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Mannen som styr Ecurie Rayon 
idag är Jean Yves Rayon.

– Jag har haft bra hästar som 
kunnat vinna grupp I, men Da-

vidson du Pont är något alldeles extra, sade 
Jean Yves Rayon efter segern i det största fem-
åringsloppet Criterium des 5 
Ans.

Ett exempel på det där med 
tavlor på gamla storloppsvin-
nare är Hiatus du Pont, född 
1951, när denne vann det sto-
ra montéloppet Prix Camille 
de Wazieres 1955. Hiatus 
du Pont var efter Quiroga II 
och stoet Ursuline IV. Den 
sistnämnda, född mitt under 
den tyska ockupationen av 
Frankrike 1942, var första 
stoet i den nu över 70-åriga Pont-uppfödning, 
grundad av Albert Rayon, där Davidson du 
Pont blivit den allra främste. Vinner denne 

Prix d’Amérique blir det verkligen en form av 
”äntligen” för familjen Rayon.

– Det hör till anekdoterna att min far ägde 
stoet Colivette som var dräktig med vår hingst 
Le Loir när han sålde henne. Fölet blev Tenor 
de Baune, sade Jean-Yves Rayon i en större 
intervju på Paris-Turf.com inför Prix d’Ame-
rique förra året.

Innan Colivette såldes med Prix d’Améri-
que-vinnaren Tenor de Baune 
(som sprang in 1.459.000 euro) 
i magen hade hon lämnat tre du 
Pont-hästar. Den bästa tjänade 
24.145 euro…

Sammanlagt har det fötts 
över 1.200 du Pont-häs-
tar sedan begynnelsen i 
slutet av 1940-talet vil-

ken gör Albert Rayons skapelse till en av de 
största i den franska stamboken när det gäller 
namnsuffix. Som den främsta du Pont-upp-

födningen fram till Davidson räknas hingsten 
Courlis du Pont (e. Opus Dei – Hirondelle du 
Pont). Han var en stor stjärna under sadel på 
1990-talet med seger i montéderbyt Prix du 
President de la Republique och andraplats i 
Prix de Cornulier och nådde 1.282.000 euro 
insprunget.

Davidson du Ponts hela stamtavla är propp-
full av egna du Pont-produkter. Pappa heter 
Pacha du Pont, mamma är Laguna du Pont. I 
nästa led i stamtavlan heter hästarna Baccarat 
du Pont, Alba du Pont, Pelican du Pont och 
Rolls du Pont. 

Denna hembrygd har alltså resulterat i vad 
som måste räknas som den främsta hästen i 
den franska D-årgången, de som nu är sex år!

Allt började med stoet fött 1942 
som hette Ursuline IV, hos jord-
brukaren och nötkreatursbonden 
Albert Rayon på gården du Pont, 

i Fleuré (Orne). Albert Rayon gick bort 2014, 
i en ålder av 93 år. Han var under sin livstid 
engagerad i den franska travsporten och bland 
annat ordförande för travbanan i Argentan i 
åtta år.

Albert Rayon köpte Ursuline IV när hon 
var tre år, på tågstationen i L’Aigle vet för öv-
rigt historien att berätta. Hennes föräldrar 

hette Mably och Grande Dame III. De första 
avkommorna döptes med tillägget ”R”, för 
Rayon, men in på 1950-talet fick uppfödning-
arna istället heta något med ”du Pont”, efter 
gården där de var födda. Ursuline IV:s pappa 
Mably hade 1.25-rekord och var efter Haras 
Nationaux-hingsten Djerid, med rekord 1.28.

En av Ursuline IV:s avkommor blev allt-
så ovan nämnde Hiatus du Pont. En annan 
dotter, Kadsura du Pont, lämnade Prix d’Es-
sai-vinnaren Upsal du Pont. 

En framgångsfaktor för Albert Rayons in-
kliv i travsporten var vänskapen med Marcel 
Gougeon, pappa till Jean-René och Michel 
Marcel Gouegon, och vänskapen gick igen 
även med sönerna i respektive familj. Gissa 
vem som red Hiatus du Pont till den ovan 
nämnda storsegern 1955. Just det. Michel 
Marcel Gougeon.

Två år tidigare hade Ursuline IV tillsam-
mans med Quiroga II lämnat dottern Jacinthe 
du Pont. Det är denna som leder hela vägen 
från Albert Rayons första travhästköp 1945 
till Prix d’Amérique-favoriten Davidson du 
Pont. 

Jacinthe du Pont lämnade sonen Volubilis 
du Pont (e. Pacha Grandchamp) vilken verka-
de som avelshingst i liten utsträckning. Bland 
hans avkommor fanns dottern Kama du Pont 

Min far ägde stoet Colivette 
som var dräktig med vår 
hingst när han sålde henne. 
Fölet blev Tenor de Baune...

– Det här kan bli Davidson du Ponts 
vinter, sade kusken Franck Ouvrie efter 

segern i Prix de Bretagne förra söndagen.
Då befäste Davidson du Pont sin position som en 

av huvudfavoriterna att vinna Prix d’Amérique sista 
söndagen i januari.

Blir det triumf i det största loppet är det med tunga 
historiska vingslag.

Den gröngula dressen som är Ecurie Rayons färger 
finns på segertavlor från Vincennes ända tillbaka till 
1950-talet!

Text LARS G DAHLGREN

1.200 hästar – sedan   kom superstjärnan
Foto Gerard Forni

Du Pontarnas stora revansch

Hiatus du Pont vid seger i det stora monté- 
loppet Prix Camille de Wazieres 1955.

Jean Yves Rayon (längst till vänster) och dottern Celine efter en 
av Davidson du Ponts segrar förra året.

Foto Gerard Forni
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(u. Bragance) vilken var anonym på tävlings-
banan men desto bättre i aveln. Tillsammans 
med Blason Clayettois (någon utanför Frank-
rike som har hört talas om honom?!) lämna-
de Kama du Pont som 22-åring Karma du 
Pont, vilken tog rekord 1.14,5 och sprang in 
196.000 euro, och Violetta du Pont (e. Lura-
bo) som också kom över 100.000 euro.

 Kama du Ponts dotter Alba du Pont (e. 
Le Loir) travade som snabbast 1.21,6 i de tio 
starter hon gjorde, och Alba är mor till Pacha 
du Pont. 

Nu är vi framme vid Davidson du 
Ponts fader. Pacha du Pont fick 
bli ”etalon” efter en karriär som 
omfattade tio segrar på 44 starter, 

inga i några större sammanhang, och 238.000 
euro insprunget. Han hade dock tre helsystrar 
(e. Baccarat du Pont) som lyfte avelsvärdet. 

Först och främst Jalba du Pont 
1.11,0/795.172 euro, vilken väl lite småelakt 
kan sägas vara en av anledningarna till att Prix 
d’Amérique-reglerna skrevs om radikalt så 

att inte endast hop-
samlad prissumma i 
karriären gällde för 
att komma med utan 
det som nu är kvalifi-
ceringssystemet växte 
fram. 

Jalba du Pont var 
nämligen en sådan där 
häst som slank med i 
Pd’A på gamla meriter, 
både 2006 och 2007, i 
det sena skede av kar-

riären då hon som bäst tog en matlapp ibland. 
Men innan dess var Jalba du Pont bra – tvåa i 
Prix de Paris bakom Jag de Bellouet 2004 och 
segrar i vintermeetingsgrupp II-loppen Prix de 
Bretagne och Prix de la Marne 2003.

Pacha du Pont hade två bra helsystrar till: 
Lalba du Pont 1.13,0/334.000 euro och Qu-
enza du Pont 1.13,8/161.000 euro. Pacha du 
Pont mättes till hela 169 cm i mankhöjd när 
han avelsgodkändes i Frankrike (sonen Da-
vidson du Pont är 163 cm) och är alltså en 
bjässe. Pacha du Pont kostar 2.000 euro vid 
levande föl. 

Pachas pappa Baccarat du Pont (e. Florestan 
– Moscova du Pont) är en av de främsta du 
Pont-uppfödningarna med 363.000 euro in-
sprunget och har även stått sig bra som avels- 
hingst. Dottern Java Darche sticker ut som 
euromiljonär och Baccarat du Pont har sam-
manlagt åtta söner och döttrar över 500.000 
euro. 

Pacha du Pont förväntades efter fyra raka 
montésegrar på Vincennes sommaren 2009 
bli en av vintermeetingets stjärnor 2009-
2010. Men när vintern nalkades var hästen 
borta – han hade blivit allvarligt skadad under 
uppträningsskedet inför meetinget. 

– Pacha du Pont är en av de bästa hästar 
jag tränat. Tyvärr drabbades han av en all-
varlig stafylokockinfektion efter de fyra raka 
segrarna 2009. Pacha du Ponts jockey, Lau-
rent Claude Abrivard, såg honom som en 
allvarlig utmanare till att kunna vinna Prix de 
Cornulier  2010, säger Jean Yves Rayon i Paris 
Turf-intervjun.

I Pacha du Ponts produktion står Davidson 
du Pont ännu så länge i total särklass. Första 

avkommorna är födda just 2013 och bland 
dem finns ytterligare en som tråcklat sig över 
100.000 euro insprunget, 
Dalba Soyer (u. Queen 
Soyer).

På Davidson du 
Ponts mödernesida 
är det också väl-
digt mycket du 

Pont-prägel. 
Morfar Pelican du Pont 

(e. Fruit Rose – Bragance), 
inte kullkamrat med Pacha 
du Pont ska för ordningens skull sägas utan 
född en ”alfabetsrunda” tidigare, var framstå-

ende som unghäst, med fjärdeplats i Criteri-
um des 3 Ans och tre semi classique-segrar på 
meritlistan. 

Som avelshingst blev han ”sådär” med två 
avkommor över 200.000 euro. En av dem är 

Davidson du Ponts mamma La-
guna du Ponts helsyster Indiana 
du Pont.

Davidson du Ponts mormors 
mor Girl Blanche (e. Seddouk – 
Rose Blanche) vann, liksom hen-
nes sonsonson sedan skulle kom-
ma att göra, Criterium des 5 Ans 
1977 och sprang sammanlagt in 

över 200.000 euro. 
Efter tävlingskarriären köptes hon av Al-

bert Rayon som fölmärr och Girl Blanches 
främsta avkomma blev dottern Rolls du Pont 
(e. Granit) vilken är mormor till Davidson du 
Pont. Rolls du Pont tog tre halvstora segrar på 
Vincennes.

Jean-Michel Bazire har tidigare varit gift 
med Jean Yves Rayons dotter Celine. 
Davidson du Pont började karriären 
hos Jean Yves Rayon som treåring och

kom till Bazire i mitten av fyraårings- 
säsongen. 

Övergången var naturlig, den drygt 70-åri-
ge Jean Yves Rayon, med över 1.100 segrar 
sedan han började som amatör på 1960-talet 
och blev proffs i början av 1970-talet, lade då 
ned sin träningsrörelse, sålde ut i princip alla 
start- och unghästar utom Davidson du Pont, 
stängde stallet på Grosbois och fokuserar se-
dan dess på uppfödningen på familjegården i 
Fleuré. De senaste åren har den innehållit 20-
30 startande du Pont-hästar per kull. Dess-
utom håller han tummarna för barnbarnets 
(som Jean Yves alltså är morfar till) Nicolas 
Bazire karriär!

– När jag slutade själv som tränare var det 
helt naturligt att mina barnbarn Pauline och 
Nicolas pappa skulle ta över min bästa häst. 
Någon bättre tränare än Jean-Michel går väl 

När jag slutade själv som 
tränare var det helt naturligt 
att mina barnbarns pappa 
skulle ta över min bästa häst

FAKTA – DU PONT

>> Pacha du Ponts fem bästa avkommor:
Häst Kön Mor Morfar Resultat Rekord Intjänat ($)
Davidson du Pont hingst Laguna du Pont Pelican du Pont 36 st: 12–6–3 1.10,1m 899.410
Dalba Soyer sto Queen Soyer Ismael du Pont 42 st:   5–3–2 1.14,1am 105.020
Deci Dela hingst Taloma du Bocage Islero de Bellouet 84 st:   6–3–1 1.14,6al 73.880
Eolia de la Potel sto Star de l’Isop Lutin Malin 19 st:   5–3–1 1.14,0m 72.910
Dictateur de Play hingst Quarla West Tarass Boulba 55 st:   3–1–8 1.15,2am 70.560

>> Laguna du Ponts fem bästa avkommor:
Häst Kön Far Farfar Resultat Rekord Intjänat ($)
Davidson du Pont hingst Pacha du Pont Baccarat du Pont 36 st: 12–6–3 1.10,1m 899.410
Alpha du Pont hingst Korean Dahir de Prelong 55 st:   4–7–2 1.14,2ak 76.620
Coccinelle du Pont sto Niky Vikingäs Way 57 st:   4–6–3 1.13,4am 74.160
Etre du Pont hingst Pacha du Pont Baccarat du Pont 24 st:   2–3–1 1.15,3al 32.240
Berline du Pont sto Look de Star Coktail Jet 16 st:   0–0–3 1.17,9m 6.050

>> Pelican du Ponts fem bästa avkommor:
Häst Kön Mor Morfar Resultat Rekord Intjänat ($)
Gattion Leman hingst Sacy des Monts Dianthus   83 st: 15–10–5 1.13,9l 253.292
Indiana du Pont sto Rolls du Pont Granit   75 st: 12–9–5 1.13,4am* 207.165
L’Un des Olivettes valack Fee des Olivettes Mathusalem 141 st:   9–13–11 1.14,8am 167.526
Grise Mine sto Gaillarde du Pont Olten L. 129 st: 10–11–8 1.13,2ak 164.006
Investir valack Vanina du Pont Le Loir   30 st:   6–4–4 1.15,5am* 151.580

>> Rolls du Ponts fem bästa avkommor:
Häst Kön Far Farfar Resultat Rekord Intjänat ($)
Indiana du Pont sto Pelican du Pont Fruit Rose 75 st: 12–9–5 1.13,4am* 207.165
Newton du Pont valack Carpe Diem Workaholic 94 st:   6–7–7 1.14,1am 89.810
Quartz du Pont valack Hand du Vivier And Arifant 67 st:   2–2–3  1.16,5l 37.680
Romaine du Pont sto Fleuron Perrine Tenor de Baune 27 st:   3–1–0 1.16,1am 36.690
Laguna du Pont sto Pelican du Pont Fruit Rose 37 st:   2–3–1 1.16,1 21.720

Girl Blanche 1.17,1 f 1972

Florestan 1.15,0 f 1971

Laguna du Pont 1.16,1 f 1999

Pelican du Pont 1.15,8 f 1981

Rolls du Pont 1.17,6 f 1983

Fruit Rose f 1971

Granit 1.16,8 f 1972

Bragance f 1967

Pacha du Pont 1.13,9 f 2003

Baccarat du Pont 1.13,9 f 1989

Alba du Pont 1.21,6 f 1988
Le Loir 1.17,4 f 1977

Moscova du Pont 1.20,0 f 1978

Kama du Pont 1.22,4 f 1976
DAVIDSON DU PONT
RESULTAT 35 st: 12–6–3
REKORD 1.10,1m
INTJÄNAT 899.410 euro

Pacha du Pont, pappa tll Davidson du Pont och här för sulky med Jean Yves Rayon, var en riktig bjässe, nästan 
170 cm hög och tog sina främsta segrar i monté.

Foto Stefan Melander/Stalltz.se

Davidson du Ponts farfar Baccarat du Pont, tränad av Jean Yves Rayon och ofta, som på bilden, körd 
av Jean-Michel Bazire, har klarat sig bra som avelshingst och främst lämnat euromiljonären Java 
Darche. Han har inga svenskfödda avkommor.

Foto Stefan Melander/Stalltz.se
Jalba du Pont. Foto Stalltz.se

Davidson du Pont.
Foto Jeannie Karlsson

>> Davidson du Pont har i år stått i aveln, 
på det stora stuteriet Haras de Sassy, till 
priset 4.500 euro vid levande föl.

På stuteriets hemsida poängteras några 
av hingstens blodskorsningar:  Davidson 
du Pont har superstoet Roquepine 4+4 
genom Roquepines söner Florestan och 
Granit, vilka i sin tur innebär att Davidson 
du Pont har Star’s Pride 4+5.

Dessutom har han den franske topp-
hingsten Kerjacques 5+5.

>> Här kommer 
stammodern 
Ursuline IV in i 
stamtavlan.
Ursuline IV är 
mamma till 
Jacinthe du Pont 
(född1953), som 
lämnade Volubilis 
du Pont (född 
1965) – pappa till 
Kama du Pont!
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för övrigt heller inte att hitta! säger Jean-Yves 
Rayon.

Nicolas Bazire har övrigt kört Davidson du 
Pont i två lopp, det senaste i ett av preparélop-
pen inför Prix de Bretagne. 

Franck Ouvrie var ordinarie kusk 
bakom Davidson 
du Pont förra vin-
termeetinget, då 

Jean-Michel Bazire priori-
terade Belina Josselyn och 
Ouvrie körde även David-
son du Pont när hästen var 
tre och fyra år i Jean Yves 
Rayons träning. 

Den sistnämnde har inte 
varit sen att peka på att den 
fantastiska utveckling häs-
ten haft sedan han kom till Bazire grundlades 
av Ouvrie:

–Davidson var begåvad från början. Franck 
Ouvrie har alltid skyddat det genom att köra 
hästen som om det vore hans. Franck tog det 
försiktigt i loppen och gav inte Davidson någ-
ra svåra resor när hästen var ung. Det uppskat-
tar jag verkligen.

När vintermeetinget 2017-2018 gick in 
i sitt mest intensiva skede var Davidson du 

Pont redo att börja klättra på karriärstegen; 
fyra segrar och en andraplats på fem star-
ter med en praktfull final då han i början av 
mars vann grupp I-loppet Prix de Selection på 
1.10,8/2.200. 

På sensommaren som femåring fyllde Da-
vidson du Pont på med både Criterium des 
5 Ans och Prix de l’Etoile, två grupp I-lopp 
till. Davidson du Pont var faktiskt den förste 

sedan Jamin 1959 att vinna de 
tre klassikerna Selection – Cri-
terium des 5 Ans – Etoile och 
om han inte var ett hett namn 
för Prix d’Amérique redan inn-
an så blev han det definitivt 
då. Det slutade med en tapper 
insats som fyra i det största 
loppet, efter att Davidson du 
Pont offensivt körts till tidig 

ledning. 
Nu – ett år senare – kan Davidson du Pont 

ha blivit ännu något snäpp bättre. 
Kanske blir det, som Franck Ouvrie säger, 

Davidson du Ponts vinter.

Davidson var begåvad från 
början. Franck Ouvrie har all-
tid skyddat det genom att köra 
hästen som om det vore hans

FAKTA

>> Davidson du Ponts främsta segrar:
Lopp Bana Kusk Tränare Tid Distans Pris (€)
Som treåring 2016:
Prix Lamberta Vincennes Franck Ouvrie Jean Yes Rayon 1.16,0 2.850 16.650
Som fyraåring 2017:
Prix de Luynes Vincennes Jean-Michel Bazire Jean-Michel Bazire 1.13,9 2.700 26.100
Som femåring 2018:
Prix de Selection Vincennes Jean-Michel Bazire Jean-Michel Bazire 1.10,8 2.200 108.000
Criterium des 5 Ans Vincennes Jean-Michel Bazire Jean-Michel Bazire 1.12,5 3.000 108.000
Prix de l’Etoile Vincennes Jean-Michel Bazire Jean-Michel Bazire 1.10,8 2.200 108.000
Prix de Croix Vincennes Jean-Michel Bazire Jean-Michel Bazire 1,14,4 2.850 54.000
Prix Ovide Moulinet Vincennes Jean-Michel Bazire Jean-Michel Bazire 1.13,4 2.700 54.000
Prix de Bretagne Vincennes Jean-Michel Bazire Jean-Michel Bazire 1.12,6 2.700 54.000
Som sexåring 2019:
Prix de Bretagne Vincennes Franck Ouvrie Jean-Michel Bazire 1.12,7 2.700 49.500

Två kilometer kvar av Prix d’Amérique i vintras med Davidson du Pont i rygg på ledande Uza Josselyn. Bakom följer Readly Express (trea i mål) och bli-
vande vinnaren Belina Josselyn. Davidson du Pont bytte snart till sig ledningen, men över upploppet fick han se sig passerad av, förutom Belina Joselyn 
och Readly Express, även Looking Superb. Foto Mia Törnberg

LARS G DAHLGREN
lars@sulkysport.se

Davidson du Pont gjorde denna sä-
song debut som avelshingst och 
efter det var han på Jean-Michel 
Bazires gård utanför Le Mans.

Där togs han om hand av Bazires son Ni-
colas, men han har inte följt till Grosbois för 
att följa honom under vintermeetinget längs 
vägen till Prix d’Amerique.

Sedan slutet av oktober har Davidson du 
Pont varit tillbaka på Domaine de Grosbois 
och tas nu om hand av Gabriel Monthule, 
bror till Hughues som sköter om Bold Eagle. 

Då Davidson du Pont stod på gården var 
det dock Nicolas Bazire, Jean-Michels son 
tillika hästens ägare och uppfödare Jean Yves 
Rayons barnbarn, som tog hand om honom.

– Davidson är den snällaste häst man kan 
ha att göra med och det finns inget hingstigt 
i honom. Däremot har han blivit starkare och 
större både i kroppen och psyket efter avels-
säsongen. 

Nicolas har kört hästar som årets Prix 
d’Amérique-vinnare Belina Josselyn (e. Love 
You), Bel Avis (e. Ganymede) som tidigare i 
år vann Lotterialoppet och även Davidson du 
Pont i lopp.

– Men bara i förberedande lopp inför större 
uppgifter. Davidson är riktigt cool att köra i 
lopp, ligger aldrig på och han är som en bil, 
säger Nicolas.  

Davidson du Pont vann senast Prix de Bre-
tagne med Jean-Michel Bazire i sulkyn och 

planen är klar för hur hästen ska matchas 
framöver.

– Jag tror att han bara vinner Prix d’Améri-
que nästa år. Så bra som han var senast, utan 
att vara på topp… Han kommer att starta i alla 
förberedande B-lopp och efter Prix d’Améri-
que blir det Prix de France och Prix de Paris. 
Sedan får vi se.

Morfar Jean Yves Rayon börjar bli till åren, 
men någon plan att ta över du Pont-upp- 
födningen har inte Nicolas Bazire.

– I nuläget fokuserar jag på att köra lopp då 
jag tycker att det är det roligaste.

Son till tränaren.
Barnbarn till ägaren och 

uppfödaren.
Hästens skötare till slutet 

av oktober.
Nicolas Bazire har förstås 

full koll på Davidson du Pont.
Text CECILIA KRISTOFFERSSON

”Den snällaste häst man 
kan ha att göra med”

Barnbarnet och tränarsonen

Nicolas Bazire och syster Pauline i Davidson du Pont-halsdukar 
efter Pd’A 2019, där pappa Jean-Michel vann med Belina Josselyn.

Foto Mia Törnberg

På pappa Jean-Michel Bazires gård i Solemes arbetar Nicolas och där skötte han  
familjehästen Davidson du Pont fram till för en månad sedan.

Foto Simon Hagen

Namn: Nicolas Bazire
Ålder: 19
Jobbar: Åt sin far Jean-Michel 
Bazire på gården i Solemes
Licens: Proffs
Körda lopp: 499
Segrar: 67

Bästa häst han kört: Davidson 
du Pont
Största segrarna som kusk: 
Grand Prix du Centre-Est 
(€90.000) med Bel Avis och Prix 
de Brest ($90.000) med Abydos 
du Vivier

FAKTA

CECILIA KRISTOFFERSSON
cecilia@sulkysport.se

Blir Prix d’Amérique en munsbit för  
Davidson du Pont i januari?

Foto Mia Törnberg


