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V
intermeetinget på Vincennes berör alla travintres-
serade på olika sätt. På söndag börjar det sportsliga 
allvaret när det första uttagningsloppet till Prix 
d’Amérique avgörs på den franska huvudstads- 

ovalen.
Som traditionen erbjuder inleder Prix de Bretagne den så 

kallade B-loppsserien och de tre första hästarna i mål är garan-
terade en plats i Prix d’Amérque (€900.000) nästa år. 

Sedan fortsätter det med ytterligare fem möjligheter att kva-
lificera sig till världens största och mest prestigefyllda löpning 
för äldre travare på den svarta kolstybben i Paris. 

Tre P d’A-biljetter står också på spel i Prix du Bourbonnais, 
Prix de Bourgogne och Prix de Belgique, medan vinnarna i 
Criterium Continental och Prix Tenor Baune är garanterade 
en plats bland de aderton i Prix d’Amérique. 

V
intermeetinget på Vincennes handlar inte bara om 
Prix d’Amérique, utan en rad storlopp både för yng-
re och äldre travare. Under 94 tävlingsdagar delas 
det ut runt 36 miljoner euro i prispengar eller drygt 

49.000 euro per lopp.
En liten nedgång mot ifjol, men så har fransk travsport haft 

det tufft – inte bara med covid-19 – under senare år, vilket 
ledde till en stor besparing sommaren 2018. Spelbolaget 
PMU tvingades dra åt svångremmen rejält och inledningsvis 
besparingar på omkring 30 miljoner euro i den egna adminis-
trationen. Franska travförbundet bidrog med fem miljoner 
i minskade administrationskostnader, medan prispengarna 
reducerades drygt 26 miljoner. 

Ändå delades det ut 224.519.500 euro, eller 2,3 miljarder 
kronor, under 2019 i fransk travsport. Under samma tidsperiod 
i Sverige uppgick prispengarna till 899 miljoner kronor. 

Frankrike är travsportens förlovade 
land när det gäller prispengar och 
vintermeetinget är den viktigaste tiden 
under travåret. Var än du är så vänds 
om inte världens i alla fall Europas 
blickar mot den franska huvudstadens 
svarta kolstybb. 

S
ulkysport har under flera års tid 
haft en intensiv bevakning på 
fransk travsport och det franska 
vintermeetinget. 

Det har inte blivit mindre under 
senare tid och en anledning stavas förstås Björn Goop. Han 
har etablerat sig bland de allra största namnen i den franska 
huvudstaden och två segrar i Prix d’Amérique skvallrar 
om detta. 

Björn Goop och Face Time Bourbon är titelförsva-
rare i Prix d’Amérique och det stora målet är att vinna 
löpningarnas löpning igen. Svaret ges den 31 januari 
nästa år.

Frankrike är trav-
sportens förlovade 
land när det gäller 
prispengar och
vintermeetinget är 
den viktigaste tiden

Tradition i mer än 100 år
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Claes Freidenvall

LEDAREN

Foto Mia Törnberg

Festen har bör-
jat – och den 31 
januari smäller 
det! Då avgörs 
Prix d’Amérique 
på Vincennes 
och vägen dit 
går via sex 
högintressanta 
lopp i vinter.
Plus ytterligare 
772 löpningar 
med tillsam-
mans 330 
miljoner kronor 
i prissumma!
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>> Vincennes
22 november:

Prix de
Bretagne

>> Vincennes
13 december:

Prix du
Bourbonnais

>> Vincennes
27 december:

Criterium
Continental

>> Vincennes
27 december:

Prix Tenor
de Baune

>> Vincennes
3 januari:
Prix de

Bourgogne

>> Vincennes
17 januari:

Prix de
Belgique

>> Vincennes
31 januari:

Prix
d’Amérique

>> Omslaget: Björn Goop vann Prix d’Amérique i vintras med franske Face Time Bourbon. Foto Scoopdyga.com  Montage Mia Törnberg



BJÖRN GOOP
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Han har tagit Vincennes med storm!
Två segrar i Prix d’Amérique vittnar om detta.
Nu har Björn Goop laddat om för en ny vinter i den franska 

huvudstaden.
Text CLAES FREIDENVALL

Så blev Goop en av de
största på Vincennes

Nye kungen av Prix d’Amérique



Allt fokus låg på Face Time Bourbon 
den dagen samtidigt som vi mötte 
en armanda från ett stall som
gjorde allt för att besegra oss
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Foto Elliott Chouraqui/Scoopdyga.com



BJÖRN GOOP

B
jörn Goop är kungen av Vincennes 
med blågula mått mätt. Varje år se-
dan han valde att lägga mycket av 
sitt krut på Frankrike under vinter-

månaderna har Goop ständigt 
flyttat fram sina positioner. 

Vincennes är inte vilken trav- 
oval som helst, eller som Björn 
Goop uttrycker saken: 

– Det är en väldigt speciell 
bana och en mycket större utma-
ning att ta sig an än våra svenska 
tusenmetersbanor. Förvisso mö-
ter man kuskar som man inte stö-
ter på normalt i vardagen, men jag 
skulle vilja säga att det är banan 
som är den verkligt stora skillnaden. 

På Vincennes konfronteras kuskarna och 

hästarna av både uppförs- och nerförsbacke 
och det utgör den största svårighetsgraden 
enligt Goop, men stora fält kan också ställa 
till det. 

– Jag tycker banan är häftig och det är 
många som har haft tufft att klara av den, inte 
bara hästar utan också vi kuskar. Svårigheten 
varierar...vissa hästar har problem i nedförs-
backen, andra tufft när det går uppför och en 
del klarar inte av varken det ena eller det an-
dra. Det är stor utmaning att ta sig an banan 
och många hinder att ta sig igenom. Ibland 
kan det ta 1.500 meter innan du hittar din 
position – i Sverige gäller det ofta att klara 
starten och första sväng.  

För egen del hittade Björn Goop rätt i ett 
tidigt skede på Vincennes och den rutin han 
nu skaffat sig på den svarta kolstybben är för-
stås guld värd. 

– Från början tyckte jag att det gick väldigt 
enkelt, eller rättare sagt, det var inte så kom-
plicerat som jag trodde, men ganska snart 
mötte jag på stort motstånd. Det är lätt att 
tro att det är enkelt om du kommer dit med 
en häst i bra form och du får respekt om du 
vinner, säger Goop.

Han fortsätter:

– Men när du kommer in i vardagen och 
får uppleva att din häst inte alltid har en opti-
mal proposition och du inte kör favoriten. Då 
krävs det mycket mer av dig som kusk och det 
är mycket svårare att få till ett resultat med en 
mindre betrodd häst på Vincennes än i Sve-

rige. Här hemma kan du smy-
ga med i fjärde inner och få ett 
skapligt resultat med lite tur. Så 
fungerar det inte på Vincennes. 
Å andra sidan finns det inget 
lättare än att komma bort med 
en favorit på Vincennes. 

I det här getingboet trivs 
Björn Goop som fisken i vattnet 
och han har visat att han klarat 

av den stora utmaningen att slå sig in på Eu-
ropas och kanske världens tuffaste arena där 

det gäller för kuskarna att ”ge och ta” och där 
tacklingar i loppen är vardagsmat och inget 
som domarna tar speciellt hårt på. 

B
jörn Goop är idag ett stort och res-
pekterat namn i Paris. Han ligger 
på samma höga nivå som alla andra 
storfräsare på den franska huvud-

stadsovalen. Det vittnar inte bara två Prix 
d’Amérique-segrar med Readly Express och 
Face Time Bourbon om, utan en rad andra 
storloppsvinster i lejonkulan i Paris. 

Vinsterna i Prix d’Amérique smäller för-
stås högst. Björn Goop har däremot svårt att 
rangordna triumferna i världens största lopp 
för äldre travare. 

– Helt olika segrar, men precis lika stora. 
Första segern är alltid den första och svår att 
slå. Framför allt på det sättet som Readly Ex-
press vann, säger Björn Goop, och fortsätter:

– Med Face Time Bourbon var förvänt-
ningarna enomt stora. Visst fanns liknande 
förhoppningar från Readly Express ägare, 
men inte alls på samma sätt. Allt fokus låg på 
Face Time Bourbon den dagen samtidigt som 
vi mötte en armanda från ett stall som gjorde 
allt för att besegra oss.

Första segern är alltid den 
första och svår att slå.
Framför allt på det sättet
som Readly Express vann
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Med svenskfödde Readly Express tog Björn Goop sin första seger i Prix d’Amérique 2018 när utvändige 
favoriten Bold Eagle besegrades. Foto Mia Törnberg

10
gånger har Björn Goop 
kört Prix d’Amérique:

2006 Scarlet Knight (0)
2007 Conny Nobell (0)

2012 Iceland (0)
2013 Quarcio du Chene (0)

2015 Timoko (3)
2016 Timoko (2)
2017 Timoko (0)

2018 Readly Express (1)
2019 Readly Express (3)

2020 Face Time 
Bourbon (1)
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BJÖRN GOOP
I FRANKRIKE

SOM KÖRSVEN

SOM TRÄNARE

Antal lopp: 1.450
Antal segrar: 192
Inkört: 11.819.174 euro
Första starten: 21 december 1997 med Caroli-
nas Mystic (oplacerad) på Vincennes.
Första segern: 30 januari 2005 med Sävaflick-
an i Prix Helen Johansson på Vincennes.

Antal lopp: 1.476
Antal segrar: 169
Inkört: 5.132.385 euro
Första starten: 25 december 2002 med Nice 
Devil Qui (sexa) på Vincennes.
Första segern: 10 februari 2013 med Volcan de 
Jarnac (Daniel Parling kusk) i Mauquenchy.
Första segern på Vincennes: 21 juni 2013 med 
Jacques (Franck Ouvrie kusk).

>> Kuskstatistiken – år för år:
År Lopp Segrar Inkört (€)
1997 1 0 0
1998 3 0 0
1999 2 0 12.000
2003 2 0 0
2004 1 0 0
2005 3 1 40.000
2006 11 1 32.550
2007 6 0 47.000
2008 4 0 5.500
2009 12 2 148.460
2010 12 0 69.770
2011 1 0 0
2012 11 1 67.900
2013 41 6 185.230
2014 39 7 608.110
2015 81 18 1.082.190
2016 170 24 1.519.810
2017 257 39 1.747.080
2018 289 36 2.227.125
2019w 336 40 2.503.140
2020* 168 17 1.532.680
Totalt 1.450 192 11.819.174
* per den 28 oktober 2020. 

>> Tränarstatistiken – år för år:
År Lopp Segrar Inkört (€)
2002 1 0 860
2003 3 0 450
2011 2 0 0
2012 6 0 40.000
2013 68 11 187.340
2014 62 9 119.250
2015 80 10 207.620
2016 174 19 502.725
2017 313 32 1.136.840
2018 290 33 1.258.715
2019 299 43 1.183.580
2020* 178 12 391.555
Totalt 1.476 169 5.132.385
* per den 28 oktober 2020.

Från början tyckte jag att det gick 
väldigt enkelt, eller rättare sagt, det 
var inte så komplicerat som jag 
trodde, men ganska snart mötte
jag på stort motstånd

Foto Mia Törnberg



BJÖRN GOOP

Jean-Michel Bazire hade tre hästar till start 
och Björn Goop lyckades reda ut den på för-
hand ”omöjliga” uppgiften. 

– Jag var väldigt glad över att vi lyckades 
och det var enormt stort att kunna göra det, 
men som sagt två olika segrar. 

För Face Time Bourbon är nästa stora upp-
gift Prix d’Amérique nästa år. Vägen dit är inte 
spikad ännu, men det låter på Sébastian Gua-
rato & Co. som att det inte blir någon start i 
B-loppen – serien där hästarna har möjlighet 
att kvala in till Prix d’Amérique. 

– Exakt vad som gäller vet jag inte idag, 
men det jag hört är att det blir Prix Tenor de 
Baune. 

Loppet, öppet för femåringar, avgörs den 
27 december på Vincennes och vinst ger en 
friplåt till Prix d’Amérique. Face Time Bour-
bon är Björn Goops kort i Prix d’Amérique. 

B
jörn Goop har gjort en del föränd-
ringar i sin franska verksamhet. Han 
har lämnat gården i Mortrée i Nor-
mandie och sedan den 1 oktober har 

han all sin verksamhet för-
lagd till Grosbois. 

– Egentligen är det fle-
ra bäckar små plus resorna 
som ligger bakom detta be-
slut. Jag ville ha det mindre, 
mer kontroll och närmare 
Paris. Vintrarna ute i Nor-
mandie kan vara både bra 
och dåliga och när det är en 
sämre vinter är det väldigt 
slitsamt. 

På Grosbois har Björn Goop en egen borg 
sedan några år tillbaka med plats för 24 hästar. 

– Jag tycker att jag fått till det väldigt bra på 
Grosbois, men det tog flera år att komma in 
och förstå hur man ska träna på banorna där. 
Nu är allt samlat på ett och samma ställe och 
det är bättre för hela stallet. 

Björn Goop har fullt i sin borg och har inga 
funderingar på att utöka sin verksamhet på 
Grosbois. 

– Idag ligger jag på ett lämpligt antal hästar 
och jag är inte ute efter att utöka stallet, utan 
satsar hellre på kvalitet än kvantitet. Däremot 
finns det alltid plats för någon ny förmåga  
eftersom hästar går ut och in.

Björn Goops starkaste kort under vinter-
meetinget är Face Time Bourbon och när det 
gäller egna stallet håller han en låg profil på 
Vincennes – i alla fall till en början. 

– Jag har någon häst som gått ur silverdi-
visionen som får prova på Vincennes under 
vintern. Överlag ser det väldigt bra ut och jag 
är väldigt nöjd med hur hästarna känns. Sam-
tidigt har jag några som varit med i flera år på 
Vincennes som står tuffare och tuffare till i 
loppen. Inledningsvis brukar vi alltid ligga lite 
lågt på vintermeetinget och då kan det vara 
svårt att kriga till sig något, men sedan ökar vi 
takten och rycker lite skor längre fram. 

B
jörn Goop har som alltid ett späck-
at schema, men att koncentrera sin 
verksamhet på två ställen gör förstås 
livet något enklare även om det inte 

blir mindre resande än tidigare för honom. 
– Planen är att vara på Vincennes lika 

mycket som tidigare år under vintermånader-
na. Däremot har jag sett att Vincennes inte 
tävlar så många onsdagar, vilket gör att jag 
också kan köra en hel del på Solvalla. 

Björn Goop har varit mycket på resande fot 
i coronatider, men inte upplevt det som något 

stort problem. 
– I början när det 

var som allra värst med 
covid-19 reste jag inte så 
mycket, men efterhand 
har det blivit mer och 
mer. Jag tycker att det 
fungerat väldigt bra i 
samtliga länder som jag 

varit runt i, även om det varit olika bestäm-
melser. Banorna har varit väldigt behjälpliga 
och det har underlättat för mig i resandet.

För många svenska kuskar och tränare är 
drömmen att tävla med en häst under det 
franska vintermeetinget. Björn Goop har 
förverkligat många av sina drömmar på den 
bana i travvärlden som i många delar saknar 
motstycke. 

I början när det var 
som allra värst med 
covid-19 reste jag 
inte så mycket
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STORLOPPSSEGRAR

>> Björn Goops Grupp I-segrar: 
Prix d’Amérique – Vincennes   Far Tränare
2018 Readly Express e. Ready Cash Timo Nurmos
2020 Face Time Bourbon e. Ready Cash Sebastien Guarato
Prix de France – Vincennes
2014 Noras Bean e. Super Arnie Ulf Stenströmer
2015 Timoko e. Imoko Richard Westerink
2019 Readly Express e. Ready Cash Timo Nurmos
Criterium des 3 ans – Vincennes
2018 Face Time Bourbon e. Ready Cash Sebastien Guarato
2019 Gunilla d’Atout e. Ready Cash Sebastien Guarato
Criterium des 5 ans – Vincennes
2020 Face Time Bourbon e. Ready Cash Sebastien Guarato
Criterium Continental – Vincennes
2014 Tumble Dust e. Crazed Tomas Malmqvist
2019 Face Time Bourbon e. Ready Cash Sebastien Guarato
Prix de Selection – Vincennes
2019 Face Time Bourbon e. Ready Cash Sebastien Guarato
2020 Face Time Bourbon e. Ready Cash Sebastien Guarato
Prix Rene Balliere – Vincennes
2020 Face Time Bourbon e. Ready Cash Sebastien Guarato
Grand Criterium de Vitesse – Cagnes-sur-Mer
2015 Timoko e. Imoko Ricard Westerink
2016 Timoko e. Imoko Ricard Westerink
2017 Timoko e. Imoko Ricard Westerink
2019 Readly Express e. Ready Cash Timo Nurmos
Prix de l’Etoile – Vincennes
2020 Face Time Bourbon e. Ready Cash Sebastien Guarato

>> Björn Goops Grupp II-segrar: 
Prix de Bourgogne – Vincennes
2016 Timoko e. Imoko Richard Westerink
Prix Marcel-Laurent – Vincennes
2019 Vivid Wise As e. Yankee Glide Alessandro Gocciadoro
Prix Paul Viel – Vincennes
2020 Heartbreaker One e. Alto de Viette Luc Roelens
Prix Octave Douesnel – Vincennes
2019 Face Time Bourbon e. Ready Cash Sebastien Guarato
Prix Charles Tiercelin – Vincennes
2019 Face Time Bourbon e. Ready Cash Sebastien Guarato
Prix du Plateau de Gravelle – Vincennes
2015 Chelsea Boko e. Chocolatier Timo Nurmos
Prix Gaston Brunet – Vincennes
2019 Face Time Bourbon e. Ready Cash Sebastien Guarato
Prix Gaston de Wazieres – Enghien
2018 Estola e. Nectar Emmanuel Ruault
Grand Prix du Sud-Ouest – Agen
2016 Timoko e. Imoko Richard Westerink
Prix Kerjacques – Vincennes
2014 Timoko e. Imoko Richard Westerink
2016 Timoko e. Imoko Richard Westerink
Prix de Washington – Enghien
2017 Timoko e. Imoko Richard Westerink
Prix Jules Thibault – Vincennes
2019 Face Time Bourbon e. Ready Cash Sebastien Guarato
Prix Doynel de Saint-Quentin – Vincennes
2009 Quarcio du Chene e. Capriccio Olle Goop
Prix Abel Bassigny – Vincennes
2018 Face Time Bourbon e. Ready Cash Sebastien Guarato
Criterium des Pouliches – Vincennes
2019 Gunilla d’Atout e. Ready Cash Sebastien Guarato
Prix Tenor de Baune – Vincennes
2017 Readly Express e. Ready Cash  Timo Nurmos
GP du Conseil General des Alpes Maritimes – Cagnes-sur-Mer
2014 Timoko e. Imoko Richard Westerink
2017 Timoko e. Imoko Richard Westerink

CLAES FREIDENVALL
claes@sulkysport.se

Axevallas Ulf Stenströmer tränade svenskfödde Noras 
Bean, som vann ”revanschloppet” Prix de France 2014.

Foto Scoopdyga.com

Ägaren Rolf Andersson, tränaren Timo Nurmos och Björn Goop jublar efter Readly Express 
triumf i Prix d’Amérique 2018. Foto Mia Törnberg
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         Din väg 
till de franska 
storvinsterna 

PIX!



VÄGEN TILL PRIX D’AMÉRIQUE

Pd’AEn tydlig favorit följt av en lika tydlig utmanare.
Att Face Time Bourbon och Davidson du Pont sticker ut bland de 

franskfödda hästarna råder inget tvivel om även om Earl Simon 
successivt närmat sig topparna för varje start.

Och trots att två euromiljonärskor från B-årskullen finns med på 
vår lista så blir det tydligt att ett generationsskifte äger rum bland 
eliten i Frankrike. Två femåringar finns med bland de nio hetaste 
hästarna och vi placerar ytterligare fyra på bubblarlistan.

Text EMIL PERSSON

FACE TIME BOURBON
Femårig hingst e. Ready Cash-Vita Bourbon 
e. Love You
Tränare: Sebastien Guarato.
Ägare: Scuderia Bivans SRL.
Statistik: 30 st: 25–4–0, €2.066.940, 1.09,4
Prix d’Amérique-meriter: 1:a (2020).
>> Face Time Bourbon blev den tredje 
hästen under 2000-talet som lyckades 
kliva ut och vinna Prix d’Amérique redan 
som nybliven femåring. Ultratalangen som 
gjort allt rätt sedan första stund är nu uppe 
i elva Grupp I-segrar efter att även räknat 
hem Prix de Selection (€200.000), Prix Rene 
Balliere (€145.000), Grand Prix de Wallonie 
(€120.000), Criterium des 5 ans (€170.000) 
samt Prix de l’Etoile (€170.000) under året. 
I Gran Premio della Lotteria (€660.000) fick 
han däremot se sig besegrad av Zacon Gio, 
men hästen gjorde ett otroligt lopp från 
de bakre regionerna samtidigt som han 
tävlade med skor runt om. Att den av Björn 
Goop-styrde hästen är storfavorit på för-
hand till segern i 2021 års Prix d’Amérique 
råder inget tvivel om.

DAVIDSON DU PONT
Sjuårig hingst e. Pacha du Pont-Laguna du 
Pont e. Pelican du Pont
Tränare: Jean-Michel Bazire.
Ägare: Ecurie Albert Rayon.
Statistik: 45 st: 13–8–4, €1.297.310, 1.10,1
Prix d’Amérique-meriter: 4:a (2019), 2:a 
(2020).
>> Det går att argumen-
tera för att hemmabyg-
get Davidson du Pont 
närmar sig en triumf i 
Prix d’Amérique, men 
också för att hans 
stigande ålder talar 
emot. Efter att varit fyra 
för två år sedan slutade 
han tvåa bakom Face 
Time Bourbon i år och 
fick revansch på densamme i efterföljande 
Prix de France (€350.000). Jean-Michel 
Bazire har valt bort Davidson du Pont för att 
istället köra Belina Josselyn i de nämnda 
upplagorna, men nu är det sannolikt att han 
själv kör Davidson du Pont i vinterns stora 
slag. Höststarterna har gjorts med skor på 

hovarna och varit totalt intetsägande, men 
vi vet att Bazire brukar pricka formen på 
hästarna i helt rätt ögonblick.

EARL SIMON
Sexårig hingst e. Prodigious-Tindrana e. 
Insert Gede
Tränare: Jarmo Niskanen.
Ägare: Ecurie Skytten.
Statistik: 35 st: 16–6–8, €879.485, 1.09,5
Prix d’Amérique-meriter: -.

>> Jarmo Niskanens 
stjärna dök äntligen upp på 
svensk mark i Elitloppet. 
Efter vinst i försöket inkom 
han som måltrea i finalen, 
men blev diskvalificerad för 
trängning. Det tog dock inte 
bort hästens prestation i 

sig och faktum är att Earl Simon nu etable-
rat sig som en av Europas absolut jämnaste 
topphästar. Vid de tolv senaste starterna 
har han slutat bland de tre främsta och 
den perioden innehåller bland annat en 
tredjeplats i Prix de Paris (€350.000), en 
andraplats i Criterium de Vitesse (€170.000) 

samt seger i Prix des Ducs de Normandie 
(€110.000). Hästen har varit ifrån tävlings-
banan sedan Elitloppet på grund av en 
känning på en sena, men känns given bland 
de 18 Prix d’Amérique-deltagarna bara han 
hinner göra comeback i tid.

FELICIANO
Femårig hingst e. Ready Cash-Ravanella e. 
Jain de Beval
Tränare: Philippe Allaire.
Ägare: Ecurie des Charmes.
Statistik: 38 st: 12–6–5, €660.290, 1.09,7
Prix d’Amérique-meriter: -.

Bazire jagar revansch

Franskfödda

Lurar mästaren
på huvudrollen?

Fyra 2019, tvåa i vintras. Blir det 
tredje gången gillt för Jean-Michel 

Sebastien Guarato är mannen bakom 
Face Time Bourbon. Foto Mia Törnberg

Hinner svenskägde och svensktränade Earl Simon bli redo att slåss 
mot de stora i Prix d’Amérique? Foto Jeannie Karlsson

Hinner Jarmo
få sin stjärna
redo i tid?

10 | SULKYSPORT VINTERMEETINGET 2020–2021

Niskanen. Foto Jeannie Karlsson



>> Det är otacksamt att vara stjärnhäst, men 
kullkamrat med Face Time Bourbon. Den 
saken har Feliciano fått erfara. Philippe Allai-
res häst har gjort det ena toploppet efter det 
andra, men bortsett från fjolårets trumf i Prix 
de l’Etoile (€200.000) där han slapp möta 
just Face Time Bourbon så är Feliciano utan 
Grupp I-triumf på sitt cv. Flertalet semi clas-
sique-triumfer finns dock på meritlistan och 
den här säsongen har varit Felicianos bästa 
i karriären sett till intjänade prispengar med 
andraplatsen i Criterium des 5 ans (170.000) 
bakom just Face Time Bourbon som den 
främsta meriten. Feliciano bör ta sig till Prix 
d’Amérique och han tillhör skiktet som kan 
tjäna fina prispengar, men som normalt sett 
inte ska räcka hela vägen.

CHICA DE JOUDES
Åttaårigt sto e. Jag de Bellouet-Queschua 
Love e. Love You
Tränare: Alain Laurent.
Ägare: Ecurie Alain Laurent.
Statistik: 56 st: 15–10–4, €709.770, 1.10,9
Prix d’Amérique-meriter: 4:a (2020).
>> Årets stora överraskning i Prix d’Améri-

que var Alain Laurents Chica de Joudes. 
Stoet kvalade in till loppet genom en 
andraplats i det inledande B-loppet Prix de 
Bretagne (€110.000) och var därmed klar 
för storloppet i god tid, men det var ändå 
många som höjde på ögonbrynen när hon 
lyckades bärga en fjärdeplats som 65-odd-
sare i självaste Prix d’Amérique. Måhända 
tog vinterns tuffa program på krafterna för 
även om hon därtill slutade sexa i Prix de 
France (€350.000) så har stoet inte riktigt 
gått att känna igen över våren och somma-
ren. Efter en tre månader lång tränings-
period och en lättsam ögonöppnare är nu 
tanken att Chica de Joudes åter ska vara i 
slagkraftigt skick till vinterns storlopp.

BAHIA QUESNOT
Nioårigt sto e. Scipion du Goutier-Queen 
Ines e. Install
Tränare: Junior Guelpa.
Ägare: Tahar Ait-Hamouda.
Statistik: 102 st: 9–18–6, €1.041.446, 1.08,7
Prix d’Amérique-meriter: Oplacerad (2019), 
7:a (2020).
>> Efter att bytt regi i slutet av sjuårings-
säsongen så blev Bahia Quesnot som en 
ny häst över en natt. Löpglädjandet kom 
snabbt tillbaka och stoet levererade under 
fjolåret mängder av toppinsatser på såväl 
fransk som svensk mark. Det tuffa tävlings-
program som hon haft kunde mycket väl 
fått den mentala lågan att sluta brinna, men 

Junior Guelpa tycks veta hur han ska hålla 
henne på rätt humör. I höstens första, stör-
re lopp Prix des Cevennes (€75.000) slutade 
hon tvåa bakom Dorgos de Guez trots att 
hon tävlade på skor. Det var en insats som 
skvallrade om att hon kommer hävda sig 
även denna vinter och mycket väl kan dyka 
upp i sitt tredje raka Prix d’Amérique.

BILLIE DE MONTFORT
Nioårigt sto e. Jasmin de Flore-Quismy de 
Montfort e. And Arifant
Tränare: Sebastien Guarato.
Ägare: Philippe Dauphin.
Statistik: 113 st: 19–28–21, €2.221.207, 
1.09,2
Prix d’Amérique-meriter: Oplacerad (2018), 
oplacerad (2019), oplacerad (2020).
>> Hästen utan bäst-före-datum. Ja, den 
etiketten kan man faktiskt sätta på Billie de 
Montfort som tillhört den absoluta eliten i 
Frankrike karriären igenom. Den inleddes 
med fem raka segrar, men på senare år har 
Billie de Montfort inte gjort sig känd som 
någon segermaskin utan snarare som en 
supernyttig medföljare som hämtat stora 
prischeckar gång efter gång. Sebastien 
Guarato har matchat stoet vaket och låtit 
henne varva lopp på Vincennes med tripper 
till platta banor vilket nyligen utmynnade 
i en fjärdeplats i Europas näst största 
sprinterlopp Gran Premio della Lotteria. 
Billie de Montfort har tjänat så pass mycket 
prispengar att hon kan ta sig till Prix 
d’Amérique även om hon inte kvalar till 
något B-lopp.

ENINO DU POMMEREUX
Sexårigt hingst e. Coktail Jet-Noune du 
Pommereux e. Halimede
Tränare: Sylvain Roger.
Ägare: Noël Lolic.
Statistik: 45 st: 11–12–2, €862.180, 1.09,9
Prix d’Amérique-meriter: Oplacerad (2020).
>> Efter att slutat femma i de två inledande 
B-loppen föregående vintermeeting så 
lyckades Enino du Pommereux bärga en 
Prix d’Amérique-plats genom ett andra-
pris i Prix de Belgique (€110.000). I själva 
storloppet slutade han nia, följde upp med 
en andraplats i Prix de Selection (€200.000) 
bakom Face Time Bourbon och nådde sam-
ma placering i Prix des Ducs de Normandie 
(€110.000) bakom Earl Simon. Enino du 
Pommereux är alltjämt bara sex år gammal 
och det finns all anledning att tro att han 
ska kunna tävla på en mycket hög nivå även 
denna vinter och kanske rentav flytta fram 
sin position ytterligare.

DELIA DU POMMEREUX
Sjuårigt sto e. Niky-Noune du Pommereux 
e. Halimede
Tränare: Sylvain Roger.
Ägare: Noël Lolic.
Statistik: 61 st: 13–10–5, €1.000.720, 1.10,2
Prix d’Amérique-meriter: Diskvalificerad 
(2019), sexa (2020).
>> Järnladyn tillika storsystern till Enino 
du Pommereux var med i alla stora lopp 
föregående vinter och nådde prisplacering 
i samtliga. Sjätteplatsen i Prix d’Amérique 
följdes upp med en tredjeplats i Prix de 
France (€350.000) och ett femtepris i Prix 
de Paris (€350.000). Stoet fick tävla på en 
bit in på sommaren innan hon smugits 
igång ånyo under hösten med några relativt 
anonyma insatser, men det har också varit 
väntat då signalsystemet från Sylvain Roger 
varit att det kommer dröja ett tag till innan 
storformen infinner sig. Då brukar dessut-
om den fyrfaldige Prix d’Amérique-vinnaren 
Franck Nivard svinga sig upp i sulkyn, bara 
en sådan sak gör henne aktuell för ett nytt 
PDA-framträdande.Drole de Jet (sjuårig hingst e. Coktail Jet) – Pierre Vercruysse, 1.09,3/€623.325

Frisbee d’Am (femårig hingst e. The Best Madrik) – Richard Westerink, 1.09,7/€540.700
Fakir du Lorault (femårig hingst e. Vaillant Cash) – Mickaël Charuel, 1.09,7/€474.440
Fleche du Yucca (femårigt sto e. Prodigious) – Philippe Moulin, 1.10,9/€377.720
Feerie Wood (femårigt sto e. Rockfeller Center) – Laurent Abrivard, 1.10,9/€285.000

BUBBLARNA

DE ICKE-FRANSKA
HÄSTARNA – VÄND!

Bazires starkaste kort i Prix d’Amérique, Davidson du Pont, den här gången? Bazire har vunnit loppet som tränare 
två gånger och kusk fyra gånger, senast 2019 med Belina Josselyn. Foto Jeannie Karlsson

405.000
euro är förstapriset i Prix d’Amérique 
2020, samma summa som Face Time 

Bourbon fick i år. Högsta förstapriserna 
– 500.000 euro – delades ut 2004–2013.
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VÄGEN TILL PRIX D’AMÉRIQUE

Pd’ASällan har det svenska laget känns så svagt inför Prix d’Amérique 
som är fallet i år.

Någon tydligt utmålad väg mot det stora styrkeprovet har faktiskt 
ingen svensk tränare yppat rörande sin stjärnhäst och i skrivande 
stund är det ett stort frågetecken med blågult deltagande.

Desto hungrigare är de italienska korten. Fyra av de nio hästarna 
som vi håller som de hetaste aspiranterna till Pd’A har Italien som 
födelseland. Därtill kan det mycket väl bli två norskfödda deltagare.

Text EMIL PERSSON

Internationella

COKSTILE
Sjuårig hingst e. Quite Easy U.S.-
Joystile e. Coktail Jet
Tränare: Holger Ehlert, Italien.
Ägare: Scuderia Santese SRL.
Statistik: 46 st: 20–9–5, €834.873, 1.09,4
Prix d’Amérique-meriter: -.
>> Italienaren Renato Santese var länge på 
jakt efter en häst att köpa som skulle kunna 
hävda sig i den yppersta eliten och visste 
uppenbarligen vad han gjorde när han 
satsade på norskfödde Cokstile. I Gennaro 
Casillos regi lyfte sig hästens prestationer 
flera klasser och efter fjolårshöstens seger- 
kavalkad på italiensk mark så hade han 
en mycket framgångsrik period i Norden 
under sommarmånaderna. Det som senare 
har utdömts till en seger i Elitloppets final 
följdes upp med en andraplats i såväl Kymi 
Grand Prix som Hugo Åbergs Memorial. En 
kontrovers mellan tränaren och ägare rö-
rande kuskvalet föranledde att hästen bytte 
regi under senhösten och numera är det 
Holger Ehlert som ska managera hästen.

ZACON GIO
Femårig hingst e. Ruty Grif-
May Glade Font Sm e. Yankee Glide
Tränare: Holger Ehlert, Italien.
Ägare: Giuseppe Franco.
Statistik: 38 st: 25–6–2, €1.189.058, 1.09,3
Prix d’Amérique-meriter: -.
>> Kan man göra sig gällande i Prix 
d’Amérique på fart och frenesi? Den frågan 
kan vi komma att få svar på i 2021 års Prix 
d’Amérique om kretsen kring Zacon Gio 

vågar spänna bågen och gå för det stora 
slaget på kolstybben. Faktum är att Zacon 
Gio meritlistan till trots aldrig har tävlat 
över lång distans och utlandsutflykterna 
har varit försvinnande få. Under hösten 
2019 vann han förvisso International Trot 
på ett mycket övertygande vis i New York, 
men vårens utflykt till Köpenhamn och start 
i Copenhagen Cup blev inget annat än ett 
praktfiasko. I Gran Premio della Lotteria vi-
sade hästen att han är tillbaka med besked 
genom att tangera löpningsrekordet.

VITRUVIO
Sexårig hingst e. Adrian Chip-Tigre Om e. Zebu
Tränare: Jean-Michel Bazire, Frankrike.
Ägare: Scuderia Pink & Black SRL.
Statistik: 52 st: 18–10–6, €1.279.722, 1.10,4
Prix d’Amérique-meriter: Femma (2020).
>> Fjolåret utmynnade 
i triumfer i såväl Oslo 
Grand Prix som Ulf 
Thoresen International 
medan årets sommar-
period i Björn Goops 
regi gav seger i Kymi 
Grand Prix före själv-
aste Elitloppsvinnaren 
Cokstile. Dessförinnan 
hade Vitruvio även varit 
femma i Prix d’Améri-
que, men en anonym 
finalplats och en tredjeplats i Gran Premio 
Duomo var inte alls vad kretsen kring häs-
ten hade förväntat sig under höstsäsongen. 
Nu har de alla – Alessandro Gocciadoro 

inkluderat – tagit beslutet att låta Jean-Mi-
chel Bazire testa hästen över vintern och 
hoppas att han kan finna nyckeln som åter 
får Vitruvio att framstå som det vrålåk han 
varit de största delarna av karriären.

VIVID WISE AS
Sexårig hingst e. Yankee Glide-
Temple Blue Chip e. Cantab Hall
Tränare: Alessandro Gocciadoro, Italien.
Ägare: Scuderia Bivans SRL.
Statistik: 48 st: 19–2–7, €936.007, 1.08,6
Prix d’Amérique-meriter: Diskvalificerad 
(2020).
>> Trots att Vivid Wise As bara är sex år 
gammal så känns det som att han har varit 
med i all oändlighet. Mycket av det beror 
säkert på att hästen har hunnit ha fem olika 
tränare under karriären som präglats av 
höga toppar och djupa dalar. I fjolårets Prix 
d’Amérique framstod han som hjälpryttare 
åt ägaren Scuderia Bivans andra häst – 
Face Time Bourbon – men trots det tuffa 

upplägget han fick den 
gången så reste han 
sig och vann Criterium 
de Vitesse (€170.000) 
under våren. Senvåren 
i Sverige i regi Björn 
Goop blev däremot 
ingen lyckad historia, 
men Vivid Wise As har 

studsat tillbaka under hösten och kommer 
närmast från en tredjeplats i finalen av 
Gran Premio della Lotteria (€660.000) bak-
om Zacon Gio och Face Time Bourbon. 

TONY GIO
Åttaårig hingst e. Varenne-
Ilaria Jet e. Pine Chip
Tränare: Sebastien Guarato, Frankrike.
Ägare: Scuderia Bivans SRL.
Statistik: 90 st: 15–10–6, €1.048.515, 1.10,4
Prix d’Amérique-meriter: Oplacerad (2018).
>> Det går att argumentera för att Tony Gio 
är Europas mest anonyma euromiljonär, 
trots att hästen alltid tävlat i den yttersta 
eliten. Det faktum att han bara har gjort 
en start i Prix d’Amérique under karriären 
stärker säkert upp den känslan, men sam-
tidigt har hästen dubbla andraplatser i Prix 
de Paris (€350.000) under de två senaste 
säsongerna liksom en andraplats i årets 
Prix d’Ete (€145.000) bakom Cleangame.  
Det är svårt att se ett scenario framför sig 
då Tony Gio räcker till en pallplacering i Prix 
d’Amérique, men hästen blir väldigt sällan 
frånsprungen och är så pass härdad i den 
högsta klassen att han mycket väl kan vara 
deltagare i denna vinters lopp och få med 
sig en del av priskakan.

MONI VIKING
Sjuårig hingst e. Maharajah-
Jeunesse Doree e. Coktail Jet
Tränare: Jan Lyng, Norge.
Ägare: Jan Lyng.
Statistik: 45 st: 13–7–5, 5.754.263 NOK, 
1.09,4
Prix d’Amérique-meriter: -.
>> Även om Moni Viking tillhörde eliten 
under unghäståren hemma i Norge så är 
det söderöver som han fick sitt absoluta 

e

det.

Om e Zebu

En kontrovers för-
anledde att hästen 
bytte regi under 
senhösten

Norsk häst största hotet   

Svante Båth-träna-
de Very Kronos blev 
svensk mästare i 
oktober på nytt världs-
rekord, men behöver 
lyckas i kvalen för 
att ta plats i Prix 
d’Amérique om match-
ningsplanen går ditåt.

Foto Jeannie Karlsson
Tvåa i mål – etta i efterhand i Elit-
loppet. Norskfödde Cokstile såldes 

Svenska hoppen har en bit kvar
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genombrott. Efter att ha vunnit två lopp på 
Vincennes vintern 2018-2019 så tog han det 
ett steg till vintern därpå, då han erövrade 
tre raka segrar på Vincennes samt Enghien. 
Ägaren Jan Lyng beslutade sig därefter att 
sända hästen till Björn Goop och på Lökene 
hittade Goop ett upplägg som utmynnade i 
dubbla världsrekord under sommarmåna-
derna. Först vann hästen Harper Hanovers 
lopp på 1.11,9/3.180 meter under Elitlopps-
helgen och därefter tog han hem Åby Stora 
Pris på 1.12,4a/3.140 meter. I år är Moni 
Viking på plats i Frankrike för att utmana de 
allra bästa!

VERY KRONOS
Sexårig hingst e. Ready Cash-
Glide About e. Yankee Glide
Tränare: Svante Båth, Solvalla.
Ägare: Kjell Johansson.
Statistik: 38 st: 19–2–1, 2.854.559 kr, 1.11,6
Prix d’Amérique-meriter: -.
>> Det är årets vinnare av Svenskt Mäster-
skap som får räknas som det stora blågula 
hoppet inför Prix d’Amérique 2021. Very 
Kronos har gjort fyra starter på fransk 
mark sedan tidigare och har revansch att 
utfärda, åtminstone på Vincennes. Där 
har hans tre framträdande resulterat i en 
sjätte- och sjundeplats samt diskvalifika-
tion medan han vann det fjärde loppet i 
Caen före årets Prix d’Amérique-deltagare 
Excellent. Nu tyder allt på att en tripp 
söderöver skulle gå bättre denna gång. 
Hästen tycks ha stabiliserat sig markant 
och därmed börjat hämta ikapp de förlora-
de prispengar han bjudit konkurrenterna 
på tidigare i karriären. Very Kronos vann 
SM-loppet på 1.11,6a/2.640 meter. Låt 
oss påminna om att det var världsrekord 
och en god måttstock på hur bra den här 
hästen verkligen är.

ECURIE D.
Fyraårig hingst e. Infinitif-
To Soon e. Muscles Yankee
Tränare: Frode Hamre, Norge.
Ägare: Global Glide AB & Smart Repair 
Center AB.
Statistik: 15 st: 13–0–0, 2.795.625 kr, 1.09,2
Prix d’Amérique-meriter: -.
>> ”Jag är säker på att Ecurie D. är världens 
bästa häst.” De orden myntade Atle Hamre, 
bror till tränaren Frode Hamre inför finalen 
av Europaderbyt (€400.000) på Vincennes 
där hästen klev ut som storfavorit. Då såg 
han också ut att ha allt under kontroll och 

vara på väg mot segern, men 25 meter före 
mål slog hästen på en förödande galopp 
och två miljoner kronor gick upp i rök. 
Dessförinnan har han 13 segrar och en 
fjärdeplats från mötet med den äldre Euro-
paeliten i Hugo Åbergs Memorial. Vinterns 
stora uttalade mål är Criterium Continental 
den 27 december och Skulle Ecurie D.  
vinna det loppet är han direktkvalificerad till 
Prix d’Amérique.

HAIL MARY
Fyraårig hingst e. Googoo Gaagaa-
Dreams U.S e. Victory Dream
Tränare: Robert Bergh, Sverige.
Ägare: Stall Mary AB, Handen.
Statistik: 20 st: 17–1–0, 7.283.000 kr, 1.11,3
Prix d’Amérique-meriter: -.
>> Robert Berghs superstar har fått precis 
den utdelning i höstens stora lopp som 
Åbytränaren hade planerat. Såväl Svenskt 
Travderby som Breeders Crown har räknats 
hem på mäkta övertygande vis och nu har 
Bergh varit tydlig med att han vill ta sikte 
mot det stora fyraåringsloppet Criterium 
Continental i mellandagarna där han med 
andra ord lär stöta på Ecurie D. Lika tydlig 
har Bergh varit att han tycker att en Prix 
d’Amérique-start 2021 inte är aktuell och 
vi tror att han står fast vid sitt ord, men 
lite spännande blir det i alla fall att se hur 
situationen hanteras om Hail Mary vinner 
Criterium Continental och får en direktplats 
i Prix d’Amérique…

Flaggorna avser hästens ägarland.Moni Viking. Foto Mathias Hedlund

Ecurie D.
Foto Mathias Hedlund

Conrads Rödluva (femårigt sto e. S.J.’s Caviar) – Daniel Redén, 1.09,7/11.096.500 kr
Who’s Who (sexårig hingst e. Maharajah) – Pasi Aikio, 1.11,0/8.230.759 kr
Aetos Kronos (fyraårig hingst e. Bold Eagle) – Jerry Riordan, 1.10,9/6.922.373 kr
Zarenne Fas (femårig hingst e. Varenne) – Jerry Riordan, 1.09,8/5.769.917 kr
Vernissage Grif (sexårig hingst e. Varenne) – Alessandro Gocciadoro, 1.09,2/€370.300

BUBBLARNA

-

 mot franska stjärnorna?

Hail Mary planerar starta i Criterium Continental den 
27 december på Vincennes. Foto Mathias Hedlund

förra sommaren till italienska hästägare och har gjort succé på travbanorna – både i Norden och 
i Italien.  Foto Mathias Hedlund
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>> B-lopp och övriga kvalificeringslopp till Prix d’Amérique: 
Datum Grupp/lopp/prissumma Kön/ålder Distans
22 nov Gr II Prix de Bretagne (€95.000) hingstar/ston 4-10 (int) 2.700 meter
13 dec Gr II Prix de Bourbonnais (€95.000) hingstar/ston 4-10 (int) 2.850 meter
27 dec Gr II Prix Tenor de Baune (€85.000) hingstar/ston 5 år (int) 2.700 meter
27 dec Gr I Criterium Continental (€170.000) hingstar/ston 4 år (int) 2.100 auto
  3 jan Gr II Prix de Bourgogne (€95.000) hingstar/ston 4-11 år (int) 2.100 auto
17 jan Gr II Prix de Belgique (€95.000) hingstar/ston 4-11 år (int) 2.850 meter
31 jan Gr I Prix d’Amérique (€900.000) hingstar/ston 4-11 år (int) 2.700 meter

>> Urval av andra storlopp för äldre hästar under vintermeetinget: 
Datum Grupp/lopp/prissumma Kön/ålder Distans Disciplin
6 dec Gr II Grand National du Trot (€110.000) 5-10 år (fr) 2.850 meter
30 jan Gr III Prix du Luxembourg (€85.000) 5-11 år (int) 2.100 auto
10 jan Gr II Prix du Calvados (€110.000) hingstar/ston 4-11 år (int) 2.850 meter monté
24 jan Gr I Prix de Cornulier (€650.000) hingstar/ston 4-11 år (int) 2.700 meter monté
31 jan Gr III Prix Helen Johansson (€70.000) 6-8 år ston (int) 2.100 auto
7 feb Gr I Prix de l’Ile-de-France (€145.000) 4-11-åriga (int) 2.175 meter monté
14 feb Gr I Prix de France (€350.000) hingstar/ston 4-11 år (int) 2.100 auto
28 feb Gr I Prix de Paris (€350.000) hingstar/ston 4-11 år (int) 4.150 meter
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D
en bästa innovationen sedan Elitloppet började 
köras med försök och final. En stark kandidat 
gällande det är att fransmännen utvecklat systemet 
med att kunna kvala in till Prix d’Amérique. 

Kvalsystemet måste ses som en revolution jämfört med 
det traditionella franska att de rikaste hästarna får vara med. 
”Rikast först” innebar att äldre hästar som passerat zenit i sina 
karriärer fick vara med i Prix d’Amérique istället för yngre och 
för stunden bättre hästar som ännu inte hunnit samla på sig 
tillräckligt stor prissumma.

Kvalsystemet har på det sättet medfört en kvalitetshöjning 
på själva Prix d’Amérique. Hästar med visad färsk form som 
presterat under vintermeetinget slår nu ut nio-tioåringarna, 
vars meriter och bästa prestationer ligger flera år tillbaka i 
tiden.

En annan konsekvens är att nu lever intresset för, och 
spekulationerna runt, Prix d’Amérique hela vintermeetinget 
mer dynamiskt än tidigare. Prix d’Amérique har i det avseendet 
närmat sig hur det är med Elitlpppet, där snacket om vilka 
hästar som ska bjudas in tar fart redan i februari-mars. 

Förr ”visste” man i princip vilka hästar som skulle vara med i 
Prix d’Amérique redan när vintermeetinget började. Nu är det 
istället en spännande kamp att som hästägare vara med i, och 
som åskådare följa, om de åtråvärda nummerbrickorna i det 
största loppet. 

K
valsystemet föddes som ett embryo 2005 med fyra-
åringsloppet Criterium Continental med att vinna-
ren där erbjöds en plats i Prix d’Amérique. Nijniski 
Blue hette hästen som vann Continental i december 

2005 och sedan startade i Prix d’Amérique, som nybliven fem-
åring, i januari 2006. Nijinski Blue slutade oplacerad. 

Men sedan small det till. Criterium Continental 2006 vanns 
av Offshore Dream. Han utnyttjade också friplatsen i Prix 
d’Amérique och vann en månad senare det största loppet, som 
nybliven femåring. 

Isen var bruten. Detta var vägen in i framtiden för det tradi-
tionstyngda Prix d’Amérique. Den heliga kon ”rikast först” var 
redo för slakt.

Sedan togs de fyra vintermeetingsloppen för äldre hästar, 
Prix de Bretagne, Bourbonnais, Bourgogne och Belgique in 
med att i dem kunna samla poäng som gav Prix d’Amérique- 

biljett. Sex platser i Prix d’Amérique öppnades för poäng- 
samlarna. 

Vintermeetinget 2016-2017 togs steget fullt ut till nuvaran-
de upplägg då hela 14 av 18 startande kan komma in i loppet 
kvalvägen och i så fall endast fyra hästar komma med på sin 
samlade prissumma. Samma häst kan dock sluta topp-tre i två 
eller flera av de fyra kvalificeringsloppen så att fler rika hästar 
än fyra kommer med. 

D
e allra rikaste behöver fortfarande inte bry sig om 
kvalvägen. De kan precis som skedde i det traditio-
nella systemet, smygas med i loppen och förbere-
das, med, som det heter, preparé-lopp fram till att 

de ska vara redo för urladdningen sista söndagen i januari.
De som behöver kvala in för att 

komma med kan tänka på olika sätt. 
Ett är att formspetsa sin häst till något 
av de två första uttagningsloppen i no-
vember-december, säkra en biljett där, 
och sedan utan prestationspress kunna 
träna de sista veckorna fram mot Pd’A. 

Formkurvan kan också sättas så att 
hästen tar sig in via något av de två sista 
B-loppen, fyra respektive två veckor 
före Prix d’Amérique. Så finns då 
dessutom specialvägen för de yngsta: december-fyraåringslop-
pet Criterium Continental och femåringsloppet Prix Tenor de 
Baune, där vinnarna får vara med i Pd’A om de vill.

Upplägget är att betrakta som en dundrande succé och har 
fått det redan stora intresset för Prix d’Amé- 
rique att bli ännu större. 

Kvalsystemet är nog därför den tävlingstekniskt 
viktigaste  – och bästa – förändringen av hur de allra 
största loppen i Europa arrangeras sedan Elitloppet 
blev försök-finallopp på 1960-talet.

En dundrande succé 
som fått det redan 
stora intresset för 
Prix d’Amérique att 
bli ännu större

Smartast sedan Elitloppet

KRÖNIKÖR

Lars G Dahlgren

KRÖNIKA

Foto Stefan

Melander/

Stalltz.se

Att hästar kan 
kvala in till Prix 
d’Amérique – 
tidigare fick 
de 18 rikaste 
hästarna starta 
oavsett form 
– var Offshore 
Dream först ut 
att omvandla 
till seger. Nu är 
upp till 14 av 18 
platser ”öppna” 
för alla hästar 
via B-lopp och 
årgångslopp.



NÄT är ett kontaktnät för travhästägare som fokuserar på de 
väsentliga nationella sportfrågarna för hästägarkollektivet.

1  Återskapa 40-procentig kostnadstäckning.

2  Ny- och återrekrytering av hästägare.

3  Hållbart tävlande och begränsat resande.

4  Förstärkt hästägarinflytande inom travsällskapen.

5  ST återtar rollen som sällskapens serviceorganisation.

BAKOM NÄT STÅR HÄSTÄGARFÖRENINGARNA VID MANTORP, SOLVALLA, SUNDBYHOLM OCH ÅBY.
VI ÄLSKAR HÄSTAR 

VI ÄLSKAR VÅR SPORT

Vår vision är att travsporten i Sverige vilar på en stabil grund med stark framtidstro 
och goda näringsförutsättningar vilket kan återskapa sportens mångfald. 

Priskakan som vi tävlar om måste anpassas till hästarnas tränings- och tävlings-
kostnader och tävlingar arrangeras efter banornas eget hästunderlag.

Resandet måste minska. Det tar alltför mycket tid, sliter på all miljö och belastar 
hästar och utövare negativt. Hälften av prismedlen äts upp av resekostnader.

Vi älskar hästar och vi älskar vår sport. Ett högt utvecklat djurskydd kräver ett 
nutidsanpassat reglemente som vilar på en tydlig värdegrund. Vi tävlar med 
sunda, friska hästar fria från medicinering och utan skadlig utrustning.

www.n-a-t.se



Spel från Svenska Spel Sport & Casino AB. Åldersgräns 18 år. Stödlinjen 020-81 91 00. Spelalagom.se

Nu kan du snabbt och enkelt vara med och spela om franska  
trav- och galoppmiljoner – varje dag. Allt avgörs på tre minuter. 
Testa en PIX! från 20 kr och ha chans på storvinsten.

Din väg 

Nu kkaann dduu snabbt och enkelt vara medd och spela omm ffrranska  Nu kkaann dduu snabbt och enkelt vara med och spela omm ffrransh spela omm ffrranskaka
trav- och galoppmiljoner – varje dag. Allt avgörs på tre minuter. trav- och galoppmiljoner – varje dag. Allt avgörs på tre minutertrav- och galoppmiljoner – varjrje dag. Allt avgörs på tre minuter.
T PIX! f å 20 k h h h å iT PIX! f å 20 k h h h åk h h h å ii t

  
TILL de franska
storvinsterna.



ALLô MON amie!
HAR DU KOLL PÅ PIX?

Du menar spelet 
där du inte behöver 

välja hästarna 
själv, oui?



VINCENNES

D
et enda man egentligen kan kla-
ga på är att som banbesökare är 
man hänvisad till att följa lop-
pen, speciellt på den stora banan, 

på tv-skärmar. Avståndet till hästarna när de 
startar i den långa raka tarmen uppe till vän-
ster, och när de sprungit förbi läktaren och 
försvunnit ner för backen, ut på ”platten” och 
sedan ger sig ut i uppförsbacken, är för stort 
för att man med blotta ögat ska kunna se vad 
som händer och vilken häst som befinner sig 
var i fältet.

Den enorma storbildsskärmen på innerpla-
nen – och numera ett GPS-trackingssystem” 
på varje häst – löser den saken om man ser 
loppet från stora läktaren.

En berömd amerikansk travsportsjourna-
list, som gjorde sitt första besök på Vincennes, 
beskrev sporten där för sina läsare så här: 

”Man släpper iväg hästarna uppe i en skog, 
och efter att de passerat förbi 
läktaren försvinner de efter en 
stund in i skogen igen. Då går 
man och äter lunch. Lagom 
när man ätit klart kommer 
hästarna tillbaka och går i 
mål”.

Inte blir det lättare för oss 
nordbor att följa loppen när 
fransmännen håller fast vid 
galopptraditionen med häst- 
ägardresser. I Frankrike får 
man stå ut med att Jean-Michel Bazire, Eric 
Raffin, Franck Nivard och för den delen Björn 
Goop, byter dressfärger i princip mellan varje 
lopp de kör.

V
ad är det då som gör Vincennes 
så speciellt, med en alldeles egen 
atmosfär som svårligen låter sig 
beskrivas i ord utan behöver upp-

levas?
Det är massor med saker…
En är att Vincennes har särställning bland 

de hundratals franska travbanorna. Här är 
prispengarna de högsta. Varenda tävlingsdag 
under vintermeetinget kör man i princip om 
prispengar som svenska V75-dagar och till 
och med V75-finaldagar. Nästan hela det klas-
siska programmet med Grupp I- och Grupp 
II-lopp för två-, tre-, fyra- och femåriga (jodå, 

Kuskarna måste ha respekt
för att Vincennes ställer höga 
krav på hästarna. Att lägga
speeder i fel läge är förödande
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Vincennes är Europas främsta arena för travsport. Hästarna har perfekt 
underlag på en väldigt utslagsgivande bana. Prispengarna är de högsta i vår 
del av världen. Spelarna har spännande lopp att bena ut. 

Alla som är intresserade av travsport bör ha på sin ”bucket list” att någon 
gång uppleva tävlingar live på Vincennes.

Text LARS G DAHLGREN

Banornas bana –  
>> STARTTARMEN
En cirka 800 meter 
lång raksträcka där 
loppen på stora banan 
som är 2.700-3.000 
meter långa startas. 
Det vill säga de flesta 
loppen. 

Starttarmen används 
även för startmomentet 
på lilla banan. I lopp 
som är 2.850-3.000 
meter startar hästarna 
i en lätt uppförs-
backe. Det blir därför 
anmärkningsvärd 
(sekundstor) skillnad 
i segertiderna mellan 
2.700-meterslopp och 
2.850-3.000-meters- 
lopp.

>> STARTMOMENTET I VOLTSTART
I voltstart har hästarnas programnummer inget 
med startspår att göra. Hästarnas programnum-
mer är en sortering där häst nummer ett har lägst 
samlad startprissumma i karriären och hästen 
med högst startnummer har högst prissumma. 

Inför starten samlas hästarna på ett område 
bredvid själva banan. På ett givet kommando kör 
de ut vinkelrätt på banan mot dess ytterkant. Ned-
räkningsklockan går under detta moment i starten 
från nio sekunder till noll och på noll är det ”kör”. 
Varje kusk försöker ta den start kusken vill ha. 
Ekipage som hamnar på vingel får skylla sig själva. 

En grundregel finns: Favoriterna – eller de som 
vill köra offensivt – försöker komma ut bland de 
första på banan, så att de hinner nästan ända upp 

till banans ytterkant innan de vänder vänster. Där 
kan de få lite ”springspårsstart” eftersom start- 
linjen är vinklad så att hästarna längst ut kan vara 
lite längre fram och ha högre fart än de längst in 
utan att vara för tidiga över startlinjen. Det främsta 
skälet till att de bästa hästarna vill starta långt ut 
är dock att försöka eliminera risken att hamna i 
kläm eller bli nertryckt och instängd, vilket de som 
startar längst in alltid riskerar att bli. 

Ekipage som börjar långt ut kan sedan efter 300-
400 meter se sig om och kusken fatta beslut: Var är 
de värsta motståndarna? Ska jag framåt eller bara 
söka position i fältet? Startar man ”inne i smeten” 
hamnar man där man hamnar, men å andra sidan 
är oftast de hästarnas chans att få en prisplacering 
med sig att ”spara så mycket mark som möjligt”.



Foto Google Maps

femåringarna har också egna ”klassiker”) och 
äldrestorloppen avgörs på Vincennes.

Lägg till att det i Grupp II-loppen skiljs på 
hingstar och ston (valacker är utestängda ur 
Grupp I- och Grupp II-lopp) och att det finns 
klassiskt program i både sulky och monté, så 
inser man att det blir en uppsjö av större lopp 
där respektive kulls bästa hästar möts. Där 
snackar vi verkligen ”Elitserie”.

E
n annan sak är den unika utformning 
banan har. Man vet egentligen aldrig 
om en häst som är bra på andra ba-
nor också är bra på Vincennes. Och 

tvärtom också: hästar som kan vara lite mer 
än medelmåttiga i sin klass på en vanlig”ba-
na kan visa sig vara väldigt mycket bättre på 
Vincennes.

Den svarta kolstybben är därtill ett under-
lag som beskrivs som perfekt för hästarna. 16-
18 tuffa starka, snabba hästar krigar över dis-
tanser som oftast är 2.700-2.800 meter. Hästar 
som är stjärnor på Vincennes och i lopp efter 
lopp är med och strider om de främsta place-
ringarna är i sanning verkliga hjältehästar.

Det ges och tas. Lämnar en kusk i andraspår 
så mycket som en ”halv lucka” framför sig är 
risken stor att ekipaget plötsligt är utpuffat i 
tredjespår. Den på insidan tar snabbt chansen 
att gå ut när minsta utrymme finns. Det skavs 
sulkyhjul. Och det är helt okej.

Kuskarna måste ha respekt för att Vincen-
nes ställer väldigt höga krav på hästarna. Att 
lägga speeder i fel länge är förödande. Många 
kuskar har fått lära sig läxan den sura hårda 
vägen att det sämsta man kan göra är att ha 
”tusenmetersbanetaktik” och envist svara led-
ningen. Det funkar helt enkelt inte. Nej, släpp 
förbi, gå ut och ta över igen, det är melodin för 
ledare som blir attackerade. Åtminstone fram 
till typ 1.000 meter kvar.

Ingen annan bana är som Vincennes. Störst 
och bäst helt enkelt.
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 här är Vincennes

>> PETITE PISTE
Lilla banan, 1.300 meter lång. Här 
kapar man enkelt uttryckt bort ned-
förs- och uppförsbacke och banan 
är en traditionell oval. Liksom stora 
banan med kolstybb som underlag. En 
av de egentligen riktigt anmärknings-
värda sakerna med den fantastiska 
gigantiska anläggningen Vincennes är 
att det faktiskt saknas banbelsyning i 
stora banans nedförsbacke, ”platten” 
och uppförsbacken! Därför används 
lilla banan vid kvällstrav, och under 
vintermeetinget i de sista loppen för 
dagen när det är eftermiddagstrav, när 
mörkret hunnit sänka sig över Paris.

>> GRANDE PISTE
Stora banan, 1.975  
meter lång. Nedförs-
backe mellan cirka 
1.900 och 1.600 meter 
kvar. Här ”skjuter det 
på” och tempot är oftast 
väldigt högt, runt eller 
under 1.05, speciellt i 
2.100-meterslopp som 
startas framför huvud-
läktaren. 

Som tränare och 
kusk gäller det att ha 
känsla för att balansera 
rätt för nedförsbacken. 
Hästarna rullar lätt 
över i galopp i den höga 
farten om de är för lätt 
balanserade. 

Efter nedförsbacken 
följer 300 meter lätt 
böjd ”platt” (mellantid 
1.500 kvar kommer 
där) och därefter den 
tunga uppförsback-
en mellan 1.300 och 
cirka 700 meter kvar 
(mellantid 1.000 kvar, 
mitt i uppförsbacken). 
Höjdskillnaden mellan 
högsta och lägsta punkt 
är elva meter. 

Uppförsbacken 
svänger lätt, och att  
avancera i tredje-fjärde-
spår där kräver därför 
väldigt tuffa hästar om 
de ska orka till mål. 

Sista kurvan är mel-
lan 600-250 kvar och 
upploppet inte längre 
än drygt 200 meter. 

Men det är, och 
känns, garanterat, långt 
för en häst som fått gå 
lite för tufft i uppförs-
backen och har dragit 
på sig mjölksyra…

meter lång är upp-
försbacken.

>> AUTOSTART
Nio hästar i bredd får 
plats bakom startbils-
vingen . I autostartlopp 
handlar program- 
numren verkligen om 
startspår. 

Hästarna med högst 
samlad prissumma i 
loppet lottas på de nio 
framspåren. ”Resten” – de 
fattigaste – lottas in på 
bakspåren. 

Autolopp på Vincennes 
är alltid 2.100 meter, både 
på lilla och stora banan.

600

LARS G DAHLGREN
lars@sulkysport.se



TOMAS MALMQVIST

D
en mest spännande hästen av de 
Malmqvist nu har i Frankrike är 
danske Kriterievinnaren Empire 
(e. Västerbo Prestige) som i kull-

kamraten Ecurie D:s frånvaro galopperade 
som storfavorit i danska Derbyt (Ecurie D. 
var inte anmäld till).

– Efter Derbyt på Charlottenlund i slutet 
av augusti kom Empire till Frankrike tillsam-
mans med Eric the Eel, som var fyra i danska 
Derbyt. De startade på Vincennes i mitten 
på september, men hade uppenbarligen tagit 
med sig nåt i infektionsväg för de var inte ku-
ranta den dagen. Både Empire och Eric the 
Eel är igång och gjorde comeback i Prix Mar-
cel Laurent mot Face Time Bourbon den 12 
november, och sedan i lämpliga fyra- och fem-
åringslopp under resten av vintermeetinget.

– Eric the Eel har redan varit ute en gång 
efter att han inte var frisk, på Enghien i slutet 
av oktober. Han slutade oplacerad men gjorde 
ett väldigt bra lopp, säger Tomas Malmqvist.

Empire har det största loppet för kullen i 
blickfånget, Criterium Continental annan-
dag jul, där vinnaren får en biljett till Prix 
d’Amérique.

– Empire är en fantastisk häst, och i Con-
tinental får han väl möta Ecurie D. Eftersom 
Empire är en väldigt storvuxen häst passar 
han på Vincennes. Empire vann ett lopp på 
Vincennes förra vintern och vann i somras 
på Enghien, påminner Tomas Malmqvist och 
fortsätter:

– Det kan vara bra för Empire att nu i bör-
jan av vintermeetinget möta franska toppar 

utan att ha så höga krav på sig utan kan köras 
lite avvaktande och uppbyggande. Hemma är 
han ju favorit varenda gång och måste så att 
säga ”vara med i kriget”.

A
v de 75 hästarna är knappt hälften 
ettåringar som nyss körts in och 
börjar tränas. Nästan alla dem ägs 
av Ecurie Hunter Valley, vars störs-

ta stjärna och mest kända häst är Grand Prix 
de l’ U.E.T-vinnaren Drole de Jet (e. Coktail 
Jet-Likely Jet). 

Denne, som i somras gick tre raka 1.09-tider 

i Frankrike över 1.609 och 2.100 meter, och 
är aspirant på att vara med i Prix d’Amérique. 
Drole de Jet tränas dock av Pierre Vercruysse, 
inte av Tomas Malmqvist, som istället huvud-
sakligen fått hand om Ecurie Hunter Valleys 
unga hästar.

Bakom Ecurie Hunter Valley står Matthieu 
Millet, och denne har alltså köpt Jean-Etienne 
Dubois gård Belfonds som är beläget i hjär-
tat av det hästtäta Normandie. Där har även 
Björn Goop haft verksamhet de senaste åren.

– Det här samarbetet blev klart i februari 
och nu är schemat att jag varje månad är två 
och en halv vecka i Frankrike och 1,5 vecka i 
Sverige på Jägersro. Där har jag ett 20-tal häs-
tar. Hittills har det fungerat bra, hästarna har 
gjort det fint och tävlat bra både i Sverige och 
Frankrike, säger Tomas Malmqvist.

I 
Frankrike har Tomas 21 tränarsegrar i år. 
På Vincennes är antalet segrar två. Och 
Malmqvist har alltså några hästar som 
kan förväntas vara faktorer att räkna 

med under vintermeetinget. 
– Jag räknar med att 15-20 hästar ska tävla 

i vinter. 
Främsta kortet, utöver ovan nämnde Empi-

re, är bland de äldre svenskfödde sexåringen 
Calle Crown (e. Great Challenger) som i år 
sprungit in över en miljon kronor och som 
vann sin senaste start, på Vincennes i mitten 
på oktober på respektingivande 1.12,5/2.875 
meter.

– Calle Crown börjar komma upp rätt högt 
i klasserna nu (3,8 miljoner kronor insprung-
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Tomas Malmqvist har haft hästar stationerade i Frankrike i flera år, och 
i vintras blev det plötsligt fullskalig satsning. 

Malmqvist har nu 75 hästar där!
– Sedan det blev klart att jag skulle ha ett samarbete med hästägaren 

som köpte Jean-Etienne Dubois gård och vi flyttade ut dit från Grosbois 
är jag mer i stallet här i Frankrike än i Sverige, säger Tomas Malmqvist.

Text LARS G DAHLGREN

”Mer i Frankrike än
hemma i Sverige”

Jägersrotränaren störste svensken

Jägersrotränare på papperet men minst lika mycket ”fransk” 
tränare. Tomas Malmqvist är den svensk med flest hästar i trä-
ning i Frankrike och numera ansvarar han för hela 75 hästar, 
såväl franska, svenska som danska travare. Foto Mia Törnberg



et, reds.anm.), men hävdar sig fortfarande bra 
och det tror jag han kommer göra även under 
vintermeetinget. Han gillar Vincennes också, 
säger Tomas Malmqvist.

I den klass Calle Crown befinner sig, med 
350.000-400.000 euro insprunget, finns det 
flera fina lopp under vintermeetinget utan att 
hästen behöver möta de som räknas till abso-
luta eliten.

– Men det betyder inte att det är enkla lopp, 
för det finns väldigt bra franska hästar på väg 
uppåt på det som så att säga är hans nivå.

Två andra som ”tävlar på” är svenske fem-

åringen Holy Water (e. Pastor Stephen) och 
danske Confidence (e. Great Challenger).

– De gör det jämnt och bra i de 
klasser de befinner sig.

B
land de franska treåringarna 
har Malmqvist en häst som 
sticker ut: Stoet Hunter 
Valley (e. Charly du Noyer-Reethi 

Rah Jet) vilken är syster med ingen mindre än 
Bold Eagle! Hunter Valley var rekorddyr på 
auktion som ettåring, 400.000 euro, när hon 
ropades in av en agent för Matthieu Millets 

räkning. Hunter Valley tränades till en början 
av Björn Goop. De två första starterna gjor-

de hon där, med en seger och en 
andraplats, men sedan i september 
har Tomas Malmqvist haft hand om 
Hunter Valley med två segrar och en 
andraplats som resultat. 

Ännu så länge har Hunter Valley 
hållit till på ”vanliga lopp-nivån”, men under 
vintermeetinget kommer bågen att spännas 
högre.

– Ja, Hunter Valley ska provas i grupp III 
och grupp II. Det är möjligt att de första lop-
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Tomas Malmqvists största seger på Vincennes stod Tumble Dust för i fyra-
åringsloppet Criterium Continental 2014. Segern innebar en friplåt till Prix 
d’Amérique och Malmqvist spänade bågen, men hästen blev lottlös i det 
stora slaget. Foto Valentin Desbriel/Scoopdyga.com

…och Tomas siktar på Criterium Continental även i vinter. Den här gången 
är hans främsta bidrag danskfödde Empire, som vann på Vincennes förra 
vintern och på Paris-banan Enghien i somras.

Foto Elliott Choiraqui/Scoopdyga.com

Som lillasyster till en av världens bästa hästar genom tiderna, Bold Eagle, har Hunter Valley haft ögonen på sig hela karriären. Nu stundar det första 
vintermeetinget för det treåriga stoet som tränas av Tomas Malmqvist. Foto Valentin Desbriel/Scoopdyga.com

1000
segrar som tränare 

passerade To-
mas Malmqvist i 
somras. Av dessa 

är ett 60-tal tagna i 
Frankrike. 



TOMAS MALMQVIST

pen där kommer lite tidigt, helst hade jag gett 
henne något mer ”vanligt lopp” först, innan vi 
ger oss i kast med att matcha i lopp där kullens 
bästa ston kan vara med, men det hinns kan-
ske inte med, säger Tomas Malmqvist.

Howdy Partner (e. Repeat Love) och 
Humble Stance (e. Repeat 
Love), som fötts upp och ägs 
av danska Panamera Racing, 
är också treåringar att hålla 
lite extra utkik efter, liksom 
nyförvärvet Hero Sibey (e. 
Niky) som var tvåa i första 
starten för Malmqvist, på 
Vincennes på en 1.15-tid över 
lång distans. 

Ny i stallet är också löftet 
Havilah (e. Ready Cash) som 
i somras tog tre raka segrar  från debuten i 
Björn Goops träning.

– Humble Stance vann i senaste starten på 
Vincennes och har två raka nu, säger Tomas 
Malmqvist.

U
teslutet är inte heller att fler in-
tressanta hästar flyttas från Sveri-
ge – och kanske Danmark – till 
hans franska stall.

– Det kommer intresseförfrågningar om 
det. Fortfarande finns intresse 
hemma att ta lämpliga hästar 
till Frankrike, även om det ju 
nu blivit lurigare med coro-
naläget och vad som kan hända 
där med tävlandet. Dessutom 
spelar det ju roll att pandemin 
gör det svårare att åka hit och 
hälsa på sin häst och när den 

startar. 
Dessutom har ju prispengarna gått ner med 

storleksordningen tio procent i Frankrike.
– Ja, men det känner jag inte har så stor be-

tydelse för intresset i Sverige att flytta hästar 
hit. Det är fortfarande så att om man kommer 
hit med en häst som kommer bra in i loppen 
i Frankrike i förhållande till sin kapacitet, och 
som dessutom fungerar bra på långa distanser 
och långa banor, då kan den hästen fortfarande 
springa in betydligt mer pengar i Frankrike än 
vad den gör hemma. Till det kommer förstås 
själva grejen, spänningen i, och känslan med 
att ha en häst som man vill kolla om den duger 
i Frankrike…det ska heller inte underskattas,  
säger Tomas Malmqvist.

Till det kommer själva grejen 
och känslan med att ha en 
häst som man vill kolla om 
den duger i Frankrike
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MALMQVIST I FRANKRIKE

>> Tomas Malmqvists franska stall:
Hästar på franska träningslistan: 39. Tvååringar: 14. Treåringar: 11
Svenskfödda: 
Calle Crown h 6 år e. Great Challenger – Hillary Crown 1.10,3ak* 371.604 euro
Holy Water h 5 år e. Pastor Stephen – Longisland Icetea 1.11,2ak 201.921 euro
Twigs Briard v 9 år e. Scarlet Knight – Twigs Goldie 1.12,0ak 80.968 euro
Borups Senator h 5 år e. S.J.’s Caviar – Jackal Broline 1.11,7ak 75.522 euro
Danskfödda:
Confidence v 6 år e. Great Challenger – Uni Håleryd 1.10,8am 218.371 euro
Empire h 4 år e. Västerbo Prestige – Gossip Gal 1.10,7ak* 185.223 euro
Eric the Eel h 4 år e. Muscle Hill – Laurel America 1.11,6ak 93.645 euro
Donna di Damgård s 5 år e. Great Challenger – Ragna Opal 1.12,7ak 36.322 euro

Franskfödda treåringar som vunnit i år:
Hunter Valley s e. Charly du Noyer – Reethi Rah Jet   5 st: 3–2–0 54.400 euro
Howdy Partner h e Repeat Love – Action Replay 12 st: 4–2–2 49.900 euro
Humble Stance h e. Repeat Love – Bubble Jet   9 st: 3–1–1 35.620 euro
Here I Am h e. Ready Cash – Come On Jet   5 st: 2–0–0 10.910 euro
Franskfödda tvååringar som startat i år:
Icelander h e. Uriel Speed – Best Lady   4 st: 1–0–1 7.977 euro
Ichiro de Joudes h e. Prince Gede – Crown de Joudes   3 st: 0–0–1 3.500 euro
Ilma Corda s e. Quaker Jet – Sursum Corda   1 st: 0–0–1 1.960 euro
Invictus Madiba h e. Booster Winner – Batignolles   1 st: 0–0–1 1.540 euro
Illawara s e. Bold Eagle – In Race   1 st: 0–0–0

LARS G DAHLGREN
lars@sulkysport.se

Känslan att som hästägare få testa sin häst i Frankrike med andra förutsättningar än lopp på tusenmetersbanor i Sverige och se hur den står sig i kon-
kurrensen anser Tomas Malmqvist är en viktig morot. Kretsen bakom sexårige andelshästen Calle Crown har sedan hösten då hästen var fyra år valt att 
satsa helt på Frankrike och sedan debuten på Vincennes i september 2018 har hästen sprungit in 2,6 miljoner kronor. Foto Valentin Desbriel/Scoopdyga.com



I den speciella situation som råder är nedanstående 
medlemsorganisationer glada för att vi kan som gåva 
skicka Sulkysports specialnummer om det  
franska vintermeetinget till våra medlemmar.

Vi har på begäran och för att tillgodose miljön filtrerat 

utskicken så att varje adress får ett exemplar av Sulky- 
sports specialnummer. Undantaget är TR-medlemmar 
som får ett extra exemplar till stallets fikarum.

Vi önskar våra medlemmar varmt välkomna tillbaka 
runt ovalen så snart omständigheterna så tillåter.

EN GÅVA FRÅN DIN FÖRENING

ASVT  |  TravTränarnas Riksförbund  |  Mälardalens  Travhästägareförening

Solvalla Hästägarförening  |  Åby Travhästägareförening  |  Östergötlands Travhästägareförening

  Här är loppen du kan tävla i 2021
6 FEBRUARI 
3-åriga ston, alla
3-åriga hingstar/valacker, alla
4-åriga ston, högst 250 000 kr
4-åriga hingstar/valacker, högst 250 000 kr

27 MARS
3-åriga ston, högst 150 000 kr
3-åriga hingstar/valacker, högst 150 000 kr
4-åriga ston, alla
4-åriga hingstar/valacker, alla

5 MAJ 
3-åriga ston, högst 300 000 kr
3-åriga hingstar/valacker, högst 300 000 kr
4-åriga ston, alla
4-åriga hingstar/valacker, alla

30 JUNI 
3-åriga ston, alla
3-åriga hingstar/valacker, alla
4-åriga ston, högst 450 000 kr
4-åriga hingstar/valacker, högst 450 000 kr

INITIATIVTAGARE: Margareta Wallenius-Kleberg och Menhammar Stuteri, Solvalla samt Svensk Travsport.

TOTAL PRISPOTT9,6
MILJONER KRONOR

Den 6 februari startar 2021 års upplaga av 
Margaretas unghästsatsning som omfattar 16 lopp 
för svenskfödda tre- och fyraåriga varmblod. 
Förstapriset i varje lopp är 300 000 kr!
Margareta Wallenius-Kleberg är en av de personer som betytt mest för svensk 
travsports utveckling. Margareta driver framgångsrika Menhammar Stuteri men 
har även i ett bredare perspektiv betytt mycket för landets uppfödare genom 
sitt djupa engagemang i Avelsföreningen.  

Margareta valdes 2018, som första kvinna genom tiderna, in i travsportens 
Hall of Fame i USA och har sedan 2013 varit invald i den svenska motsvarigheten.
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FRANSKA KULLAR

Gotland (hingst e. Ready Cash) – Philippe Allaire, 1.11,3/€547.500
Gospel Pat (hingst e. Uriel Speed) – Philippe Allaire, 1.11,8/€303.850
Golden Bridge (hingst e. Ready Cash) – Philippe Allaire, 1.12,1/€283.950
Gallant Way (hingst e. Ready Cash) – Philippe Allaire, 1.11,6/€250.100
Goldy Mary (sto e. Ready Cash) – Mathieu Abrivard, 1.13,0/€181.060

BUBBLARNA

G
STORLOPP G-KULLEN

Datum Grupp/lopp/prissumma Kön/ålder Distans Disciplin
12 nov Gr II Prix Marcel Laurent (€85.000) hingstar & ston 4-5 år 2.100 auto
22 nov Gr III Prix de Boissy-Saint-Leger (€70.000) hingstar & ston 4-5 år 2.100 auto
28 nov Gr III Prix de Chenonceaux (€70.000) hingstar & ston 4-5 år 2.700 meter
7 dec Gr II Prix Philippe du Rozier (€85.000) hingstar & ston 2.175 meter monté
12 dec Gr II Prix Octave Douesnel (€85.000) hingstar 2.700 meter
13 dec Gr II Prix Ariste Hemard (€85.000) ston 2.700 meter
27 dec Gr I Criterium Continental (€170.000) hingstar & ston (int) 2.100 auto
9 jan Gr II Prix Emile Riotteau (€85.000) hingstar & ston (int) 2.700 meter monté
16 jan Gr II Prix de Croix (€85.000) hingstar & ston (int) 2.850 meter
31 jan Gr II Prix Bold Eagle (€85.000) hingstar & ston (int) 2.100 auto
31 jan Gr II Prix Camille Blaisot (€85.000) hingstar & ston 2.850 meter monté
7 feb Gr II Prix Ovide Moulinet (€85.000) hingstar 2.700 meter
11 feb Gr II Prix Jean Le Gonidec (€85.000) ston 2.700 meter
14 feb Gr I Prix des Centaures (€170.000) hingstar & ston 4-6 år 2.200 meter monté
28 feb Gr II Prix Paul Bastard (€85.000) hingstar & ston 2.700 meter monté
6 mars Gr I Prix de Selection (€170.000) hingstar & ston 4-6 år 2.200 meter

En påtaglig förändring har gått att skön-
ja bland topparna i den franska G-kullen. 
Gotland har tjänat näst mest pengar, men 
platsar inte på listan.

När hans stjärna successivt slocknat har 
andra klivit fram och står för ljuset.

Här siktas merparten mot den 27 decem-
ber då Criterium Continental avgörs med en 
Prix d’Amérique-plats i potten till vinnaren.

Text EMIL PERSSON

GU D’HERIPRE
Hingst e. Coktail Jet-Vedetta d’Heripre e. 
Orlando Vici
Tränare: Philippe Billard.
Ägare: Ecurie d’Heripre.
Statistik: 19 st: 11–4–1, €435.550, 1.11,6
>> Tvåa i Criterium des 3 ans (€200.000) 
och trea i Criterium des 4 ans (€170.000). 
Kan man verkligen placera en häst först på 
den här listan som ännu inte lyckats vinna 
ett Grupp I-lopp trots att fyraåringssäsong-
en är på väg mot sitt slut? Jo, vi tycker 
faktiskt det för vid de fyra Grupp II-segrar 
som Coktail Jet-sonen därtill tagit så har 
han övertygat stort och prestationsmässigt 
har det inte funnits något att anmärka på i 
Criterium-loppen även om han inte fått kliva 
upp överst på prispallen. I finalen av Grand 
Prix de l’U.E.T. (€400.000) sågs Gu d’Heripre 
som den stora utmanaren till Ecurie D, men 
båda slog på galopper kort före mål när 
det stod och vägde om topplaceringarna. 
Lyckas Gu d’Heripre studsa tillbaka illa 
kvickt kan vi se honom hitta en väg in till 
Prix d’Amérique.

GUNILLA D’ATOUT
Sto e. Ready Cash-Topaze d’Atout e. Coktail 
Jet
Tränare: Sebastien Guarato.
Ägare: Ecurie Saint Martin.
Statistik: 14 st: 9–2–0, €403.650, 1.11,6
>> Gunilla d’Atout har stått som vinnare av 
Criterium des 3 ans (€200.000) och slutade 
tvåa i Criterium des 4 ans (€170.000), vilket 
säger det mesta om vilket toppsto detta är. 
Som om inte det vore nog vann hon det så 
prestigefyllda treåringsloppet för ston Prix 
Annick Dreux (€110.000) under fjolåret. Kar-

riärens enda riktiga plump kom i montékri-
teriet Prix des Vincennes (€200.000), men 
det loppet reds redan vecka efter Criterium 
des 3 ans och det går inte 
klandra Gunilla d’Atout om 
det satt en smula i benen. 
Årets säsong har innehållit 
sporadiskt startande; något 
som kan innebära att Gunilla 
d’Atout kommer utvilad och 
mentalt mindre tagen inför 
det så tuffa vintermeetinget.

GREEN GRASS
Sto e. Bold Eagle-Tootsie 
Smiling e. Goetmals Wood
Tränare: Sebastien Guarato.
Ägare: Sebastien Dewulf.
Statistik: 26 st: 9–3–4, €578.550, 1.11,2
>> Ingen häst i den franska G-kullen har 
tjänat mer prispengar än Sebastien Gua-
ratos Green Grass, men det har också haft 
sitt pris. Stoet inledde med sju segrar på 
tolv starter, men hennes hetsiga tendenser 
gjorde att det undan för undan blev allt 
tuffare för henne att orka stå distans i de 
långa loppen på Vincennes. Efter att hon 
förra hösten inlett Prix de l’Etoile (€200.000) 
i 1.09-tempo de första 1.200 meterna trod-
de de flesta att hennes mentala låga skulle 

sluta brinna, men faktum är att hon rest sig 
och fortsatt tillhöra den absoluta kulltop-
pen. I den röriga avslutning som blev av 

Grand Prix de l’U.E.T. (€400.000) fick Green 
Grass blott se sig passerad med nos som 
marginal av svensk Power. Green Grass 

har alla förutsättningar för 
att fortsätta vara ett nyttig 
toppsto som hänger med i 
alla tempo likt stallkamraten 
Billie de Montfort varit under 
så många säsonger.

GO ON BOY
Hingst e. Password-Balginet-

te e. Hasting
Tränare: Romain Derieux.
Ägare: Caroline Logier.
Statistik: 18 st: 11–1–1, €296.920, 1.11,6
>> Romain Derieux lät Go On Boy rada 
segrar i Cagnes-sur-Mer innan han förra 
hösten bedömde hästen vara redo att inta 
huvudstaden. Där har inte framgångarna 
låtit vänta på sig. Efter trippla triumfer 
i Grupp III-loppen Prix Kurse (€60.000), 
Prix Vindex (€80.000) och Prix de Milan 
(€70.000) och en andraplats i Grupp III-lop-
pet Prix d’Avignon (€70.000) bedömdes 
Go On Boy vara redo att utmana eliten i 
Criterium des 4 ans (€170.000). Det gjorde 

han med buller och bång och genom att 
sändes till tät och svara såväl Gu d’Heripre 
och Gunilla d’Atout. Drömsegern förvandla-
des dock till en mardröm då det dopingprov 
som togs på hästen 48 timmar före loppet 
visade spår av en antiinflammatorisk 
behandling; något som Derieux också med-
gett att hästen fått till sig, men att det ska 
ha skett i god tid före karenstiden. Något 
definitivt besked hur det hela kommer sluta 
finns inte i skrivande stund.

GELATI CUT
Hingst e. Coktail Jet-Variety Cut e. Mambo 
King
Tränare: Romain Christian Larue.
Ägare: Ecurie de Windcut.
Statistik: 30 st: 6–5–4, €264.670 1.11,4
>> Gelati… vem sade du!? För den breda 
massan på svensk mark så är detta inget 
särskilt känt namn, men den som noga 
studerar resultatlistorna från de semi-sto-
ra, franska unghästloppen för G-årgången 
kan konstatera att Gelati Cut väldigt ofta 
varit med och slagits om topplaceringarna. 
Främst utmärker sig årets segrar i Grupp 
III-loppen Prix d’Avignon (€70.000) där han 
besegrade Go On Boy och Prix Caecilia 
(€60.000), men därtill var han tvåa i Prix 
Phaeton (€85.000) bakom Gu d’Heripre, på 
samma tidsnotering som vinnaren. Romain 
Christian Larue har varvat upp inför vintern 
med att starta Gelati Cut i några pennings-
tinna Grupp I-lopp på italiensk mark vilket 
kan vara nyttigt som omväxling istället för 
att ständigt behöva klättra i uppförsbacken 
på Vincennes.

Fokus på fyraåringars chanser i sulkylopp.

Etta – utan att vinna Gr 1
Kullens kung har abdikerat

Etta – utan 
någon seger 
i Grupp I…

Gu d’Heripre.
Foto Gerard Forni

Gunilla d’Atout.
Foto Gerard Forni

Green Grass.
Foto Scoopdyga.com

Födda 2016
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H
STORLOPP H-KULLEN

Datum Grupp/lopp/prissumma Kön Distans Disciplin
14 nov Gr II Prix Abel Bassigny (€85.000) hingstar 2.175 meter
14 nov Gr II Prix Reine du Corta (€85.000) ston 2.175 meter
14 nov Gr II Prix Louis Tillaye (€85.000) hingstar & ston 2.700 meter monté
28 nov Gr II Prix Jacques de Vauloge (€85.000) hingstar 2.700 meter
28 nov Gr II Prix Annick Dreux (€95.000) ston 2.700 meter
12 dec Gr II Prix Raoul Balliere (€85.000) hingstar & ston 2.175 meter monté
20 dec Gr I Criterium des 3 ans (€170.000) hingstar & ston 2.700 meter
27 dec Gr I Prix de Vincennes (€170.000) hingstar & ston 2.700 meter monté
10 jan Gr II Prix de Tonnac-Villeneuve (€85.000)  hingstar & ston (int) 2.700 meter
23 jan Gr II Prix du Pardieu (€85.000) ston 2.175 meter monté
24 jan Gr II Prix Camille de Wazieres (€85.000) hingstar 2.175 meter monté
31 jan Gr II Prix Charles Tiercelin (€85.000) hingstar & ston (int) 2.100 auto
13 feb Gr II Prix Ephrem Houel (€85.000) hingstar & ston 2.850 meter
14 feb Gr I Prix des Centaures (€170.000) hingstar & ston 4-6 år 2.200 meter monté
  6 mar Gr II Prix Louis Le Bourg (€85.000) hingstar & ston 2.850 meter monté
  6 mar Gr I Prix de Selection (€170.000) hingstar & ston 4-6 år 2.200 meter

En tydlig etta i form av Helgafell, men 
vidöppet bakom. Det är statusen över de 
franska treåringarna.

Uppstickarna är flera och framförallt har 
Hohneck flyttat fram sina positioner under 
säsongens andra halva.

Det kommer bli en händelserik vinter  
när H-kullen drabbar samman med höjd- 
punkten Criterium des 3 ans strax före jul.

Text EMIL PERSSON

HELGAFELL
hingst e. Charly du Noyer-Baaria e. Quaker 
Jet
Tränare: Philippe Allaire.
Ägare: Ecurie Normandy Spirit.
Statistik: 12 st: 9–2–0, €356.400, 1.13,5m
>> Helgafell avslutade föregående vinter-
meeting med att överraskande ”bara” bli 
tvåa i Prix Paul Viel (€100.000) och galoppe-
rade därefter bort sig direkt i Grupp I-loppet 
Criterium des Jeunes (€170.000). Plötsligt 
fanns det utrymme för att börja spekulera 
i att Helgafell redan börjat tappa fart, men 
vårens, sommarens och höstens framträ-
dande har pekat på något helt annat. I Prix 
Albert Viel (€145.000) visade hästen häftig 
styrka då han anförde hela vägen och var 
snubblande nära att slå löpningsrekordet 
och i höstens comeback följde han upp 
med att vinna ytterligare ett Grupp I-lopp 
i form av Europeiskt Treåringschampionat 
(€100.000). Sonen till unghäststjärnan 
Charly du Noyer (e. Ready Cash) bär 
kullens kungakrona fram tills motsatsen är 
bevisad!

HOOKER BERRY
Hingst e. Booster Winner-Osaka Berry e. 
Caballio In Blue
Tränare: Jean-Michel Bazire.
Ägare: Michel Aladenise.
Statistik: 15 st: 4–6–3, €264.820, 1.10,6
>> Ingen treåring har sprungit snabb-
are på fransk mark än Hooker Berry. I 
högsommarvärme vann hästen Prix Henri 
Cravoisier (€60.000) på 1.10,6a/1.609 meter 
på Enghien efter att skuggat en hårddra-
gande ledare fram tills mitt på upploppet. 
Två veckor senare bärgades segern i Grupp 

II-loppet Prix Pierre Plazen (€85.000) och 
det går tveklöst att argumentera för att 
Hooker Berry varit väl värd att få vinna 
några större lopp efter 
att tidigare slutat tvåa i 
Grupp I-loppen Criterium 
des Jeunes (€170.000) och 
Prix Albert Viel (€145.000). 
Hösten avslutades med en 
riktig tömning då Hooker 
Berry kördes i ledningen i 
Prix de l’Etoile (€170.000) 
och fick se sig mosad av 
en viss Face Time Bour-
bon. Sätter sig det loppet i 
benen eller orkar Jean-Michel Bazires häst 
repa mod?

HOHNECK
Hingst e. Royal Dream-Caranca e. Ready 
Cash
Tränare: Philippe Allaire.
Ägare: Philippe Allaire.
Statistik: 12 st: 7–1–3, €163.090, 1.12,2
>> Mästertränaren Philippe Allaire är 
inte känd för att vila på hanen när det 
kommer matchning av sina mer talang-
fulla hästar, men med Hohneck har han 
skyndat långsamt. Ja, om man nu kan säga 
så om en häst som debuterade i juli som 

tvååring, men faktum var att hästens första 
framträdande i ett Grupp-lopp först kom 
i juni. Då slutade han trea i Prix de Gien 
(€60.000) och efter att proffskusken Yoann 
Lebourgeois tog över tömmarna under 
sensommaren har Hohneck tagit ytterligare 

kliv. Vid segern i Prix Victor 
Regis (€85.000) på starka 
1.12,2/2.175 meter fick han 
sitt riktiga genombrott ge-
nom att spurta ner självaste 
Hooker Berry. Av bara farten 
har han vunnit ytterligare 
två penningstinna lopp 
på Vincennes och känns 

i skrivande stund som H-kullens riktiga 
rising star.

HAVANA D’AURCY
Sto e. Royal Dream-Avila e. Ready Cash
Tränare: Jean-Michel Bazire.
Ägare: Cyril Lelarge.
Statistik: 13 st: 7–1–0, €293.150, 1.13,2
>> Runt årsskiftet var Havana d’Aurcy 
kullens etta. Inom loppet av sex veckor 
räknade hon hem tre Grupp II-triumfer i 
form av Prix Une de Mai (€100.000), Prix 
Gelinotte (€100.000) och Prix Roquepine 
(€100.000). Det fanns tvivlare när hon skulle 
kliva upp i ringen och möta hingstar för 

första gången i Grupp I-loppet Criterium 
des Jeunes (€170.000), men den utmaning-
en antog hon med ackuratess. I Prix Albert 
Viel (€145.000) var hon däremot chanslös 
att utmana Helgafell efter att fått trava på 
utsidan och sommaren avslutades därefter 
med ett riktigt magplask i Prix Guy Deloison 
(€85.000). Att kunnandet finns råder ingen 
tvivel om, men Havana d’Aurcy måste 
studsa tillbaka med besked för att kunna 
utmana de allra främsta i kullen. 

HIRONDELLE SIBEY
Sto e. Gazouillis-Celina du Chatelet e. So 
Lovely Girl
Tränare: Jean-Michel Baudouin
Ägare: Ecurie Le Rivage.
Statistik: 16 st: 3–3–3, €164.600, 1.11,4
>> Hirondelle Sibey började lovade som 
tvååring med två segrar på de första tre 
starterna, men därefter gick hon segerlös 
elva lopp i följd. Stoet matchades dock i 
tufffast tänkbara sammanhang regelbun-
det och var bland annat sjua i sommarens 
Grupp I-lopp Prix Albert Viel (€145.000). 
Måhända har den hårdhet hon hunnit samla 
på sig nu gett resultat under sensommaren 
och hösten för Hirondelle Sibey slutade 
hon tvåa i Prix Guy Deloison (€85.000) och 
vann Prix Uranie (€85.000) i augusti. Därtill 
avslutade hon starkt till fjärdeplatsen i 
Grupp I-loppet Prix de l’Etoile (€170.000) 
som vanns av självaste Face Time Bourbon. 
Det faktum att hon hade hästar som Prix 
d’Amérique-aktuelle Feliciano och kulltop-
pen Hooker Berry efter sig i mål stärkte 
upp intrycket av att hon går en spännande 
säsong till mötes.
Fokus på treåringars chanser i sulkylopp.

Helgafell åter med full kraft

Heaven’s Pride (hingst e. Brillantissime) – Philppe Allaire, 1.14,5/€200.450
Havanaise (sto e. Ricimer) – Francois Pierre Bossuet, 1.13,2/€169.550
Heartbreaker One (hingst e. Alto di Viette) – Luc Roelens, 1.11,2/€162.250
Hanna des Molles (sto e. Village Mystic) – Laurent-Claude Abrivard, 1.12,7/€143.220
Headline (sto e. Brillantissime) – Kevin Vanderschelden, 1.14,1/€139.020

BUBBLARNA

Allaire vs Bazire

Kullens kung
till motsatsen
är bevisad

Helgafell.
Foto Scoopdyga.com

Hooker Berry.
Foto Gerard Forni

Hohneck.
Foto Gerard Forni

Födda 2017
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HISTORIK

M
en för att ta det från början...
sällskapet för främjandet av 
den franska halvblodshästen 
med det ståtliga namnet ”So-

ciété d’Encouragement pour l’Amélioration 
du Cheval francais du demi-sang” bildades 
för mer än 156 år sedan, eller 17 år efter att 
amerikanska sulkyhästens fader Hambletoni-
an föddes den 5 maj 1849.

Sex år efter sällskapets bild- 
ande utbröt det fransk-tyska 
kriget (1870-1871), vilket 
satte ett tillfälligt stopp för 
utvecklingen av travsporten. 
Arbetet återupptogs förvisso 
efter krigsslutet, men i sam-
manhanget ska det påpekas 
att den franska travsporten 
under lång tid nästan helt var 
förlagd till landsorten. 

På den tiden – så är det i mångt och mycket 
idag också – var Frankrike i stort sett huvud-
staden Paris. Det som skedde utanför Paris 

centrala arrondissement (stadsdelar) existera-
de inte överhuvudtaget.

T
ravet hade det mycket tufft inled-
ningsvis mot den sedan många år 
etablerade fullblodssporten. Inte 
så konstigt eftersom travet var den 

”fattiga kusinen från landet”. Galoppen hade 
sett till att kapa åt sig de allra bästa tävlings-
dagarna och den enda möjligheten för trav-

sporten att göra sig gällande 
överhuvudtaget var att ar-
rangera tävlingar under vin-
termånaderna.  

Hela 15 år tog det för 
den franska travsporten 
att nå till huvudstaden. Ett 
jättelikt område vid den 
östra kanten av Boulogner-
skogen fick hyras av staden 

Paris. Arrendet löpte till en början i 20-års-
perioder och nuvarande kontrakt är skrivet 
till 2025. 

Vincennes-banan invigdes den 7 september 
1879 och den dagen hölls det fyra travlopp 
och två hinderlöpningar. Tre av loppen reds 
under sadel och det fjärde avgjordes i sulky.

Det första sulkyloppet, Grand Interna-
tional, avgjordes över den mastiga distansen 
5.000 meter – i vagn med två eller fyra (!) hjul. 
Styrkan premierades och prispengarna, som 
franska staten stod för, uppgick 7.000 franc, 
varav vinnarens belöning var 4.000 franc.

Polkantchik vann både den första och an-
dra upplagan av Grand International. 

Någon succé blev det dock inte. De häst- 
intresserade parisarna väckte ingen större be-
undran för travsport, utan använde mycket 
hellre sin fritid till att besöka stadens galopp-
tävlingar. 

T
ravets folk kämpade dock oförtru-
tet vidare och 1895 uppfördes en 
liten tävlingsarena i Paris-förorten 
Neuilly-Levallois. Sporten var fort-

satt i sin linda och endast ett 20-tal officiella 
löpningar skrevs ut årligen.

Senare hyrde travsporten in sig på på hip-
podromen i Saint-Cloud, där det tidigare ute-

slutande tävlades i galopp. Banans ägare Ed-
mond Blanc, sin tids störste galoppuppfödare 
och ägare, lät varva galopp- och travlopp, men 
sulkysporten upphörde helt i Saint-Cloud ef-
ter första världskriget när banan bytte ägare. 

Travsportens forsatta utveckling var på 
långa vägar inte något enmansjobb, men utan 
den franska travuppfödarföreningens ordfö-
rande Philippe du Roziers oförtröttliga in-
sats hade förmodligen aldrig vintermeetinget 

Travet var den ”fattiga kusinen 
från landet”. Galoppen hade 
sett till att kapa åt sig de allra 
bästa tävlingsdagarna
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Den 2 oktober 1864 är datumet för travsportens 
avstamp i Frankrike. 

Mycket vatten skulle det rinna under Paris alla 
broar innan vintermeetinget blev en verklighet i 
den franska huvudstaden. 

Första vintermeetinget hölls 1906. 114 år senare 
är fortsatt vintern den särklass viktigaste tävlings-
perioden i trikolorens land.

Text CLAES FREIDENVALL

Att slåss mot ga-
loppsporten var tra-
vets vardag i Frank-
rike på 1800- och 
början av 1900-talet. 
Philippe du Rozier 
var mannen som 
gick till handling – 
genom det franska 
vintermeetinget.

Så här såg det ut 1901 när travhästarna 
under några år tävlade på galoppbanan i 
Saint-Cloud, men lyftet för travet kom vid 
flytten till Vincennes några år senare.

Så skapades franska   
Historien bakom travfesten

Vincennes då och nu. Den infällda bilden 
ovan visar Vincennes när banan hade för-



i den franska huvudstaden överhuvudtaget 
kommit till.

Vid förra seklets början drev han intensiv 
lobbyverksamhet mot myndigheterna i Paris 
för att få arrangera ett permanent vinterme-
eting på Vinncennes. Den 4 februari 1906 
blev det verklighet i samband med att banan 
invigde sin nya anläggning.

Endast 37 hästar deltog under premiärda-
gen, men det hindrade inte att det blev succé. 
Parisarna hade äntligen hittat till travsporten! 

Senare slog också Enghien upp portarna 
och företrädesvis hölls det sommartävlingar 
där. Numera är Enghien- banan öppen större 
delen av säsongen.

Ytterligare ett storkrig skulle göra halt för 
travets del. Under Första världskriget (1914-
1918) låg nästan all travsport helt nere, men 
det hölls ”inofficiella” tävlingar både i Paris, 
och framför allt ute på landsorten. När kriget 
var över var travsporten snabbt igång och de 
första efterkrigstävlingarna på Vincennes hölls 
den 2 maj 1919. Året därpå – söndagen den 1 
februari 1920 – kördes den allra första uppla-
gan av världens idag förnämsta lopp för äldre 
travare när Pro Patria vann Prix d’Amérique! 

Ett annat år att lägga på minnet gällande 
Vincennes är 1934. Då reds det sista galopp-

loppet  – 26 november –  där. De första två-
åringsloppen avgjordes 1948 på den franska 
huvudstadsovalen och fyra år senare arrange-
rades de första kvällstävlingarna. 

E
tt avgörande år i den franska trav-
sportens historia var 1949. Då flyt-
tade travförbundet in på 7 Rue d’As-
torg i centrala Paris och sedan 1950 

har fransk travsport i stort sett varit en enda 

lång framgångshistoria. Idag är det franska 
travsporten den starkaste ekonomiskt i värl-
den och från 7 Rue d’Astorg har det också 
gjorts betydande landvinningar mot galop-
pen i hemlandet. 

Länge disponerade bara travsporten sönda-
garna – från mitten av december till mitten av 
februari. Galoppen stod också för huvudelen 
av de tiercélopp som arrangerades i Frankrike, 
men 1983 kom det defintiva genombrottet 
för travets del. 

Vid den tidpunkten gick 59 procent av pris- 
och uppfödarpengarna i fransk hästsport till 
galoppen, men efter ett beslut i jordbruksmi-
nisteriet 1982 skulle travets andel öka med 1,5 
procentenheter per år så att man från år 1989 
kom fram till lika stor ekonomisk fördelning 
mellan de båda sporterna.

Så är styrkeförhållandet fortfarande mellan 
travet och galoppen i Frankrike.

Och en sak är säker – i vinter skrivs ny trav-
historia i den franska huvudstaden.
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>> Namnet Prix 
d’Amérique tillkom 
för att hylla de ame-
rikanska truppernas 
insatser under det 
Första världskriget. 
Löpningen hölls 
första gången 1920 
och körs numera 
alltid sista söndagen 
i januari.

FAKTA

Så här såg det ut på föregångaren till Vincennes, nämligen Hip-
podrome de Neuilly-Levallois i en av Paris förorter, där det bör-
jade tävlas 1895.

Faksimil ur Le Trotteur le Francais

 vintermeetinget

sta tävlingarna 1879, men det skulle dröja ända till 1906 innan den stora invigningen. Sedan tog det fart – i 
vintras var det 100 år sedan Prix d’Amérique avgjordes för första gången

CLAES FREIDENVALL
claes@sulkysport.se

Faksimil ur Le Trotteur le Francais

Foto Stefan Melander/Stalltz.se

1920
avgjordes Åris d’Amérique för första 

gången och vinnaren var franske  
femåringen Pro Patria.



VINTERN I SIFFROR
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94 tävlingsdagar från 28 oktober till 6 mars 

778 lopp, varav 81 high-five-löpningar

102 grupplopp, varav elva Grupp-I

569 sulkylopp där Prix d’Amérique (€900.000) är störst

209 montélopp där Prix de Cornulier (€650.000) är störst

32.383.000 euro i prispengar totalt

41.623 euro i snitt per lopp

11.281.000 euro i internationella lopp

405.000 euro är förstapriset i Prix d’Amérique

850.000 euro sprang svenska tränares hästar in förra meetinget

…och så här gick det förra vintern
>> Vinstrikaste tränare
Namn Starter Segrar Inkört (€)
Jean-Michel Bazire 353 83 3.731.180
Sebastian Guarato 232 22 1.957.830
Philippe Allaire 133 23 1.343.980
Laurent-Claude Abrivard 169 23 1.217.480
Franck Leblanc 336 21 1.206.220

>> Segerrikaste kuskar
Namn Starter Segrar Inkört (€)
Eric Raffin 384 69 2.410.890
Jean-Michel Bazire 173 58 2.296.660
David Thomain 319 37 1.382.895
Matthieu Abrivard 349 35 1.658.275
Franck Nivard 326 32 1.751.060

>> Segerrikaste ryttare
Namn Starter Segrar Inridit (€)
Eric Raffin 151 24 1.158.780
Alexandre Abrivard 111 19 1.178.280
Mathieu Mottier 104 15 728.520
David Thomain 104 14 598.110
Adrien Lamy 121 12 857.950

>> Vinstrikaste franska travare
Namn (far)   Prispengar (€)
Face Time Bourbon (e. Ready Cash)   717.500
Davidson du Pont (e. Pacha Pont)   447.400
Bilibili (e. Niky)   427.500
Belina Josselyn (e. Love You)   334.040
Etoile de Bruyere (e. Kenor de Cosse)   262.200

>> Vinstrikaste svensktränade travare
Namn (far) Tränare Prispengar (€)
Short In Cash (e. Ready Cash) Björn Goop 77.300
Dear Friend (e. Orlando Vici) Johan Untersteiner 66.150
Unique Juni (e. Uptown Yankee) Jörgen Westholm 61.130
Empire (e. Great Challenger) Tomas Malmqvist 53.500
Velvet Gio (e. Nad Al Sheba) Magnus Dahlén 52.600

>> Vinstrikaste avelshingstar
Namn Starter Segrar Prispengar (€)
Ready Cash 391 43 2.754.620
Prodigious 224 18 1.026.605
Royal Dream 144 28 851.450
Love You 196 11 850.960
Niky 149 9 801.440

Jean-Michel Bazire dominerade förra 
vintermeetinget som tränare.

Foto Simon Hagen

Titta – det finns ett vintermeeting till
Det är inte bara i huvudstaden som det pågår ett vintermeeting. Även Cagnes sur 

Mer-banan utanför Nice tävlar flitigt från december till mitten av mars. 
Prispengarna är inte lika höga som på Vincennes, men några riktiga toppar går 

likväl att skönja. Dels körs Grupp III-loppet Prix de la Cote d’Azur (€100.000) den 
14 januari över 2.900 meter voltstart och därtill brukar delar av Europaeliten drabba 
samman i Grupp I-klassikern Criterium de Vitesse (€145.000) över 1.609 meter 
autostart som kommer att avgöras den 14 mars.

Nicolas Ensch, Yannick-Alain Briand och bröderna Vincent samt Christophe 
Martens är framträdande profiler som vinner mycket lopp på Cagnes-sur-Mer.

>> Så här tävlas det i 
Cagnes-sur-Mer i vinter:
December:
12, 17, 19, 21, 27
Januari:
3, 8, 9, 13, 14, 17, 21, 24, 
27, 29
Februari:
2, 5, 9, 13, 16, 19, 23, 26
Mars:
2, 5, 6, 9, 14, 17Cagnes-sur-Mer. Foto Gerard Forni

!Valacker är utestängda från Prix d’Amérique vilket gör att de bästa, kastrerade 
franskfödda hästarna brukar toppas till första söndagen i december. Då avgörs 

finalen av den rikstäckande löpningsserien Grand National du Trot (€110.000) på 
Vincennes efter att hästarna kvalificerat sig via 13 etapplopp ute på provins- 

banorna. Loppet är inte bara öppet för valacker utan även hingstar och ston 
tillåts starta, men det är valacker och framförallt en viss Jean-Michel Bazire som 
dominerat på senare år. De fyra senaste finalerna har mästertränaren tagit hem 

då segergodsen varit Aubrion du Gers, Bel Avis, Ble du Gers och Cleangame.

330.000.000
Prispotten under det franska vintermeetinget

kronor

Foto Stalltz.se
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TÄVLINGSPROGRAM

D
en 28 oktober inleddes vinterme-
etinget på Vincennes och totalt 
körs och rids 778 lopp på den 
franska kolstybben innan det sätts 

punkt den 6 mars nästa år.
En hel del lopp är stängda för icke-franska 

travare, men floran av lopp där svenska trava-
re får vara med har ökat sedan förra vintern. 
140 lopp är öppna för europeiska travare och 
ytterligare 31 även för utomeuropeiska hästar. 
171 lopp totalt där svenskfödda travare kan 
vara med att jämföra med 160 förra vintern.

Det finns stora pengar att tävla om – eller 
vad sägs om 11.281.000 euro, 115 miljoner 
svenska kronor!

Förra vintern då? Två starter, två segrar och 
66.150 euro. Dear Friend (e. Orlando Vici) 
var den svenskfödda travare som gjorde bäst 
ifrån sig under senaste vintermeetinget. 

Den speediga Orlando Vici-dottern tog sin 
största triumf i Prix Helen Johansson under 
Prix d’Amérique-dagen.

Dear Friend visade storform med seger i 
Eskilstuna i början av månaden och passerade 
3,5 miljoner insprunget i karriären, men om 
det blir en vinter till i Paris är inte klart. 

– Det är inte bestämt. Det finns dåligt 
med stolopp i hennes klass och då får hon i så 
fall tävla i öppen klass, hälsar tränaren Johan  
Untersteiner.
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EUROPEISKA LOPP I VINTER

Datum Lopp (prissumma) Hästar
16 nov Prix d’Aigues Mortes (€42.000) 7-8 år, högst 205.000 
19 nov Prix de l’ile d’Oleron (€75.000) 5-10 år, 160.000-850.000, monté
20 nov Prix Leona (€33.000) 4 år, högst 100.000, monté
22 nov Prix de Bretagne (€95.000) 4-10 år, lägst 160.000
22 nov Prix de Cosse le Vivien (€49.000) 6-10 år, högst 320.000
22 nov Prix de Boissy-Saint-Leger (€70.000) 4-5 år, 50.000-285.000
23 nov Prix de Montignac-Charente (€67.000) 6-10 år, 160.000-460.000
23 nov Prix Edmond Henry (€85.000) 5-6 år, lägst 54.000, monté
24 nov Prix Albert Libeer (€38.000) 7 år, lägst 165.000, monté
26 nov Prix de Sille le Guillaume (€49.000) 7-10 år, högst 295.000
26 nov Prix de la Camargue (€37.000) 6 år, 60.000-200.000
26 nov Prix de Picardie (€44.000) 4 år, 45.000-225.000
26 nov Prix de l’ile de Re (€56.000) 6-10 år, 160.000-515.000, monté
28 nov Prix de Chenonceaux (€70.000) 4-5 år, 54.000-385.000, monté
30 nov Prix de Quimper (€50.000) 6 år, 70.000-340.000
30 nov Prix du Berry (€33.000) 4 år, ston, högst 85.000, monté
 2 dec Prix de Gisors (€33.000) 4 år, h/v, högst 85.000, monté
 3 dec Prix de Bourigny (€50.000) 4-5 år, 45.000-200.000
 3 dec Prix Urgent (€70.000) 3 år, 10.000-125.000, monté
 3 dec Prix Paul Buquet (€85.000) 6-10 år, lägst 160.000, monté
 3 dec Prix du Sap (€49.000) 8-10 år, högst 300.000
 4 dec Prix Melusina (€32.000) 6 år, h/v, 50.000-141.000
 5 dec Prix Joseph Lafosse (€85.000) 5 år, lägst 54.000, monté
 5 dec Prix Doynel de Saint-Quentin (€85.000) 5 år, 54.000, tillägg 600.000
 6 dec Prix de l’Eure (€44.000) 6-10 år, h/v, högst 225.000
 7 dec Prix de Portbail (€32.000) 6 år, ston, 50.000-141.000
 9 dec Prix de Villers Cotterets (€37.000) 6-7 år, 60.000-180.000
 9 dec Prix de Decize (€33.000) 4 år, h/v, 35.000-90.000
10 dec Prix de Blois (€67.000) 5-10 år, 160.000-550.000
10 dec Prix de Murat (€44.000) 6-10 år, ston, högst 225.000
10 dec Prix de Chinon (€33.000) 4 år, ston, 35.000-90.000
12 dec Prix de Mansle (€60.000) 3 år, h/v, 10.000-100.000
12 dec Prix d’Hautefort (€44.000) 7-10 år, h/v, högst 249.000
12 dec Prix Narquois (€70.000) 5 år, 54.000-305.000
13 dec Prix Albert Rayon (€60.000) 3 år, ston, 10.000-100.000
13 dec Prix du Bourbonnais (€95.000) 4-10 år, lägst 160.000
16 dec Prix Auguste Francois (€75.000) 6-10 år, 160.000-750.000, monté
16 dec Prix de Blanquefort (€44.000) 7-10 år, högst 249.000
18 dec Prix du Neubourg (€41.000) 5 år, 45.000-170.000, monté
19 dec Prix de Reims (€70.000) 4-5 år, 45.000-295.000

Datum Lopp (prissumma) Hästar
19 dec Prix de Saint-James (€56.000) 6-10 år, högst 355.000
20 dec Prix de Chateaudun (€75.000) 5-10 år, 160.000-1.250.000
20 dec Prix d’Evrecy (€37.000) 5 år, h/v, 45.000-139.000
20 dec Prix de Briare (€44.000) 6-9 år, h/v, högst 220.000
22 dec Prix Pierre Giffard (€56.000) 7-10 år, högst 405.000, monté
22 dec Prix de Fos Sur Mer (€37.000) 5 år, ston, 45.000-139.000
24 dec Prix d’Amboise (€44.000) 6-9 år, ston, högst 220.000
25 dec Prix Sans Dire Oui (€70.000) 5-6 år, 60.000-400.000, monté
26 dec Prix Jules Lemonnier (€85.000) 5-10 år, lägst 160.000, monté
27 dec Prix Leon Tacquet (€70.000) 4 år, lägst 38.000, monté
27 dec Criterium Continental (€170.000) 4 år, lägst 60.000 
27 dec Prix Tenor de Baune (€85.000) 5 år, lägst 54.000
29 dec Prix de Craon (€49.000) 6-10 år, h/v, högst 258.000
31 dec Prix de Salvanhac (€49.000) 6-10 år, ston, högst 258.000
31 dec Prix de Chateau Chinon (€70.000) 3 år, 10.000-175.000
 1 jan Prix d’Angouleme (€50.000) 5-6 år, 50.000-250.000
 1 jan Prix de Tournon (€37.000) 6 år, h/v, 35.000-130.000
 2 jan Prix de Bar-le-Duc (€67.000) 6-11 år, 160.000-625.000
 2 jan Prix de Tence (€37.000) 6 år, ston, 35.000-130.000
 2 jan Prix de Lens (€32.000) 6 år, h/v, högst 91.000, monté
 3 jan Prix de Bourgogne (€95.000) 4-11 år, lägst 160.000
 3 jan Prix de Nozay (€44.000) 9-11 år, högst 195.000
 4 jan Prix de Sainte-Marie-du-Mont (€32.000) 7 år, h/v, 60.000-165.000
 5 jan Prix de Charleville (€32.000) 7 år, ston, 60.000-165.000
 7 jan Prix Hersilie (€50.000) 6-8 år, 80.000-298.000
 9 jan Prix Emile Riotteau (€85.000) 5 år, lägst 38.000, monté
 9 jan Prix de Vic Sur Cere (€50.000) 6 år, 50.000-205.000
 9 jan Prix de Sully (€44.000) 7-10 år, högst 242.000, monté
10 jan Prix de Tonnac-Villeneuve (€85.000) 4 år, lägst 23.000
10 jan Prix de Lille (€67.000) 6-11 år, 160.000-505.000
10 jan Prix du Calvados (€110.000) 4-11 år, lägst 160.000, monté
12 jan Prix de Poligny (€33.000) 6 år, högst 141.000, monté
15 jan Prix de Mauriac (€44.000) 5 år, 30.000-181.000
15 jan Prix de Ranes (€37.000) 6-9 år, ston, 90.000-179.000
16 jan Prix Gelinotte (€85.000) 3 år, ston, lägst 3.000
16 jan Prix de Croix (€85.000) 5 år, lägst 38.000
17 jan Prix Maurice de Gheest (€85.000) 3 år, hingstar, lägst 3.000
17 jan Prix de Belgique (€95.000) 4-11 år, lägst 160.000
17 jan Prix Djerid (€75.000) 6-11 år, 160.000-675.000, monté
18 jan Prix de Brionne (€37.000) 6-9 år, h/v, 90.000-179.000

Här kan svenska
hästar tävla i vinter

Internationella lopp

115 miljoner kronor!
Så mycket finns det att tävla om för svenska hästar 

under Vincennes vintermeeting.
Här är alla lopp som de blågula hoppen får starta i.

Text CLAES FREIDENVALL

Två segrar på två starter var svenska  

14
svensktränade 

hästar vann lopp 
under förra  

vintermeetinget 
på Vincennes.
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Datum Lopp (prissumma) Hästar
21 jan Prix d’Erbray (€44.000) 9-10 år, 160.000-242.000
23 jan Prix de Brest (€75.000) 6-11 år, 160.000-1.200.000
23 jan Prix de Courtomer (€32.000) 6-7 år, ston, högst 105.000, monté
24 jan Prix Roxane Griff (€49.000) 6-11 år, högst 255.000, monté
24 jan Prix de Cornulier (€650.000) 4-11 år, lägst 250.000, monté
24 jan Prix de Mirande (€44.000) 5 år, 50.000-245.000
25 jan Prix de Saint-Omer (€12.000) 7-9 år, högst 215.000, amatörlopp
25 jan Prix d’Evran (€37.000) 5 år, högst 130.000, monté
25 jan Prix de Pontrieux (€32.000) 6-7 år, h/v, högst 105.000, monté
26 jan Prix de Chateau (€29.000) 4 år, ston, högst 36.000, monté
26 jan Prix de Brossac (€29.000) 4 år, h/v, högst 36.000, monté
28 jan Prix de la Thierache (€41.000) 7-8 år, 100.000-225.000
28 jan Prix de Yonkers Raceway (€41.000) 6 år, ston, 40.000-162.000
28 jan Prix des Baleares (€32.000) 7 år, högst 145.000
30 jan Prix Jag de Bellouet (€37.000) 6-8 år, 70.000-191.000, monté
30 jan Prix de Chalons en Champagne (€49.000) 9-10 år, 160.000-252.000
30 jan Prix du Luxembourg (€85.000) 5-11 år, 160.000-1.100.000
30 jan Prix Moni Maker (€29.000) 4 år, h/v, högst 39.000
30 jan Prix Ready Cash (€41.000) 6 år, h/v, 40.000-162.000
31 jan Prix de Meadowlands (€37.000) 4 år, h/v, högst 62.000
31 jan Prix Bold Eagle (€85.000) 5 år h/s, lägst 38.000
31 jan Prix Charles Tiercelin (€85.000) 4 år, lägst 23.000
31 jan Prix Jacques Andrieu (€85.000) 5-11 år, 160.000-530.000, monté
31 jan Prix d’Amérique (€900.000) 4-11 år, lägst 180.000
31 jan Prix Jean-Rene Gougeon (€70.000) 6-8 år, h/v, högst 361.000
31 jan Prix Helen Johansson (€70.000) 6-8 år, ston, högst 361.000
31 jan Prix Leopold Verokken (€50.000) 3 år, 10.000-80.000
 1 feb Prix de Rethel (€32.000) 7 år, ston, 60.000-152.000
 1 feb Prix d’Issoire (€29.000) 4 år, ston, högst 39.000
 2 feb Prix de Laval (€44.000) 5 år, 50.000-195.000
 2 feb Prix Andre Louis Dreux (€37.000) 6 år, ston, 40.000-118.000
 2 feb Prix Jean et Andre de la Vaissiere (€37.000) 4 år, ston, högst 62.000
 4 feb Prix de Dozule (€60.000) 4 år, högst 125.000, monté
 4 feb Prix de Chambery (€37.000) 6 år, h/v, 40.000-118.000
 7 feb Prix de Gournay en Bray (€37.000) 4 år, h/v, högst 52.000
 7 feb Prix de la Marne (€75.000) 4-11 år, 160.000-850.000
 7 feb Prix de Rouen (€70.000) 6 år, 50.000-285.000
 7 feb Prix de l’ile-de-France (€145.000) 4-11 år, lägst 160.000, monté
 7 feb Prix Indienne (€70.000) 5-6 år, 35.000-275.000, monté
 8 feb Prix de la Chartre sur le Loir (€32.000) 7 år, h/v, 60.000-152.000

Datum Lopp (prissumma) Hästar
 8 feb Prix des Rouges Terres (€37.000) 4 år, ston, högst 52.000
10 feb Prix de l’ile-et-Vilaine (€44.000) 7-10 år, högst 190.000
10 feb Prix de Juvigny (€37.000) 5 år, h/v, 30.000-120.000
11 feb Prix de la Nievre (€56.000) 7-11 år, ston, högst 341.000
11 feb Prix de Louviers (€41.000) 6 år, högst 171.000, monté
13 feb Prix de Munich (€67.000) 6-11 år, 160.000-515.000
13 feb Prix de Lisieux (€56.000) 7-11 år, 160.000-415.000, monté
13 feb Prix de Verneuil (€37.000) 5 år, ston, 30.000-120.000
14 feb Prix de France (€350.000) 4-11 år, lägst 160.000
14 feb Prix de Chambord (€50.000) 6 år, 50.000-251.000
15 feb Prix de Senlis (€42.000) 7-9 år, ston, högst 171.000
15 feb Prix de Juan les Pins (€32.000) 6 år, ston, 35.000-86.000
16 feb Prix de Chateau-Gontier (€42.000) 7-9 år, h/v, högst 171.000
16 feb Prix de Bercy (€32.000) 6 år, h/v, 35.000-86.000
18 feb Prix de Chateaurenard (€56.000) 7-11 år, h/v, högst 341.000
18 feb Prix de Nevers (€75.000) 5-6 år, 50.000-350.000
21 feb Prix de Grenade (€44.000) 8-10 år, högst 195.000, monté
21 feb Prix de la Gacilly (€37.000) 6-7 år, ston, 45.000-154.000, monté
21 feb Prix d’Orthez (€70.000) 4 år, 15.000-160.000
21 feb Prix du Pontavice de Heussey (€75.000) 6-11 år, 160.000-850.000, monté
21 feb Prix d’Arras (€44.000) 7-10 år, högst 231.000
22 feb Prix de Bracieux (€37.000) 6-7 år, h/v, 45.000-154.000
23 feb Prix d’Avenches (€60.000) 4 år, 15.000-145.000, monté
23 feb Prix de Fontainebleau (€37.000) 5 år, 30.000-145.000
25 feb Prix du Cantal (€41.000) 6-8 år, högst 299.000
28 feb Prix de Paris (€350.000) 4-11 år, lägst 160.000
28 feb Prix de la Mayenne (€70.000) 5-6 år, 50.000-275.000
28 feb Prix de Chateau-Salins (€32.000) 6 år, ston, högst 84.000
 3 mar Prix de Sedan (€44.000) 7-10 år, högst 239.000
 3 mar Prix d’Alencon (€41.000) 6-8 år, högst 245.000, monté
 4 mar Prix Emile Allix Courboy (€56.000) 6-10 år, 160.000-399.000
 4 mar Prix de Maurepas (€29.000) 5 år, h/v, högst 52.000
 4 mar Prix des Andleys (€37.000) 5 år, högst 125.000, monté
 4 mar Prix de Tignes (€29.000) 5 år, ston, högst 52.000
 6 mar Prix de Montsoreau (€49.000) 7-11 år, högst 271.000
 6 mar Prix du Plateau de Gravelle (€75.000) 4-11 år, 160.000-755.000
 6 mar Prix Henri Desmontils (€75.000) 5-11 år, högst 160.000, monté
 6 mar Prix de Larre (€32.000) 6 år, h/v, högst 84.000
Med reservation för eventuella ändringar och felaktigheter.
Alla propositioner finns på www.letrot.com.

>> Här är alla svensktränade vinnare förra vintermeetinget:
Datum Lopp Vinnare (tränare) Tid
2019
21/11 Prix de Sille le Guillaume (58.000) Bryssel (Björn Goop) 1.13,0
 7/12 Prix d’Hautefort (58.000) Bryssel (Björn Goop) 1.11,4a
13/12 Prix de Barcelonnette (29.000) Forjan (Björn Goop) 1.14,7
20/12 Prix d’Evrecy (43.000) Short In Cash (Björn Goop) 1.13,4
27/12 Prix de Chateau Chinon (80.000) Empire (Tomas Malmqvist) 1.14,3 
2020
 5/1 Prix de Vic sur Cere (59.000) Short In Cash (Björn Goop) 1.14,5
10/1 Prix de Fresnes (29.000) Geoffrey d’Am (Björn Goop) 1.13,9a
25/1 Prix de Saint-Claude (14.000) Jet Voice (Robert Bergh) 1.14,7a
26/1 Prix Helen Johansson (80.000) Dear Friend (Johan Untersteiner) 1.11,4a
27/1 Prix de Vittel (33.000) Figaro Vici (Jörgen Westholm) 1.14,4
 6/2 Prix de la Nievre (67.000) Dear Friend (Johan Untersteiner) 1.13,2
 9/2 Prix de Chambord (59.000) Calle Crown (Tomas Malmqvist) 1.11,1a
18/2 Prix de Carhaix (32.000) Hyacinthe Daxel (Jarmo Niskanen) 1.15,7
27/2 Prix Emile Allix Courboy (67.000) Unique Juni (Jörgen Westholm) 1.13,3

SVENSKA VINNARE FÖRRA VINTERN

Foto Jean-Philippe Martini/Scoopdyga.comstoet Dear Friends och Johan Untersteiners resultat på Vincennes förra vintern. 



Posttidning B
Sulkysport AB
Hjalmar Söderbergs Väg 6
112 14 Stockholm

Mon pote. Sverige har visst 
börjat med ett nytt spel på 
våra hästar...

d’accord!

Nu kan du snabbt och enkelt vara med och spela om franska trav- och  
galoppmiljoner – varje dag. Allt avgörs på tre minuter. Med en PIX!  
från 20 kr så har du chans på storvinsten.

Spel från Svenska Spel Sport & Casino AB. Åldersgräns 18 år.  
Stödlinjen 020-81 91 00. Spelalagom.se

ch enkelt vara med och spela om franska trav- och  
rjje dag. Allt avgöörrss ppåå ttrree mmiinnutteer. MMeedd eenn PPIIXX!!  
hans på storvinsten.

h k l d h l f k h
Din väg till de franska storvinsterna.

Nu kkaann  ddu snabbt oc
galoppmiljoner – va
från 20 kr så har du ch

kk d bb

Till dig som kund, tidigare kund
eller gåva från din förening.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Paperton 3'] [Based on 'Paperton'] Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [651.969 850.394]
>> setpagedevice


