St Leger
St Leger er det ældste af de fem klassiske løb for 3-årige heste. Det blev grundlagt i 1776 og i 1778
opkaldt efter generalmajor Anthony St Leger, som fik ideen til løbet. Det første St Leger var på 3200m,
men er siden udskrevet over 2800m. I Danmark blev det første St Leger efter engelsk mønster redet i
1937, hvor det var åbent for skandinavisk opdrættede hingste og hopper.
Der har igennem årene være skiftende tilslutning til dette, for 3-års heste, anstrengende løb og derfor er
måden, det er udskrevet på skiftet flere gange, således at det i perioder, i Danmark, også har været
åbent for ældre heste.

The Dead Heat for the Doncaster Great St. Leger Stakes between 'Charles XII' and 'Euclid', 1839 by John Frederick
Herring (1795-1865) Kilde: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1899_St_Leger.jpg
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Dan Tucket (GB) Norsk St Leger 10/10-2008
’St Leger, årets siste klassiske løp på Øvrevoll, ble sikkert vunnet av den danske topphesten Dan
Tucket. Han har dermed vunnet både 2000 Guineas og St Leger på Øvrevoll, i tillegg til den flotte
tredjeplassen i Scandinavian Open på Klampenborg.’
’Denne banen var ikke optimal for ham, da han er enda bedre på lett gressbane. Det er uten tvil en hest
for eliten, konstaterte Jacob Johansen.
Med to klassikere på Øvrevoll og flere andre sterke løp, har dette vært en helt utrolig sesong for Dan
Tucket og meg, konstaterte trener Bent Olsen.’ Citat: Birger Christensen, Øvrevoll Galoppbane

Dan Tucket (GB) på vej til en let sejr i Norsk St Leger 2008 Foto: Øvrevoll Galoppbane

Efter et vældigt flot disponeret løb, hvor jockey Jacob Johansen i det 2800m lange løb tog Dan Tucket
(GB) ganske rolig fra start, avancerede parret rundt opløbssvinget. Men hvor der tidligt blev redet på de
øvrige syv deltagere, sad Jacob Johansen helt stille på Dan Tucket og førte hesten til en sikker sejr med
halvanden længde foran de øvrige konkurrenter. Med sejren fik Dan Tucket understreget, at han var en
klasse bedre end konkurrenterne, og muligvis årgangens bedste i Skandinavien.
Dan Tucket (GB) er efter Dansili (GB) og ud af Fanfare (GB) / Deploy (GB). Hesten er opdrættet af
Grasshopper 2000 Ltd. og blev købt til Danmark i efteråret 2007 efter tre starter i England.
Henrik Villadsen betalte omkring 450.000 for denne tapre, lille hest, som fuldt har indfriet
forventningerne, idet Dan Tucket med dagens sejr allerede havde indløbet 600.000.

Bent Olsen tager imod
Dan Tucket og Jacob
Johansen i vindercirklen
Foto: Øvrevoll
Galoppbane

Call Of Duty (DEN) Dansk St Leger 28/9-2013

Call Of Duty (DEN) - vinder af årets sidste store klassiker, St. Leger 2013 Foto: Burt Seeger

Call Of Duty (DEN) gjorde denne dag et imponerende indtryk i Inco Dansk St. Leger 2013 over 2800m.
Den 3-årige vallak førte stort set hele vejen fra den kort efter startlågerne gik op tog pacen med staldens
anden deltager Rockyto (DEN) som nærmeste konkurrent. Billedet af de to kæmper tegnede sig ensartet
frem mod opløbssvinget, hvor feltet lå tæt samlet med Call Of Duty i front.
På de sidste 200 meter mod mål blev publikum vidne til en formidabel spurt og opvisning af Call Of Duty,
der let trak fra konkurrenterne og kom i mål som en overlegen vinder af årets sidste klassiske løb med
fire længder. Jockey Rafael Schistel red Call Of Duty til sejr - Rockyto med jockey Jacob Johansen
holdt andenpladsen og skaffede således stalden endnu en klassisk dobbel.
Førstepræmien på 100.000 kroner tilfaldt Call Of Duty, som aldrig startede som 2-årig, og først aflagde
maidentitlen den 10. august 2013 over 1800 meter.. Forinden havde han været lige uden for
præmierækken i Dansk Derby i juni samme år efter at være blevet en smule generet i opløbet.
Næste opgave for Call Of Duty blev Svensk St. Leger på Täby, hvor der igen ventede 2800 meter og en
samlet præmiesum på 600.000 svenske kroner. Her blev Call Of Duty anden slået med hals.
Call Of Duty (DEN) er efter Academy Award (IRE) og ud af Fleur En Fleur (FR) / Hernando (FR),
opdrættet af Stutteri Hjortebo og ejet af Scandinavian Racing Team.

Repræsentanter for Scandinavian Racing Team tager imod Call Of Duty (DEN) efter sejren Foto: Burt Seeger

