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Newmarket blev invaderet af Stald KTAS 
 

 
39 forventningsfulde medlemmer af Stald KTAS tog i september måned til Newmarket for at opleve 

hestesportens mekka. 

Turen var arrangeret af Merete Gorm fra stalden i samarbejde med Great British Racing 

International. Læs her den medrivende og personlige rejsebeskrivelse. 

 

Af Lili Sander 
 

 

Newmarket 

Vi ankom til galopsportens mekka torsdag den 17. september 2015 ved frokosttid i solskin efter en fin flyvetur til Luton og ca. 1½ 

times bustur. Herefter var der tid til check in og udpakning m.m. på rigtig gode værelser med karbad, og for nogle var der udsigt til 

stalde. 

SÅ var vi klar til at opleve hvad området havde at byde på, og alt ligger tæt på i denne meget hyggelige hesteby. 

 

Tattersalls  

Det første sted vi besøgte var det berømte auktionshus, som startede i Hyde Park tilbage i 1766 og siden flyttede til Newmarket. 

Der er 40 fast ansatte og masser af ekstra personale når der er auktion. 

Der afholdes 12 auktioner hvert år indenfor kategorierne føl, åringer, avlshopper, avlshingste og heste der er i træning.  

Der er 900 bokse til rådighed før/under/efter auktionerne og hele området er meget stort og flot. 

Oktober indeholder de mest intense uger, hvor 3.000 åringer sættes til salg. 

Sidste år blev resultatet 6.000 solgte heste, og det blev deres bedste år mht. opnåede priser. Her kostede den dyreste hest 27 mill. 

DKR.   

I 2014 blev der solgt otte heste til Danmark, fortrinsvis ældre heste i træning, og trænerne Bent Olsen samt Søren Jensen er kendte 

ansigter blandt køberne. 

 

 Foto: Henriette Ammitzbøll 
 

Den smukke sal kan rumme ca. 500 siddende og stående gæster. Stemningen er intens, og der bliver helt stille når der er meget høje 

bud. Både Karsten Grønborg og Lena Frandsen, som var med på vores tur, har prøvet at sidde i salen, og Lena har tidligere købt en 

del følhopper her. 

Det var Alex Mommersteeg som viste os rundt, og hun kommer tit på de skandinaviske baner for at promovere Tattersalls - blandt 

andet via sponsorater af løb. Hun forventes næste gang i Danmark til Jydsk Derby 2016, og hun vil også meget gerne opleve 

København by. 
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The National Horseracing Museum 

 

 Foto: Henriette Ammitzbøll 
 
Fra Tattersalls gik vi hestemuseet som den engelske dronning åbnede i 1983. 

Udenfor så vi en statue af Hyperion (1930), som vandt det engelske derby i 1933, og indenfor så vi hans skelet, som tydeligt viste 

hans rygproblem. Hyperion var en meget lille hest med et meget stort hjerte og lunger. 

Lene Drongesen, ligeledes med på vores tur, er dyrlæge og viste stor interesse for såvel skelettet som alle de gamle redskaber, man 

engang brugte i praksis. 

Undervejs mødte vi en ansat, John Snaith, som stolt fortalte om sin far Willie, der red over 1000 vindere, siden han startede 

som jockey i en alder af 14 år og med en vægt på kun 23 kg. Han kom ud for et meget alvorligt uheld som holdt ham ude 

i 2 år, men han kom tilbage igen og red 10 år mere. Han red blandt andet for selveste Dronningen og har endvidere opnået at få en 

vej i Newmarket opkaldt efter sig. Vi fik også historien om et billede der hang på museet, hvor John har originalen derhjemme og 

hvor man ser to personer mere på dette billede, nemlig hans mor og en ukendt person, der sammen med dronningen og hendes 

følge alle står og kigger efter dronningens hest med faderen på ryggen. Det betyder meget for ham, men han har nu alligevel tænkt 

sig at skænke det til museet, når det til næste år flytter til nye større lokaler i Palace House (National Heritage Centre for 

Horseracing and Sporting Art). 

Endvidere mødte vi en kvindelig ansat som fortalte os, at der ikke har været en triple crown vinder siden Nijinsky i 1970. 

Det hele var meget spændende, og der kunne bruges dage derinde, men vi skulle jo videre - ud at ha’ en øl på en pub, inden vi 

skulle til hotellet for at gøre os klar til aftenmaden. 

 

Kammeratskabsaften 

Middagen blev indtaget på den charmerende restaurant The Three Blackbirds lidt uden for Newmarket. 

Vi sad fordelt ved 5 forskellige borde i samme område og snakken gik livligt om dagens oplevelser som snart blev 

suppleret med besøg af hele to prominente gæster, som Stald KTAS havde inviteret til at spise med os. 

 

Først blev Miss Phone Girls opdrætter, Harry Dutfield, introduceret af Merete Gorm og han blev bedt om at fortælle os lidt om 

hoppens første måneder.  

 

 Foto: Henriette Ammitzbøll 
 

Harry Dutfield fortalte, at hun var sent født, men stærk og hurtigt klar og at hun var et meget frækt føl der slog med halen og 



 

3 

 

hovedet - og så ville hun fremad. Hun skulle have været solgt på Tattersalls auktion for føl, men var blevet skadet i folden, så hun 

blev først solgt lidt senere til én der tog sig af hende som unghest. Herefter blev hun atter blev solgt og gjort løbsklar til auktionen i 

Doncaster, hvor træner Bent Olsen købte hende til Stald KTAS. 

Mr. Dutfield følger hende tæt og er meget glad for at hun har udviklet sig så fint og har succes. Mest stolt er han over hendes 4. 

plads i Norsk 1000 Guinness, som er et klassisk løb og derfor har stor betydning.  

Afslutningsvis fik jeg den ære, da formandinde Majken desværre ikke var med på turen, at overrække ham et flot billede af Miss 

Phone Girls sejr på Täby 12. juli og jeg fortalte ham om Majkens store arbejde og rejser med Miss Phones Girl samt jockey Marcos 

Robaldos fine og tætte forhold til vores dejlige hest. Fik også nævnt, at vi er flere der jævnligt belønner Miss Phone Girl med 

gulerødder, som hun elsker, hvortil han udbrød ”jamen jeg har da aldrig givet hende gulerødder”.  

Han fortalte så, at han meget gerne ville komme til Skandinavien for at se hende løbe. 

Fra bordet han sad ved, forlød det, at han var meget lykkelig for billedet (taget af Jan Pedersen) og at de fik snakket rigtig meget 

om Miss Phone Girl med mange detaljer fra stald og træning samt hendes hovbyld.  

Dagen efter fik Merete en meget flot takkemail fra Mr. Dutfield. Han havde været lige ved at melde afbud til os, da han først troede 

han kun skulle møde 8 personer, så 15-20 stk., og hele 39 kunne han slet ikke overskue. Men han var så glad for at være med og 

følte sig meget velkommen. Han glædede sig til at vise billedet frem for arbejdskollegerne, der også huskede hoppen godt. 

 

Dernæst præsenterede Merete os for Kevin Stott, der er 21 år og et stort dansk jockeytalent. Kevin er nu i lære hos Luca Cumani. 

Nogle kan huske hans far Ken Stott fra år tilbage og den mellemste bror Nicolaj har i flere år redet mange heste i hele 

Skandinavien. De fleste vil på nuværende tidspunkt vide, at hans ældste bror Marc er træner på Fyn med bl.a. hesten Dark Eagle i 

stalden. Det var derfor en gigantisk familiemæssig succes, da Kevin i efteråret vandt Skandinaviens højst betalte løb, Breeders 

Trophy Classic på Täby med 1,2 millioner svenske kroner til vinderen.  

Kevin havde i øvrigt vundet 75 løb, da vi mødte ham. 

 

 Foto: Jan Pedersen 

 

Han fortalte om sin hverdag hos stortræneren Luca Cumani og sammenlignede det at være lærling/jockey i England og Danmark. 

Vi har haft fornøjelsen af at se Kevin ride her i Danmark tre gange, hvoraf de to gange er i år. 

Kevin sluttede af med at give et sikkert tip fra stalden, som vi kunne spille, når vi skulle til væddeløb om lørdagen. 

 

Undervejs var der, som det hører sig til, en konkurrence - og Bent havde gavekort med til de fine præmier (i den dyre ende). 

 

Fredag morgen  

Flere havde før/efter morgenmaden fundet vej ud fra vores hotel, Best Western Heath Court, for lige rundt om hjørnet lå flere 

stalde og ca.150 meter fremme lå de åbne vidder med græsgalopper og ridestier så langt øjet rakte.  

Det var som at være midt på Rådhuspladsen - altså for heste - sådan et mylder var der i flere timer mens morgenarbejdet 

blev afviklet fra alle trænerne, der nogle gange fulgte med noget af vejen via walkie talkies eller ligefrem cyklende. 

Hestene kom allevegne fra i byen og trænerne havde deres logo på saddelunderlagene og forskellig farve kvast på huerne, 

så for dem der havde sat sig ind i det, var det nemt at følge med i de enkelte lot (grupper) som kom forbi. 

Mange af rytterne hilste pænt med et good morning til tilskuerne.  

Det hele var meget fascinerende at overvære samt åndeløst smukt når der var morgentåge. 

 

British Racing School 

Vi blev mødt af direktøren for væddeløbsskolen, Grant Harris, som havde været på posten i et år. Han var en fabelagtig levende 

og meget humoristisk fortæller, der krydrede fakta med små historier.  

 

På stedet uddanner de børn/unge til at være staldpersonale såvel som ryttere, som efterfølgende kunne tage jockeylicens. 

Der er mange af eleverne der er ponyløbs ryttere og/eller har forældre, som selv er staldpersonale eller jockeys. 

Kurserne er af 4/6/12 ugers varighed og hestene, de får lov at ride på, er doneret af forskellige ejere som udtjente galopheste. 

Hestene inddeles i fem kategorier efter sværhedsgraden af hvordan de er at ride. Man starter med 1 og avancerer så undervejs. 

Top jockeylærlingen Tom Marquand tog et 4 ugers kursus og beskrives som et naturtalent der var for god til skolen, så de 

måtte sende ham ned i byen hos nogle af trænerne, som så kunne udfordre ham. 
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Direktør Grant Harris. Foto: Henriette Ammitzbøll 
 

På en helt almindelig dag står de op kl. 5.30, ordner samt klargør hestene fra kl. 6.00 og der rides i ca. 2½ time om dagen. 

Derudover skal der muges stalde og diverse undervisning skal passes, f.eks. hesteteori, matematik, engelsk, fitness, madlavning  

samt hvordan det lige er med tandlæge og læge samt hvordan Facebook bør håndteres. Mobiler er først tilladt efter frokost. 

Man gør teenagere til voksne og især forældrene er meget tilfredse.  

 

De holder aldrig lukket, for de 75 heste skal jo passes 365 dage om året. Den mest berømte af hestene er Our Vic, og eleverne 

tigger om at komme til at ride den, men kun meget få får lov. 

Der er 1000 unge der søger ind på skolen hvert år. Heraf er der 500 som er interessante og af dem er der efter en samtale 220 som 

starter. Årligt uddannes ca. 163 fra skolen til at få job i galopsporten. 

 

Masser af piger søger ind og gennemfører, men der er alligevel næsten ingen kvindelige jockeys. Det skyldes formodentlig en 

gammeldags indstilling hos trænerne m.fl. Det vil Grant Harris meget gerne forsøge at være med til at ændre på i sin tid som 

direktør på skolen. Efter hans mening er pigerne fuldt ud kvalificerede til at ride løb på lige fod med drengene. 

 

Skolen har også et testcenter hvor de studerer heste i træning. 

I forbindelse med dette års kæmpe dopingskandale i Australien med overdreven brug af kobolt har de bidraget med banebrydende  

resultater fra deres forskning - så det er skolen meget stolt af. 

 

Endvidere har de fem mekaniske heste, som hver koster 40.000 £. De bruges til jockeytræning, f.eks. i forbindelse med fornyelse af 

licens.  

Topjockeyen William Buick kommer og træner hver uge samt dyrker fitness, og der kommer også udenlandske jockeys. 

Der har faktisk også været en arabisk sheik for at træne, så han bedre kunne sætte sig ind i jockeyens arbejde med hans heste. 

 

Hele skolens område er stort, flot samt meget velholdt. Der er to personer og en lærling ansat kun til at slå græsset. 

Grant Harris fortalte, at han havde undret sig meget over, hvor jernbanen for enden af området dog blev af, for når han så den 

komme fra venstre mod højre, blev den pludselig væk. Dette skyldes, at jernbanen simpelthen er gravet ned under de store berømte 

træningsarealer i hele Newmarket, og det var The Jockey Club der forlangte dette og fik det gennemtvunget. 
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 Foto: Henriette Ammitzbøll 
 

Vi fik lov at overvære en smule af træningen af eleverne som først var på ridebane og derefter i fri leg på en stor fold. 

Det er nemt nok at styre en hest langs rails (rækværket), men det er straks en anden sag på åbent græs, især når man er mange. 

Miss Marshall styrede det hele fra sin Landrover via walkie talkie, og vi var 2 hold på hver 5 personer, som var så heldige at få lov 

til at køre lidt med rundt. Det var helt vanvittigt - og meget spændende - at være så tæt på og høre hendes kommunikation med 

eleverne, der havde head sets på. Hun var lidt hård ved et par af dem, men hun har jo også været ledende medarbejder hos selveste 

Sir Henry Cecil samt den vidt berømte Frankel’s personlige oppasser igennem 7 år. 

 

Inden vi drog videre fik vi oplyst, at der alene i Newmarket er 80 galoptrænere og 3000 heste, mens der i hele resten af landet er 

500 galoptrænere og 12.000 heste. En af trænerne i Newmarket har 200 heste i træning. 

 

Lanwades Stud 

Næste stop var et besøg på Kirsten Rausings fantastiske stutteri.  

Kirsten er af svensk oprindelse, og hendes farfar opfandt Tetra Pak (drikkekartoner, som vi kender dem fra f.eks. mælk) samt 

grundlagde starten på familieformuen, og hun har faktisk en dansk morfar.  

Kirsten var, allerede som ganske ung, meget interesseret i væddeløbsheste, og om lørdagen pjækkede hun ofte fra skolen for at 

stikke over sundet for at tage til galop på Klampenborg. Det var far og mor bestemt ikke begejstrede for. 

Da hun fik sin første klassiske vinder, More Mahal som vandt Mowerinaløbet i 1971 i Danmark, og dermed modtog sit første 

sølvfad var hun ved at revne af stolthed. Fortalte og viste det frem til familien, som var helt ligeglade med heste, og fik svaret ”at 

det da stadig var hendes tur til at skrælle kartofler”. 

 

 Frokost hos Kirsten Rausing. Foto: Jan Pedersen 
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Kirsten Rausing er en dame med stor karisma samt pondus, og hun gav os en meget personlig og omhyggelig rundvisning samt 

havde masser af tid til fakta, historier og til at besvare alverdens spørgsmål. Derudover er hun i øvrigt Englands 4. rigeste kvinde. 

Hun startede med 2 hopper fra Irland, som hun gav henholdsvis 1.000 £ og 1.200 £ for, og siden har hun selv opdrættet den dyreste 

hest der nogensinde er købt i Sverige, og hun har opdrættet vindere i mindst 8 lande. 

 

Da Lanwades blev købt i 1980, ville hun både renovere og udvide og tilbød banken at stille garanti med 2 følhopper. Men da 

banker i England ikke vil acceptere dyr som garanti, måtte hun skaffe pengene på anden måde. Det skulle vise sig at være godt, for 

siden tjente hun selv hvad hele stutteriet kostede bare på disse 2 hoppers første afkom. 

Der er 36 ansatte på dette meget smukke sted, og der er mange forskellige nationaliteter inkl. en svensker - men ingen danskere. 

Vi så repræsentationslokalet til vigtige gæster, og sikke et kæmpe skab med trofæer samt billeder af vindere på væggene.  

De to superhopper Alborada og Albanova (som blev årets hest i Tyskland) var i øjefaldende, og der er da også statuer af dem 

udenfor på området. 

Hestene holdes under opsyn døgnet rundt. Der er 80 hopper og heraf er de 10 unghopper, som ikke har fået føl endnu. Der kommer 

68-69 føl til verden hvert år. 

Stutteriet ejer fem hingste, og de er ude 365 dage om året men er dog inde om natten. Årligt bedækkes 650 hopper, som kommer 

udefra, og der er 96-97 % som kommer i fol. Så der er ikke brug for ekstra motion - evt. lidt longering engang i mellem. 

Fire kontordamer er ansat til at holde styr på det hele. 

Vi fik alle hingstene præsenteret udenfor, og fælles for dem var, at de var meget rolige og velplejede. 

De er nøje udvalgt og repræsenterer forskellige blodlinjer. 

 

AUSSIE RULES - 12 år - har vundet på alle verdens største baner - virker forhåbentlig 10 år endnu 

                                        - far til den bedste hest i Ungarn og har avlet 97 stk. 2 års vindere 

                                        - hans afkom har tilsammen indløbet 11 mill. $ 

                                        - bedækningsprisen er 7.000 £ 

 

LEROIDESANIMAUX - 15 år - kommer fra Brasilien - vandt sin første start med 15 længder 

                                                   - herefter solgt til USA hvor han vandt 7 mill. $ - det er verdensrekord 

                                                   - Kirsten måtte forhandle i et helt år, før hun fik ham købt til stutteriet 

                                                   - startede i avlen her i 2013 og bedækningsprisen er 14.000 £ 

 

SIR PERCY - 12 år - har vundet det engelske Derby - bedækningsprisen er 7.000 £ 

 

ARCHIPENKO - 11 år - har vundet på de største baner på alle typer af underlag - har indløbet 3 mill. $ 

                                      - far til den bedste hest i Polen 

                                      - er meget elegant og Kirstens øjesten 

                                      - bedækningsprisen er 10.000 £ 

 

SEA THE MOON - 4 år - 1. søn af Sea The Stars, som vi så på vores Irlandstur for 2 år siden 

                                        - vandt det tyske Derby i 2014 med 11 længder 

                                        - fik en skade i højre knæ, som de ikke opdagede i Tyskland, så den startede igen og blev halt  

                                        - var 2 måneder på hestehospitalet i Newmarket før han var ok 

                                        - Kirsten fik købt ham efter meget lange forhandlinger - nu ejet af et europæisk syndikat 

                                        - han har bedækket sine 132 første hopper og heraf er de 127 kommet i fol 

                                        - bedækningsprisen er 15.000 £ 

 

Dernæst blev vi introduceret til hele bedækningsforløbet, hvor der var specielle aflæsningsramper til hopperne, og en hel mappe 

med nøje instrukser og procedurer som skal følges. 

Hoppen bliver identificeret via mikrochip, og hvis den har føl med, kommer det i en lille speciel boks sammen med en person. 

I hallen er der et hegn, hvor hoppe og hingst står på hver sin side og hilser på hinanden, for at sikre at hoppen er i brunst. 

Herefter får hoppen filtsko på og evt. et beskyttelsesdækken på ved nakken, hvis hingsten hører til dem der bider sig fast.    

Hingsten får en ”penisbeskytter” på, hvis nu hoppen skulle finde på at sparke bagud. 

Der er også en lille forhøjning til de hingste som skal bedække en stor hoppe.      

Det tager ca. 15 min. fra start til slut for hoppen og hingsten bedækker max. 3 hopper om dagen. Sæsonen er ca. 3 måneder. 

Der er stor fokus på sikkerheden såvel som hygiejnen for både hoppe/hingst/personerne til stede. 

 

Vi afsluttede besøget med, at Kirsten Rausing bød på meget lækker frokost, hvor der bestemt ikke manglede noget. 

Hun fik et tørklæde af Stald KTAS som tak for gæstfriheden. Det blev hun meget glad for og tog det straks på. Det passede perfekt 

til hende og så ud som om hun altid havde det på - ret godt købt ind Merete. 

 

Vi nåede lige at få fortalt af en tydeligt stolt Miss Rausing, at stutteriet, siden de begyndte at tælle op i 1999, har produceret hele 

1.200 vindere overalt i verden. Heraf var der 112 vindere i 2014 og indtil videre 92 vindere i 2015, samt at de håber på at overgå 

2014. 

 

Endeligt tilbød Kirsten Rausing at bistå med alt hvad hun kunne, hvis nogen af os engang med tiden ville købe en hest. 
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Banstead Manor Stud 

Så var det tid til besøg på et nyt stutteri, som var ejet af en prins fra Saudi Arabien, og Sabine viste rundt. 

Et meget elegant sted hvor hingstene står 2 og 2 i små rækkehuse i rød mursten med rødbrunt træværk og messingbeslag. 

Hingstene går på fold 4-5 timer om dagen, og de rejser ikke - hopperne kommer til dem. 

 

Vi blev præsenteret for et overflødighedshorn af lækre hingste: 

 

KINGMAN - 4 år - søn af Invincible Spirit (som vi så på vores Irlands tur) 

                    - bedækningsprisen er 55.000 £ - har bedækket 143 hopper i sin 1. sæson og 91 % er drægtige 

                         

BATED BREATH - 8 år - søn af Dansili (som stadig virker her på stedet) 

                               - bedækningsprisen er 10.000 £ - hans første sæson er åringer i år 

 

OASIS DREAM - 15 år - stadig virkelig flot og ”fit for fight” - bedækningsprisen er 75.000 £ 

 

DANSILI - 19 år - søn af Danehill og ”still going strong” samt har fostret vindere på alle distancer 

                            - bedækningsprisen er 100.000 £ - drægtighedsprocenten for de bedækkede hopper er 99 % 

 

CHAMPS ELYSEES - 12 år - søn af Danehill - bedækningsprisen er 10.000 £ 

 

FRANKEL - 7 år - søn af Galileo - stedets absolutte superstar - 14 starter = 14 vindere og verdens højeste formtal = 147 

                             - når vi ”namedroppede” hans navn, hvor vi kom omkring i Newmarket, blev vi mødt med respekt og 

                               slet skjult misundelse over at vi skulle se/havde set ”the one and only” …         

                            - bedækningsprisen er 125.000 £ for de hopper der bliver udvalgt og godkendt 

 

 Frankel. Foto: Henriette Ammitzbøll 
 

Til sidst så vi hingstenes arbejdsplads, som jo i sagens natur mindede meget om det vi så hos Kirsten Rausing. 

           

Da vi kom tilbage til hotellet, var der tid på egen hånd inden middagen om aften.  

Vi var nogle der osede rundt og shoppede lidt, for derefter at runde det der hurtigt var blevet et naturligt mødested for en del, 

nemlig pubben The Shoes som lå meget tæt på vores hotel.  

Det virkede til at være helt naturligt at tage sin hund med indenfor i denne pub, og det var meget charmerende den første dag. 

Men dagen efter var det knap så sødt. Der var nemlig en hund der tissede lige midt på trægulvet, og ingen gjorde noget. 

Så smuttede jeg altså hjem på hotellet for at lette ben, og gøre klar til at spise på Wildwood som lå i gå afstand fra hotellet. 

Endnu en hyggelig aften sammen med alle de andre, og så hjem til en god nats søvn. 

 

Lørdag morgen 

Vi var så heldige, at vores tur til Newmarket netop faldt i weekenden hvor der var Open Weekend. Det betød, at der var adgang til 

en hel masse steder for at præsentere Newmarket og væddeløb for alle interesserede som havde købt adgangstegn.  

Det havde Merete naturligvis planlagt efter og sørget for var blevet indkøbt til os - det var nærmest et turpas til alle herlighederne.                       

Starten gik kl. 9.00 med morgengalopperne på Warren Hill, lige rundt om hjørnet fra vores hotel og så man gik rundt på egen hånd. 

Jeg gik et godt stykke opad bakken, hvor der var en introduktion til stedets historie m. m. samt fremhævelse af nogen af de heste 



 

8 

 

der galopperede forbi i lot efter lot. 

 

.  Foto: Merete Gorm 

 

De første ”væddeløb” på de legendariske bakker startede med helt uofficielle aftaler/udfordringer mand til mand imellem, og 

handlede om min hest mod din hest samt hvilken der kom først op. 

Herefter udviklede det sig til officielle organiserede væddeløb på bane med deltagelse af flere heste som vi kender det i dag. 

Alt her på bakkerne er perfekt til fitness for heste - det går op/ned, langt/kort, venstre rundt, højre rundt og der er flere forskellige 

underlag at løbe på. 

Trænerne sammensætter nøje de forskellige lot efter hvem der skal være lederhest, hvem der har brug for at have en barnepigehest 

eller måske skal træne helt alene. 

Trænerne er som folkeskolelærere der skal have det bedste frem i hver enkelt elev (hest), når de vælger distance, underlag, bane 

samt træning og udstyr. 

Det er The Jockey Club som ejer og vedligeholder arealerne, og det koster 150 £ pr. hest pr. måned for medlemmerne at få lov til at 

træne på området. Der er et særligt område, som gæster kan bruge i forbindelse med deltagelse i væddeløb, og det koster 35 £ pr. 

hest for 1 galop. 

Hvis man kommer for at overvære morgengalopperne, er det aldrig til at vide hvem man kan støde på, det er lige fra trænere og 

menigmand til ambassadører, premiereministeren samt selve Dronningen som kigger forbi. 

 

Jeg så blandt andet Big Orange, som er trænet af Michael Bell. Den fik en af sine sidste galopper før den skulle afsted til 

Australien. Her skulle den i karantæne inden starten i dette års Melbourne Cup. 

Postponed, trænet af Luca Cumani, kiggede også lige forbi. 

Det blev nævnt blandt publikum, at træneren Ed Dunlop også har en hest med i Melbourne Cup igen i år. Nemlig den helt utrolige 

Red Cadeaux, der er 9 år og har, som den eneste ikke australske hest, deltaget i det berømte løb hele 4 gange i træk. Første gang 

tabte den med mindst mulig margin efter målfoto. Siden fulgte en 8. plads og endnu to 2. pladser. Det meste af både England og 

Australien håber på, at 5. gang bliver lykkens gang nu her den 3. november. Karantænestalden til Melbourne Cup er faktisk blevet 

opkaldt efter Red Cadeaux for at hædre hans flotte resultater i løbet. 

 

På vej tilbage til hotellet var jeg lige forbi en stand med GALLOP Magazine, som i øvrigt startede i Sverige i 2007, og siden 2012 

er udkommet på engelsk. Den flinke svensktalende dame forærede mig et eksemplar, da hun hørte jeg var fra Danmark. Jeg fik 

fortalt lidt om Stald KTAS og Miss Phone Girls sejre på Jägersro. Hun håber nok på min anbefaling og nogle flere abonnenter. 

Mon ikke der er tale om det selvsamme blad som Karsten Grønborg – også en rejsedeltager fra Stald KTAS - er helt afhængig af? 

 

Newmarket Equine Hospital (NEH) 

På vej i bussen, mens flere galopentusiaster ivrigt diskuterede startlisten til eftermiddagens væddeløb, overhørte jeg følgende 

lettere forurettede kommentar fra Bent Rejkjær og George: ”vi går altså også op i galop”. 

 

Ved ankomsten til hestehospitalet blev vi delt op i 2 grupper af ca. 20 personer, og jeg var med på rundturen med Marcus som 

guide, men formoder at deltagerne på det andet hold så/hørte nogenlunde det samme. 

 

Først så vi undersøgelsesboksene og derefter var vi i staldene. Der er 2 stalde til væddeløbsheste samt 2 stalde til andre heste, og 

der kan være op til 90 heste på samme tid. Boksene er meget sterile, og der er særligt store bokse til hopper med føl. 

Der er ramper, så der kan aflæsses 4 heste samtidigt. 
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Hospitalet foretog 3.000 operationer i 2014, og der er 6 kiruger, 30 dyrlæger, 5 praktikanter og 20 veterinærsygeplejersker m.fl. 

samt yderligere 20 som arbejder på kontoret og i staldene m.v. 

De har egen beslagsmed, og der er flere forskellige slags underlag til undersøgelse af/test for halthed.  

Vi så flere af patienterne, blandt andet én med hjernerystelse og én der fik drop. 

Der er en belægning på 60 % på hospitalet, som er privatejet af 11 ejere. 

 

Herefter så vi MRI scanningsafdelingen.  

De har en faststående maskine til at fotografere hove og en flytbar (360 grader rundt samt op og ned) til andet end hove. 

Hestene er bedøvede nok til at de kan stå stille, men ikke så meget så de går omkuld. 

Da de er radioaktive i 1-2 dage efter fotograferingen står de i nogle specielle bokse i en særskilt afdeling. 

Det tager i øvrigt 1 time at røntgenfotografere en enkelt hov i alle vinkler (1½ min. pr. skud). 

 

Vi så en video med kastration af en hingst. Det tager ca. 10-15 minutter med sådant et indgreb (eller som en mumlede med rædsel i 

stemmen ”overgreb”). Der var kraftige reaktioner at spore hos flere af de kvindelige såvel som mandlige deltagere på turen.  

   

Det var utroligt at se dette spændende sted. De er så dygtige og har så meget udstyr - det føles som om alt er muligt at kurere. 

Flere opererede heste har da også efterfølgende vundet store løb - men ingen navne nævnt pga. tavshedspligt. 

 

Inden vi gik, blev vi budt på kaffe og småkager, det var dejligt og lige hvad vi trængte til. 

 

På vej over mod bussen snakkede jeg med Lene, dyrlægen som er med på vores tur, og hun vil søge om et praktikophold og evt. 

søge Kirsten Rausings fond om midler til rejseudgifter m.m. Spændende at høre om det lykkes samt få en lille rapport om det. 

 

Væddeløb på The Rowley Mile i Newmarket 

Vi ankom til banen i god tid, og der var allerede kommet mange andre, som på traditionel engelsk vis holdt picnic ved deres biler 

på parkeringspladsen. 

Vi foretrak at spise noget inde på banen, og der var så rigeligt at vælge imellem. 

 

Første oplevelse var en parade i paddocken med de 3 først placerede fra det engelske Derby i år, så vi fik set Golden Horn, Jack 

Hobbs og Storm The Stars. Efterfølgende har Golden Horn lige vundet Prix de l’Arc de Triomphe i Paris. 

 

Hele dagen var fyldt med anderledes oplevelser i forhold til det vi er vant til fra Klampenborg eller provinsens galopbaner. 

Før hvert eneste løb skiftede de navnet på skiltningen i vindercirklen til dem der sponsorerede løbet. 

Efter hvert løb var det de 4 først placerede der skulle komme tilbage til vindercirklen, hvor der var en spand vand til hver hest, 

med mulighed for genopfyldning, så de kunne få lidt at drikke og/eller blive nedkølet ved overhældning. 

Denne dag var der i flere af løbene en speciel konkurrence for børnene. De skulle gætte startnummeret på den hest, som de troede 

ville lægge sine hestepærer mens den gik rundt i paddocken, og der var 3 glade børn som endte med at få en præmie. 

Så var masser af bookmakere, og det var et farverigt samt livligt syn. Her var mindste indsats 5 £, hvor det er 2£ i totalisatoren. 

 

 Foto: Henriette Ammitzbøll 
 

 

Alting var voldsomt stort og flot samt meget toptunet og professionelt. Hele dagen sydede og summede af liv. Der var en helt 
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utrolig lydkulisse under opløbene, og nogen gange mindede det lidt om stemningen til en stor fodboldkamp når der er mål. 

Det var lidt underligt at følge løbene. Banen er så stor, så man kunne følge hestene på storskærm, indtil de løb forbi 

tilskuerpladserne. Selve målstregen var lige udfor et dyrere område, hvor der skulle betales ekstra for at komme ind. 

Synes der mangler lidt overblik, nærhed og afslutning, som er til stede i Danmark. 

Men bare det at få lov til at være på sådan en bane og opleve det hele er det hele værd, og jeg drømmer nu lidt om selveste Ascot. 

Resultaterne for dem der spillede var, som sådan noget nu engang er, temmelig svingende. Min eneste vinder var Haggle som 

Kevin Stott havde tippet os, og derudover havde jeg et par pladser samt et antal af ubrugelige 4. pladser. Andre havde mere held, 

eller var bare dygtigere end mig. Men humøret var helt i top og vejret var godt, så vi havde en rigtig dejlig eftermiddag. 

 

The Jockey Club Rooms 
Så var det ellers hjem og gøre sig i stand til aftenens middag. Vi var 21 personer ud af turens 39 deltagere som sammen skulle spise 

på The Jockey Club Rooms. Resten af deltagerne spiste i mindre grupper rundt omkring i byen, og de havde alle efter sigende en 

dejlig aften.  

Vi ankom meget forventningsfulde og blev taget med storm. Sikke omgivelser, sikken historie og sikke lokaler. Historiens 

vingesus kom os i møde og bød os hjerteligt velkommen. Vi startede med et glas champagne i pejsestuen, og der blev taget billeder 

i stor stil, specielt af folk stilfuldt siddende i lænestolen ved pejsen. Der blev også taget et flot billede af os alle sammen stillet op 

sådan lidt statsmands topmødeagtigt.  

 

 
 
Foto: Én af tjenerne på The Jockey Club Rooms med Henriette Ammitzbølls apparat. 
 

Rummet var fyldt med ladies og gentlemen, som turens deltagere i aftens anledning havde forvandlet sig til, og jeg synes bestemt, 

at jeg så selveste James Bond a la Daniel Craig - eller var det Karsten??? 

Herefter gik vi til bords i det tilstødende lokale ved 2 borde. Endnu engang blev vi blæst omkuld. Sikke en opstilling og anretning 

af maden, og sikke en korrekt samt stilfuld service vi fik af tjenerne, som vist ikke helt var vant til sådan en stor, meget 

højtsnakkende mængde som os, der havde en lidt afslappet tilgang til alt det fornemme. Men de løste lidt op og tilpassede sig til os, 

så der var en fantastisk samt livlig stemning hele aftenen. Maden var meget varieret og rigelig og smagte fortræffeligt. 

Per holdt et brag af en opsummerende afsluttende takketale - der var mange fine roser til alt og alle og ikke mindst til Merete og 

Karsten, som modtog et stort samt velfortjent bifald for deres engagement og arrangement af hele vores Newmarket tur. 

 

Turen viste sig at have et tilbagevendende tema. Alle 3 aftener var der større eller mindre problemer med at få betalt for vores mad. 
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Ingen af stederne kunne håndtere, at vi gerne ville betale hver for sig/parvis, selv om der forinden var truffet aftaler om netop dette. 

Selvom det lige i momentet gav en lidt æv fornemmelse, så var det ikke noget der kunne ødelægge hverken middagen eller den 

ellers så gode stemning og kammeratskabet. Det må skyldes en kulturforskel mellem UK og DK snarere end mellem dem og os. 

 

Søndag formiddag med staldbesøg 

Vi startede med et besøg hos træner Luca Cumani på Bedford House Stables, hvor Kevin Stott arbejder, og sikke da et dejligt sted. 

Det var nødvendigt med desinfektion af hænderne, inden vi blev sluppet løs på egen hånd med fuld adgang til alle hestene. 

Der var masser af personale som stod på stikkerne for at besvare alle spørgsmål med stor tålmodighed.  

 

Der var en beslagsmed i aktion som viste hvordan man skoede en hest og hvor hurtigt det kunne gå. 

Her står hestene i papirstrimler med gummi som underlag i stedet for halm eller spåner. Det skulle støve mindre samt holde på 

urinen. Derudover spiser hestene det ikke og tager derfor ikke uhensigtsmæssigt på. Der renses op/ud i boksene 1-2 gange dagligt. 

Hø skylles i vand, inden der fodres med det for at mindske støvets påvirkning af lunger/vejrtrækning og derved forbedre løbsevnen. 

Der var små mini indhegninger (1 hestes lille fold) på græsset, som nogen af hestene fik lov at gå ude i. 

Hilste på Haggle og takkede for min gevinst, samt hilste andægtigt på Postponed, der trods stor sammenstimlen foran boksen, 

hellere ville stå med bagdelen til os og have hovedet ude i den lille idylliske frugthave med blomster.  

Alle steder var der bare så roligt, flot og meget grønt. Det var muligt at købe forfriskninger samt postkort m.m. 

 

Næste stop var hos træner Hugo Palmer på Kremlin Cottage Stables, og her skulle både hænder samt fodsåler desinficeres.  

De var lige, kort forinden vi ankom, blevet færdige med fremvisningen af staldens stjerner udenfor og der var ikke adgang til 

staldene, men man kunne da lige kigge ind udefra. Der var ikke meget personale som ofrede os nogen opmærksomhed, så det var 

ikke nær så interessant som det sted vi lige kom fra. Så vi smuttede hurtigt videre. 

Hos træner Marco Botti på Prestige Place fik vi en fin velkomst og nu havde vi vænnet os til desinfektionsproceduren. Der var 

endda plads til et meget lille loppemarked med børneting.  

Jeg fik set en demonstration af et løbebånd. Det var helt normal træning at starte med opvarmning i en walker (gåmaskine) i 20-25 

min., herefter trav på løbebåndet i 3-5 min., inden det var tid til udendørs arbejde i galop. 

Det var et stort nyt sted, lidt klinisk i forhold til de andre ældre mere hyggelige steder vi havde været. 

Personalet var meget sødt og vi måtte komme i staldene. Jeg bemærkede, at hver hest i sin boks havde et lille skab i det ene hjørne. 

Heri var der plads til dækken og strigler m.m.m., som kun blev brugt til denne hest, og flyttede med hvis hesten flyttede boks. 

 

Der var flere, som ikke kørte med bussen rundt, men i stedet gik deres egne veje, og de har sikkert set andre spændende steder. 

 

Sidste stald vi besøgte, var stort set vores genbo ved vores hotel, nemlig træner John Ryan på Cadland Stables. Her herskede der en 

meget munter stemning samt omgangstone, og hele familien var i sving med at hjælpe til. Børnene var dygtige til og tilbyde at 

sælge os en sodavand eller anden forfriskning. 

 

 Foto: Merete Gorm 

 

 

Stedet var meget idyllisk, nærmest romantisk, med blomster hængende på boksene, og der var rent og pænt samt hyggeligt at være. 

Der er 6 fuldtidsansatte samt nogle hjælpere på deltid. Der er 19 heste i træning, heraf nogle ustartede 2-åringer. 

De 10 af staldens heste har indtil nu samlet set haft 19 sejre i år. De har mest fladløbsheste men også et par forhindringsheste. 

Et par af staldens heste har løbet og vundet i Dubai, heriblandt Ocean Tempest. 
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De har ingen, der har løbet Melbourne Cup, det koster alt for meget, bare 80.000 £ for at starte + transportomkostninger. 

 

Det var så det. Herefter hjem på hotellet for at hente bagagen og komme med bussen til lufthavnen og hjem mod Danmark igen. 

 

 

Turen kan (gen)opleves via billeder – se nedenstående links: 

 

Jan Pedersens billeder kan ses her http://duer.dk/newmarket.html samt  http://duer.dk/newmarket2.html 

 

Henriettes billeder kan ses her http://galleri.staldktas.dk/#!album-31 
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