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 ■ HeSTeVÆddeLØB
Tekst og foto Camilla Alfthan

På verdens eneste galop bane 
ved et historisk monu-

ment, Chantilly ved slottet af 
samme navn nordøst for Paris, 
vandt en kvindeledet ekvipage 
i søndags overraskende dagens 
mest prestigefyldte løb,  “Prix 
de diane Longines”. Her kap-
pes de bedste treårige hopper 
om en samlet præmiesum på 1 
mio. euro (7,5 mio. kr.) over en 
2100 meter lang distance. 

Som det hører sig til, var 
publikum iført en overflod af 
elegante rober og hatte. de før-

ste gæster kom allerede i for-
middagstimerne for at indtage 
picnicen på de grønne plæner, 
før løbene gik fra start. Med ad-
skillige millioner på højkant og 
kostbare heste var scenen sat 
til både spænding og glamour.

Duel med sheikens hest
Blandt Prix diane-løbets 11 
deltagere var der lagt op til 
den helt store duel mellem 
sheiken af Qatar, Mohammed 
Al Thanis hoppe Flotilla og 
den franskejede Silasol, der 
tilhører ejerne bag modehu-
set Chanel, brødrene Alain 
og Gerard Wertheimer.

Alligevel gik det, som det så 
ofte gør i væddeløbssporten, 
nemlig sådan at en outsider 
kom først over målstregen og 
oven i købet med rekordtiden 
2 minutter og 3,77 sekunder.  

Trêve hedder hoppen, der 
er trænet af den tidligere 
kvindelige jockey Criquette 
Head-Maarek og blev redet 
af den franske jockey Thierry 
Jarnet, som i en alder af 46 
år vandt Prix diane for første 
gang. Criquette Head-Maareks 
familie ejer og har opdrættet 
hesten.

I en mandsdomineret ver-
den, hvor det er de bedste 

af de bedste, der dyster mod 
hinanden, var sejren lidt af en 
bedrift. Ikke mindst fordi Trêve 
har været ramt af en række 
uheld hen over foråret. 

“Prix diane var hele tiden 
målet, da Trêve har den rette 
acceleration. Men alt var alli-
gevel lidt usikkert. Sidste uge 
fik jeg et tilbud om at sælge 
hende til en køber, der ville 
starte hende selv. Summen var 
så betydelig, at jeg først næv-
ner det nu. Jeg vidste nemlig, 
at min familie ville sige, at jeg 
skulle slå til,” fortalte Cric-
quette Head-Maarek, der til-
hører én af Frankrigs ledende 

Kvinde bag 
sejrende 
ekvipage i 
prestigeløb
46.000 mennesker overværede, 
at en outsiderhest i søndags 
vandt det hæderkronede løb 
Prix de diane Longines i Paris

Feltet var tæt i det  
2100 meter lange Prix  

de Diane Longines- 
galop på Chantilly-banen 
uden for Paris i søndags. 

PR-foto

Picnic på plænen  
inden løbene er  

obligatorisk for en del af  
galoppublikumet. 

Ikke færre end 3000 heste er i træning ved det franske 
hestesportscenter Chantilly, også kendt som hestenes 
hovedstad.

den 65 hektar store bane blev bygget i 1834 ved mid-
delalderslottet Chantilly, der er på Fn’s naturarvsor-
ganisation unescos liste over steder med enestående 
betydning.

I 1985 dannede stedet kulisse i James Bond-filmen “A 
View to a Kill”, hvor Roger Moore udgiver sig for at være en 
hesteejer, som tilmed begår sig godt i sadlen.

FAKTA 
Hestenes hovedstad
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familier inden for  galopspor-
ten, efter løbet.

Haras de Quesnay er nav-
net på Head-Maarek familiens 

stutteri, der blev grundlagt i 
1898 af William Kissam Van-
derbilt. Han var barnebarn til 
den berømte amerikanske in-

dustrimand Cornelius Van-
derbilt, hestesportsentusiast 
og -opdrætter og levede en 
stor del af sit liv i Frankrig.

Prix diane-vinderhestens 
farmor var således en af 
Head-Maarek-familiens egne 
heste, mens dens far er den 

britiske derbyvinder Moti-
vator.

I alt ti løb gik fra start un-
der Prix diane-dagen, der 
også inkluderede et opgør 
med udelukkende kvinde-
lige jockeys, “Prix de la Reine 
Marie-Amelie”, der blev holdt 
for anden gang. Tidtagningen 
stod den schweiziske urprodu-
cent Longines, der har spon-
soreret eventet siden 2011, for. 
Således var den indvendige del 
af galopbanen en hel lille luk-
suslandsby med telte, musik-
scene og en blå catwalk, hvor 
der både blev vist couturetøj 
og ure. Indehaverne af de 

smukkeste hatte fik priser, der 
blev overrakt af den australske 
skuespiller Simon Baker fra 
tv-serien “The Mentalist”.

Hattene har altid været en 
del af dresscoden. Selv om ti-
derne har forandret sig, er Prix 
diane en af de bastioner, hvor 
de holdes i hævd.

Inspireret publikum
Ligesom hestene blev iagtta-
get i præsentationsringen, før 
de gik fra start, var publikum 
et studie for sig. Mange var in-
spirerede af hestenes forskel-
lige væddeløbsfarver, der blev 
båret af jockeyerne. 

de modigste mænd bar 
hatte kreationer med avance-
rede fjer- og blomsterdekora-
tioner.  I de mere konservative 
kredse var det bowlerhattene 
der gjorde sig gældene.

efter en champagneoverrislet 
dag på galopbanen, var det 
ikke alle som havde lyst til at 
gå hjem igen, og der blev festet 
videre på plænen til de sene 
aftentimer. Mandag morgen 
var der sceneskift da der blev 
trænet på den topmoderne og 
syntetiske inderbane.

Lige nu er hestesportens 
elite samlet til de britiske Ro-
yal Ascot-dage, der slutter i 
morgen.

Herhjemme går starten for 
galoppens mest prestigiøse 
løb, derby dag på klampen-
borg Galopbane nord for kø-
benhavn, søndag den 30. juni.

Den mere traditionelle del 
af det maskuline franske 
galoppublikum foretrækker 
bowlerhatte. I England  
skal hattene være høje.  

Mændene trænger  
sig ind på en af de 
traditionelle  
kvindelige bastioner 
ved store ridesports-
stævner – festlig  
hovedbeklædning. 

 ■ InSPIRATIOn

Prix de diane Longines-hestevæddeløbet på Chantilly-banen uden 
for Paris er opkaldt efter den romerske jagtgudinde, diana. det er 
åbent for udenlandske hopper, men det er næsten altid franske, 
som vinder.

Med tiden 2.03,77 slog årets vinder, Trêve, den hidtidige rekord 
fra 2006, hvor Confidential Lady kom først over målstregen i tiden 
2.05.90.  

det er ikke kun ære og prestige, der står på spil, når hestene løber 
om kap i Prix de diane. Pengene er også en del af gamet. 

For at deltage i årets løb skulle ejerne inden 20. februar betale 
1700 euro (12.680 kr.). ejere, der trak den til sidste øjeblik og til-
meldte sig 13. juni, måtte af med hele 55.000 euro (410.000 kr.) 

Præmiepuljen var 1 mio. euro (7,5 mio. kr.), heraf 570.000 euro 
(4,25 mio. kr.) til vinderen.

Hesterace til gudernes ære
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