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Han har flere lovende derbykandidater i sin stald, og
han vandt Dansk Derby i fjor med Manacor. Han
vandt også Dansk Derby i 2008 med Master Kid, og
de to derbysejre er Bent Olsens største oplevelser
som træner. ”En derbysejr kan ikke sammenlignes
med  noget andet. Det er unikt,” siger han. Omvendt
var Bent Olsen skuffet, meget skuffet, da Falconet

efter et uheldigt løb ikke vandt Dansk Derby i 2013.
”Men man har lov til at være skuffet,” siger Bent
Olsen. Han kan godt blive ked af det, og han har
nemt ved at blive rørt. Han er følsom.

”Vinder du Dansk
Derby 2016?”
”Det er helt sikkert,”
siger Bent Olsen.
Og, hvorfor ikke?
Han er Danmarks
førende træner
siden 2010.

Tag ikke fejl af Bent Olsens lidt
sammenbidte ansigt., for han er en glad person og et rart

menneske at være sammen med
og vi blev absolut budt hjerteligt velkommen



Bent er en glad person, men han er også en ærekær
person. En person, der tager sit arbejde særdeles
seriøst. Der kender sine heste og deres stamtavler.
Det er et stort arbejde, at passe og pleje 40 fuld-
blodsheste og gøre dem væddeløbsklare. Det kan
ingen håndtere alene, og Bent Olsen har mange
gode medhjælpere, og de skal selvfølgelig også
have det godt. ”Der skal være en god stemning i stal-
den,” siger Bent, men der skal bestilles noget, og det
bliver der. Bent kan godt lide damer og nogle af
Bents nærmeste og mest uundværlige medarbej-
dere og støtter er Kiri, Polly og Susanne.
Familien er også tæt knyttet til hesteverdenen. Søn-
nen Rasmus er beslagsmed, den anden søn Mikkel
driver en hestetransportforretning, og datteren Lea,
der er gravid, er Danmarks bedste amatørrytter.

RaceTime er på staldbesøg hos Bent Olsen, og vi
nyder også godt af hans store gæstfrihed og bliver
inviteret på et glas vin i hans private hjem, det histo-
riske ”Møllers hus”, hvor Bent kan slappe af på ter-
rassen ud mod galopbanen, når en god dag i stalden
er overstået.

Bent Olsen er en 
person, som det er
rart at være sammen
med. Det kan mange
hesteejere skrive
under på. ”Hesteejere
skal der gøres noget
ud af,” siger Bent.
”Folk skal kunne lide
at komme her.” 

Bent Olsen - Danmarks førende træner siden

2010 er her fanget på en regnvejrsdag på Klam-

penborg Galopbane sammen med Fru Lone-Kaj

Nielsen, der har bidrget væsentligt til det flotte

resultat.

På billedet ses også Lone Kaj-Nielsen anden træ-

ner Inge Mette Dejgaard og Gert Hansen.



Lige fra barnsben har han villet arbejde med heste,
og det er blevet hele hans liv. Faderen insisterede
dog på, at han fik en uddannelse, og Bent blev ud-
lært i trælast. Det kunne have været hvad som helst,
mener Bent, men uddannelsen var ikke helt spildt.
Han lærte at sælge, og det er han god til. Han kan
sit kram. Han er i ordets bedste betydning en god
hestehandler. Som jyde har han forretningssans.
Regnskaberne skal være i orden, og der skal vises
resultater.

Allerede som 15-årig fik Bent Olsen amatørrytter- og
amatørtrænerlicens, og han vandt adskillige løb som
jockey. I 1990 startede han som professionel træner
på Fyns Væddeløbsbane, og han vandt mange løb
som træner. I 1993 valgte han at flytte stalden til Jysk
Væddeløbsbane, hvor han var championtræner seks
år i træk. I 1999 gik turen så til København, hvor han
fik stald på Hvidegården, og i 2005 flyttede han til
den nye stald på Klampenborg Galopbane.

Bent Olsen er født i
Brønderslev i Nord-
jylland. Bents foræl-
dre havde det godt,
men pengene skulle
man selv tjene. Bents
interesse var heste. 

Der er fuldt hus hos Bent Olsen.
Det betyder, at der 41 heste i træning



Hvis de ikke er gode
nok, skal de ud.
I dag er der 41 heste 
i stalden, og det pas-
ser til kapaciteten.
Langt de fleste er 
to- og treåringer. 

Toåringer indebærer i sagens natur altid en risiko,
siger Bent. Der er kun 11 ældre heste i stalden, men
de hører til gengæld alle til i toppen. Det understreger
et princip hos Bent Olsen. Det er dyrt at have galop-
heste, og hvis de ikke er gode nok, er det for dyrt at
beholde dem. Der skal være tillid mellem heste-
ejer og træner.

Bent Olsen har flere anpartsheste i sin stald, blandt
andet stald KTAS, der ejer den succesrige hoppe
Miss Phone Girl. Dem er han glad for, men han tror
på, at det er enkeltejere, der også fremover vil ud-
gøre tyngden i dansk galopsport. 

En af Bent Olsens mest offervillige og mangeårige
hesteejere er Lone Kaj-Nielsen. Sammen har de fej-
ret mange triumfer. Den største er uden tvivl Master
Kids derbysejr i 2008, men publikumsfavoritten Fal-
conets mange triumfer har de også tilfælles. Falconet
blev meget fortjent kåret til årets ældre hest i 2015.
”Lone Kaj-Nielsen er stærkt dedikeret til galop-
sporten. Hun er opvokset med galopsporten, og hun
er dejligt menneske at arbejde for,” siger Bent. Lone
Kaj-Nielsen er kendt for de fleste "Klampenborgfans".
På væddeløbsdage er hun er altid på plads i sin loge
på kongetribunen, og når hun forlader den er det ofte
for at bevæge sig ned til vindercirklen for at modtage
ærespræmier og blomster. Tit går der så ikke så
længe før man ser hende og Bent nyde et glas vin i
logen og snakke om triumfen. ”Hun elsker at komme
i stalden” nævner Bent. Hun er oftest tilfreds, men jeg
får også at vide, når hun ikke er det, så det ikke kan
misforstås."

Lone Kaj-Nielsens Master Kid med Jacob Johansen
i sadlen vinder Dansk Derby i 2008



Stalden er da også flittigt  repræsenteret i galopløb i
vore skandinaviske nabolande og henter mange
laurbær med hjem. Bent Olsen betragter  hele Skan-
dinavien som sit marked, men understreger samti-
dig, at Klampenborg altid vil være hans foretrukne
bane.

Han er imponeret af de resultater, som andre skan-
dinaviske trænere har nået, og nævner blandt andet
Arnfinn Lund og Wido Neuroth. De senere års skan-
dinaviske toptræner, Niels Petersen, får også ro-
sende omtale. ”Han har en god baggrund og et godt
forhold til sine hesteejere, som han formår at få til at
investere i galopheste, der kan vinde de mest velbe-
talte skandinaviske storløb. Han får tillige god, daglig
støtte af sin søster Marianne, der er udlært hos Ole
Larsen. En helt speciel og dygtig træner”, nævner
Bent Olsen. Søren Jensen nyder også Bent Olsens
respekt. ”Han er en værdig konkurrent. Han passer
sit job godt, og han holder mig til ilden.”

Bent Olsen har aldrig
opnået at være 
skandinavisk cham-
piontræner, men den
ambition er absolut
ikke opgivet. 

Bent Olsens stald har en fortrinlig placering
på selve Galopbanens område.

På billedet er Cabanac og
sidste års derbyvinder Manacor på vej til dagens arbejde



Vi skal værne om
Klampenborg Galop-
bane. Hestesporten i
Danmark er i mod-
vind, men Bent Olsen
frygter ikke, at Klam-
penborg Galopbane
bliver blæst omkuld.

”Det er vigtigt, at vi værner om Klampenborg. Det er
i alles interesse, at den fungerer. Der er for få heste,
og alle kan se, at der er behov for nye stalde på
Klampenborg. Vi må tage stilling til, hvad vi vil. Action
is needed. Om nødvendigt må vi samle os på færre
baner,” siger Bent Olsen.

Der skal værnes om Klampenborg Galopbane



Dan Tucket efter Dansili ud af Fanfare. Dan Tucket
blev importeret til Danmark fra England efter dens
toårssæson, og Bent fortæller med begejstring om
dens treårssæson i 2008, Bents hidtil bedste sæson
som træner. Han vandt på Klampenborg over 1500
meter, inden det blev til sejr i Jyllandsløbet over
2200 meter. Så fulgte en sejr i Norsk 2000 Guineas
over 1600 meter på Øvrevoll. Hans måske største
bedrift som treårig var tredjepladsen i Scandinavian
Open Championship (Gr.3) kun kort slået af Chinese
Mandarin og Peas And Carrots, og han sluttede året
med sejr i Norsk St. Leger over 2800 meter på Øv-
revoll. Vi havde næsten glemt det, men det er rigtigt.
Det er imponerende.

Hvem er den bedste
hest, du har trænet 
i din lange karriere
som galoptræner? 
Det spørgsmål skal 
naturligvis stilles, 
og det for de fleste
nok lidt overraskende
svar fra Bent Olsen 
er . . . . . . . 



Svaret falder prompte. ”Til jeg dør”, og det understre-
ger endnu engang Bent Olsens passion for heste og
for galopsporten. Ved nærmere omtanke tilføjer han
dog: ”eller så længe, jeg kan klare mig. Det er vigtigt
at stoppe i tide, og det er, når jeg kan se mine træ-
nerkolleger begynder at overhale mig”, afslutter
Olsen.

Bent Olsen er 62 år,
så det er naturligt at 
afslutte samtalen
med et spørgsmål
om, hvor længe han
bliver ved som 
træner. 

”Tak for i dag, Bent!”
Den ene af artiklens forfattere, Per Bustrup, siger farvel og

tak for en dejlig dag, mens 2-årige Starka blander sig
i samtalen.


