
På livets solside i St. Moritz
Mens finanskrisens tunge skyer hvilede over Davos i Schweiz, skinnede solen bogstaveligt talt på den 
nærliggende St. Moritz, hvor banker og luksusmærker forleden fejrede 25-året for snepolo på den 
frosne sø. Og underholdningen fortsætter. De følgende søndage afholdes den traditionsrige White Turf 
– væddeløb på sne.  Af Camilla Alftan
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Det var Vinter-OL, der i 1928 satte 
den schweiziske alpeby på ver-
denskortet som ét af verdens føre-
nde skisportssteder. Men med sit 

terræn op til 3.303 m højde er St. Moritz ikke 
kun vært for alpint skiløb i verdensklasse; 
byens måske mest underholdende sportsbe-
givenheder finder sted for foden af bjergene, 
hvor også champagne og savoir vivre er en 
obligatorisk del af programmet. 

Så mens finanskrisens tunge skyer forle-
den hvilede over regeringsledere og bankfolk 
i den nærliggende by Davos, skinnede solen 
bogstaveligt talt fra en klar blå himmel på St. 
Moritz, da luksusmærker og investeringsban-
ker fejrede 25-året for polo på sne.

Flankeret af spillerne fra turneringens fire 
hold, som havde medbragt heste så langt væk 
fra som Australien, kunne arrangørerne med 
tilfredshed konstatere, at de kunne gå på van-
det. 

Nærmere bestemt St. Moritzs frosne sø, 
som til lejligheden er ryddet for sne og ud-
styret med en polobane og tilskuertribuner. I 
baglandet troner Engadine-alperne med den 
efter sigende bedste sne, der er faldet i over 
fyrre år.

Polohestene er skoet med såler og hager for 
ikke at glide på søen, mens jagten går efter 
den orange bold, som skal skydes ind mellem 
målstolperne. Luften er klar og kold, og spil-
lerne polstret med termoundertrøjer, mens 
hestene kun har fået raget vinterpelsen af lige 
dér, hvor de sveder allermest. 

Polo på sne er nemlig en ikke helt ukompli-
ceret disciplin.

»Selv om der bliver gjort en kæmpe indsats 
for at jævne sneen, er det stadig svært for he-
stene at bevæge sig på et sådant underlag. Og 
lige når du tror, at du har slået en god bold, 
sidder den fast i et hul ét eller andet sted,« si-
ger George Milford Haven, der er kaptajn for 
Bank Julius Bär-holdet.

DER VAR ENGANG, hvor snepoloen i St. Moritz 
mest mindede om opvisningskampe, men i 
dag er tempoet højt og kampene intense, som 
heste og ryttere vender rundt på en tokrone 
eller vikles ind i hinanden, for blot at spredes 
for alle vinde i rasende galop mod modstan-
dernes – eller deres eget mål. 

Efter syv et halvt minut, afbrudt af enkelte 
penalties, skifter spillerne til friske heste-
kræfter fra sidelinien.

Nogle af sportens største navne er med 
– som den argentinske dribler og sneconnois-
seur »Piki« Diaz Alberdi samt chileneren José 
Donoso og hans holdkammerat, Pablo McDo-
nough, der for nylig vandt sportens mest pre-
stigiøse turnering; den argentinske Abierto.

Alle er dog ikke lige interesserede i opgø-
rene på sneen. Bag tribunerne udstiller May-
bach sine ekstravagante køretøjer, der nær-
mest minder om polerede skibe, mens boder i 
hvide telte byder på champagne, apfelstrudel 
og shopping – hvad med eksempelvis en po-
lotrøjer med broderede logoer til den nette 
sum af 1.500 kr.? 

Publikum er også et studie værd, og tæller 
damer – og enkelte herrer – der lufter deres 
lange pelse og dertilhørende hunde, samt 
kendisser som den tyske tidligere tennisme-
ster Boris Becker.

Featurefotografer og voyeurer er således 
endnu en gang taget til St. Moritz for at få en 
bid af turneringens skønhed, drama og absur-
diteter. 

Da poloholdene går af banen, overtages 
den af et filmhold fra Bollywood, som er i St. 
Moritz for at indspille et kærlighedsdrama 
om en polospillende prins fra Rajasthan, som 

Sneen er ryddet af den frosne 
St. Moritzersee, banen er sat 
op og spillet i gang med solens 
stråler over Engadine Aplerne.»

»PUBLIKUM ER OGSÅ ET STUDIE VÆRD, OG TÆLLER DAMER 
– OG ENKELTE HERRER – DER LUFTER DERES LANGE PELSE OG 
DERTILHØRENDE HUNDE, SAMT KENDISSER SOM DEN TYSKE 
TIDLIGERE TENNISMESTER BORIS BECKER.«
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Din Kinaekspert

Sinex Rejser

Sinex Rejser din Kinaekspert
Vesterbrogade 14 A 1 1620 København V tlf.: 33 88 22 66 rejser@sinex.dk www.sinex.dk

Historiske Rundrejser i Kina med Ambassadør Christopher Bo Bramsen
som rejseleder

Oplev det moderne Kina i lyset af de dansk-kinesiske historiske forbindelser

Med tidligere dansk ambassadør i Kina, Christopher Bo Bramsen, som rejseleder, arrangerer Sinex Rejser i 2009 to
specielle rejser til Kina. De to rejser, der gennemføres hhv. 25. maj – 5. juni og 3. – 14. oktober, 2009 tager
udgangspunkt i de gamle dansk-kinesiske relationer.

Den første rejse, ”Danmark-Kina Historisk Tur I”, omfatter følgende byer langs Kinas sydøstkyst: Guangzhou
(tidligere kaldt Canton), Macau, Xiamen (tidligere kaldt Amoy), Nanjing og Shanghai.

Den anden rejse ”Danmark-Kina Historisk Tur II”, fortsætter videre langs Kinas kyst, fra Shanghai, Qingdao, Tianjin
op til Beijing.

Fælles for de to rejser er, at deltagerne udover at få et indtryk af det moderne Kina, undervejs får en orientering om
de steder, hvor danske diplomatiske og konsulære repræsentationer samt danske virksomheder har haft til huse, og
om de danskere i Kina, som især har spillet en rolle i udbygningen af forbindelserne mellem de to lande. De to rejser
giver dermed deltagerne en forståelse af den danske tilstedeværelse i Kina – helt tilbage fra 1674, da det første
danske handelsskib kom til Kina, til i dag, hvor Danmark og Kina har etableret et udstrakt samarbejde og en stor
samhandel.

Med Ambassadør Christopher Bo Bramsen som historisk og politisk rejseleder, og Sinex Rejsers direktør, Laila Liu,
der er født i Kina og gift og bosat i Danmark, som turistmæssig rejseleder, er der lagt op til to spændende rejser til
Kina.

Rundrejse I
København – Guanzhou – Macau – Xiamen –
Nanjing – Shanghai – Beijing – København

12 dage
d. 25.05.2009 – 05.06.2009

Kr. 18.500

Rundrejse II
København – Shanghai – Qingdao – Tianjin –

Beijing – København

12 dage
d. 03.10.2009 – 14.10.2009

Kr. 18.325

Rundrejse I
København – Guanzhou – Macau – Xiamen –
Nanjing – Shanghai – Beijing – København

12 dage
d. 25.05.2009 – 05.06.2009

Kr. 18.500

Rundrejse II
København – Shanghai – Qingdao – Tianjin –

Beijing – København

12 dage
d. 03.10.2009 – 14.10.2009

Kr. 18.325

Se mere om rejserne på www.sinex.dk



Den årlige turnering er også luksus-
liv, hvor man ud over polokampene 
kan nyde hinanden og sig selv i solen. 
Blandt andre den tyske tennisstjerne 
Boris Becker fandt vej til St. Mortiz.

er blevet forelsket i sin hestepasser. (Polo har 
indiske rødder, og en spilleperiode er opkaldt 
efter det indiske navn chukka.) Den indiske 
filmstjerne er dog langt fra en vaskeægte spil-
ler. Hest og bold står nærmest stille, selv om 
instruktøren forlængst har råbt »action«.

TURNERINGEN STRÆKKER SIG over fire dage, 
og imellem kampene fornøjer spillerne sig på 
pisterne. Eneste formaning fra sponsorerne 
er, at de ikke kommer til skade.  

Vinder af Cartiers Polo World Cup på sne 
blev i øvrigt Bank Julius Bär-holdet,  som har 
de sydamerikanske »lejesvende« Donoso og 
McDonough på holdet. 

 Men underholdningen er langt fra forbi 
på den frosne sø. De følgende søndage er St. 
Moritz centrum for White Turf – galop, trav 
og skikjöring, der har fundet sted i over hun-
drede år.

Skikjöring blev opfundet netop i St. Moritz 
i 1906, da tretten herrer lavede et ti km kap-
løb til nabobyen Chamfer og tilbage igen – på 
ski og trukket af hver sin galoperende og ryt-
terløse fuldblodshest. 

Efter at skikjöring er blevet en del af det of-
ficielle væddeløbsprogram, skal skiene have 
en kraftig farve, så hestene kan se dem i sne-
en og dermed undgå at trampe på modstan-
dernes ski. Skiløberne skal desuden gennem  

flere krævende tests for blandt andet at sikre, 
at de har styr på tømmerne, så der ikke op-
står karambolage, når løbene sættes i gang. 

Heste og jockeys fra udlandet deltager i de 
mere klassiske, men ikke mindre spændende, 
trav- og galopløb. 

Den 22. februar holdes det 70. europæiske 
travmesterskab på sne, som også har de høje-
ste præmiepenge i Schweiz med interessante 
afkast i totalisatoren. 

Vel er der krise rundt omkring i verden, 
men solen skinner stadig på St. Moritz.

rejseliv@berlingske.dk

REJSEINFO:
Transport: SAS og Swiss har daglige afgange til 
Zürich, hvorfra man fortsætter med tog via Chur til St. 
Moritz. Turen tager fire en halv time. Har man travlt, og 
er penge intet problem, kan man tage et fly eller en 
helikopter til nabobyen, Samedan. 
Ophold: Overnatning kan bookes via byens hjem-
meside, www.stmoritz.ch. Adgangen til polo og 
White Turf er gratis. 
Web: www.polostmoritz.com, www.whiteturf.ch og 
www.myswitzerland.com
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Kærligheden skal fejres, når to har fundet sammen. Og den skal holdes ved lige og 
måske endda genstartes undervejs. Tal med vores rejsekonsulenter om verdens mest 
romantiske og fascinerende steder. Det er som regel nemmere at komme tættere på 
hinanden, når man er langt væk.

Tag hen, hvor kærligheden gror

Maldiverne
Eventyrlige atol-øer og en Beach
Bungalow på Kuramathi Cottage og 
Spa 3+*, 9 dage

fra 15.695,-

Caribien
Krydstogt fra Miami til Puerto Rico,
St. Thomas og St. Maarten. 9 dage
inkl. fl y og alle måltider ombord

fra 12.955,-

Seychellerne
Gør drømmen til virkelighed!
Oplev fantastiske strande og et
enestående azurblåt hav, 9 dage

fra 13.215,-

Bali
Individuelle rundrejser eller strandfe-
rie på hyggeligt bungalow hotel
på Sanur Beach, 8 dage

fra 8.600,-

Inspirationsmøder:
Mød vores erfarne rejsekonsulenter til gratis inspirationsmøder om bl.a. Peru 17/2, 
Mexico 19/2, Galapagos 24/2, Hawaii 25/2, Brasilien 26/2 med mange flere.
Ring 33 320 320 for tilmelding. Oplevelser ud over det sædvanlige

nyhavn.dk 
tlf. 33 320 320
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