede år.  

 

Stelton ligner en hest, vi har 

ventet på i nogle år. En 

danskfødt, der med tiden kan 

vokse ind i eliten. Lad os håbe 

for Jeppe Juel og dansk 

travsport, at det lykkes, men 

ifølge statistikken skal vi nok 

ikke have de store 

forhåbninger før 2015. 

Derbyræset koster, og hestene 

skal modnes til eliten.  

Indtil videre kan vi konstatere, 

at Stelton har forbedret farten 

med 25% siden Ivan Le Terrible 

og Baron Handspring, i store 

træk fra 40 km i timen til 50 

km i timen. Og det er vel ikke 

så ringe.  
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Artiklen er færdigredigeret i april 2014, men tabel og oplysninger er tilrettet med den ny 4-årsrekord af 

Thomas Lind Holm-opdrættede Tumble Dust, der på Hugo Åberg-aftenen i juli 2014 i Malmø sprintede 

1:10,5 -1609 auto for Björn Goop fra spids, hårdt presset af Corky (Erik Adielsson). Som tredje og sjette sås 

Tycoon Conway Hall og Tano Bork på 1:10,6 og 1:10,7. Det blev startskuddet til en fantastisk 

sæsonafslutning  for Tumble Dust med sejr i derbyprøve og derby, i Axel Jensens Mindeløb i Oslo og 

Criterium Continentale på Vincennes-banen i Paris. Alt i alt gav sæsonen indtjening på 2.280.400 kr. til den 

danskfødte, men helamerikanske fireårshingst.  

                     

Fra højre Tumble 

Dust (Björn 

Goop), Corky 

(Erik Adielsson) 

og Tycoon 

Conway Hall 

(Steen Juul).  

Foto: Burt 

Seeger.  

 


