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HALL OF FAME Per-Anders Gråberg og Niels Petersen
WINX Australiens stolthed. Verdens bedste hoppe?
EDDIE SWEAT Secretariats ”bedste ven”

Hall of Fame

PER ANDERS
GRÅBERG 3
”Hvem rider Per-Anders Gråberg? Det spørgsmål bliver
stillet bunker af gange på de skandinaviske galopbaner
gennem året. Og det med rette. For når der skal gøres
indskud i totalisatoren og V-bonerne skal udfyldes, så er
det altid værd at checke Per-Anders’s ridt.

WINX
8

NIELS
PETERSEN

MAND
OG
HEST

13
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Hvem er den bedste nogensinde?
Det bliver ofte diskuteret mellem
galopfans. Emnerne er mange og
valget vanskeligt - nærmest umuligt. For der er mange kandidater til titlen. Et af emnerne skal vi om på den anden
side af jorden for af finde.
Til en af verdens førende
galopnationer, Australien
for at finde. Men det er
rejsen værd. Navnet er
Winx

Den sympatiske og konstant ambitiøse svenskfødte jockey har gennem mange år hørt til den absolutte top af
Skandinaviens jockeys. Og det selv om udenlandske jockeys nu udgør en væsentlig del af den skandinaviske jockeyelite Per-Anders har været champion i Sverige og
Norge. Men Klampenborg mangler. Kommer det i denne
sæson?

Historien om en af
historiens absolut
bedste galopheste,
Secretariat, vil for altid
også være knyttet til
hans ”groom”, Eddie
Sweat. De to kom til
at danne en af de
bedst kendte
”mand/hest” relationer
i Galopsportens farverige og spændende
historie.
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Han er født dansk, men karrieren finder
sted med udgangspunkt i Norge. Han er
ambitiøs og et meget tiltalende menneske, der har foden på speederen hele
tiden. Sammen med Per-Anders Gråberg danner han et af de stærkeste
teams, der nogensinde er set på vores
breddegrader.

16

Netop nu har Niels Petersen travlt med
at rykke ind i nye stalde på Øvrevoll i
Oslo. Læs det spændende interiew med
Niels Petersen, der samtidig er en fortælling om skandinavisk galopsport gennem de seneste 10 år.

Lige nu skal vi holde afstand. Men når
det er forbi, skal vi stå sammen.
Coronavirussen sætter sine spor overalt. Også på skandinavisk galopsport,
hvor flere væddeløbsbaner allerede i
fjor oplevede vanskeligheder. Aflysninger og forbud præger væddeløbsbanerne og de forskellige events, de
gennemfører. Og vi ved ikke, hvornår
det slutter. Corona påvirker samfundsøkonomien. Hesteejere og spillere bliver berørt. Og færre penge mellem
hænderne på disse, er dårlig nyt for
væddeløbssporten.
Der bliver brug for sammenhold mellem skandinaviske væddeløbsbaner,
når vi atter kan stimle sammen til væddeløb. Det har været en mangelvare
indtil nu, men det kunne være et positivt udfald af Coronakrisen.
De fleste mennesker er p.t lukket mere
eller mindre inde. Der er brug for læsestof. I denne vinter og dette forår
bringer RaceTime MAGAZINE en Hall
Of Fame-serie. Vi ser tilbage på ”de
gode gamle dage” – før Corona. Verden ændrer sig hurtigt, men minderne
har man da lov at ha´.
Offentliggørelse af materiale uden forudgående tilladelsde er ikke tilladt. Artikler i
dette nummer er skrevet af Klaus Bustrup
og Per Aagaard bustrup
RaceTime Magazine udgives af GalopSport.
Fotos: Burt Seeger, Stefan Olsson, Erika
Rasmussen med flere.
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PER-ANDERS GRÅBERG
PÅ VEJ MOD SEJR NR.2000
Det er 30 år siden Per-Anders Gråberg begyndte som
jockeylærling. Siden er det blevet til 1809 sejre. Og han
regner med at fortsætte til sejr nr. 2000. Per-Anders
Gråberg er Skandinaviens mest vindende jockey. I
2010´erne har han vundet alle de skandinaviske derbyer, og fem gange har Per-Anders Gråberg vundet
Skandinaviens mest prestigefyldte løb for ældre heste,
Stockholm Cup International (Gr.3). Svenske Per-Anders Gråberg er tæt knyttet til den danske toptræner
Niels Petersen på Øvrevoll i Norge. De var Bank Of Burdens trofaste ledsagere. Per-Anders Gråberg hører
hjemme i 2010´ernes Hall Of Fame.
Tiderne er ikke til interviews på stedet. Men RaceTime
MAGAZINE har korresponderet på mail med Per-Anders
Gråberg.
Tekst: Klaus Bustrup.
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TRE BREEDERS SEJRE OG GODT 800.000 KRONER PÅ EN DAG.
Han er på vej mod 50. Han bliver 46 i år, men han er still going
strong. 2019 var ikke et ekseptionelt godt år for Per-Anders Gråberg.
Men her er, hvad han bare vandt af større løb i 2. halvår af 2019:
Derby Juvenile og Malmö Stads Pris. Så kom Breeders Juvenile,
Breeders Sprint og Breeders Trophy Stayer på samme dag den 20.9
på Bro Park. I alt indred Per-Anders (PA som han ofte kaldes) godt
800.000 svenske kroner på den dag. Senere fulgte Bro Park Sprint
Championship (L), Stig Holms Memorial, og Jockeyklubbens Magic
Million med Ascot Brass. Det var den 20. oktober og sejr nr. 1800.
Senere på året fulgte sejre i Songline Classic (L), Autumn Fillies og
Svenskt Kriterium.

SIDE 4
menhæng, og det blev til en sejr med Cleonte. ”Det hører til en af de
største oplevelser i min karriere”.
FIRE DERBYSEJRE I SKANDINAVIEN – OG EN I POLEN.
Per Anders Gråberg har i mange år været førstejockey hos Niels Petersen, og langt de fleste af hans sejre i Skandinavien er kommet med
heste, der har været trænet af Niels Petersen, den mangeårige skandinaviske trænerchampion.

Richard Mandella træner

KNAP 150 MILLIONER I INDREDNE PRÆMIEPENGE.
I alt blev det iflg. Svensk Galop i 2019 til 47 sejre i 340 ridt og 8,5 millioner svenske kroner i indredne penge. Lidt færre sejre, end i de foregående tre år, men stort set det samme i præmiepenge som i
tidligere år. Samlet gennem årene er det foreløbig blevet til 1809
sejre og knap 150 millioner svenske kroner i præmiesum.
PA HAR REDET I 13 LANDE – OG VUNDET I 10 AF DEM.
Per-Anders Gråberg er født i Viksjö udenfor Stockholm den 19. juli
1974 og allerede som 12-årig begyndte fascinationen for heste. Efter
niende klasse blev han jockeylærling. Og en meget spændende karriere, der har budt på ridt i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig, England, Polen, Tjekkiet, Qatar, Abu Dhabi og
Dubai, blev påbegyndt.

SVENSK JOCKEYCHAMPION FIRE GANGE DE SIDSTE 10 ÅR.
Per-Anders Gråberg har været den førende jockey i Sverige set over
de sidste 10 år i tæt konkurrence med Elione Chaves. De har begge
vundet det svensk jockeychampionat fire gange i 2010´erne. De to resterende championater er vundet af hhv. Jacob Johansen og Carlos
Lopez. Sidstnævnte kan glæde sig over at have vundet Svenskt
Derby tre år i træk: 2016 med Duke Of Burden, 2017 med Dorcia og
2018 med Nordic Defense.
Per-Anders har konstant i de 10 år været med i toppen og aldrig
været udenfor Top-3.
Meydan

BRÆKKEDE RYGGEN.
Per-Anders har aldrig redet væddeløb i USA, men han var i lære hos
Richard Mandella i 90´erne. I 2011 var han den første skandinaviske
jockey der red i Dubai. Han var på ryggen af den engelske tophest Timely Jazz i UAE Derby (Gr.2) på Dubai World Cup-dagen. ”Måske
den hest med den højeste kapacitet, som jeg har redet”, nævner PA.
”Desværre trådte Timely Jazz forkert i løbet og brækkede benet. Det
var lidt af et antiklimaks.” To år tidligere i 2009 brækkede Per-Anders
ryggen. Han fik tre brud på rygsøjlen, men efter seks uger var han i
sadlen igen.
RED PÅ ASCOT.
I 2018 blev Per-Anders Gråberg udpeget til at deltage i den prestigefyldte jockeyturnering Shergar Cup på Ascot. Den eneste før ham,
der har modtaget den hædersbevisning, var en anden svensk topjockey, Fredrik Johansson. PA red fem væddeløb på Ascot i den sam-

Den første derbysejr for Per-Anders kom med Old Pal på Øvrevoll i
2012. Året efter vandt han Dansk Derby med Quite A Mission, og PA
vandt et Skandinavisk derby for tredje år i træk, da han i 2014 vandt
Svenskt Derby i sit moderland med Duke Derby. Den foreløbig sidste
derbysejr kom i Dansk Derby i 2016 med Suspicious Mind.
”Men jeg har også vundet Polsk Derby. I 2015 på ryggen af Va Bank”,
tilføjer Per Anders.

BANK OF BURDEN – I SADLEN PER-ANDERS GRÅBERG.
I 53 af Bank Of Burdens 61 starter var Per-Anders Gråberg i sadlen.
Og han red Bank Of Burden i 17 af dens 19 sejre. Det blev til fire
sejre for makkerparret i Stockholm Cup International (Gr.3). Af andre
topvæddeløb, hvor duoen har været først over mål, kan nævnes tre
sejre i Dansk Jockey Club Cup (L) og to sejre i såvel Scandinavian
Open Championship (Gr.3) som Marit Sveaas Minneløp (Gr.3). Det er
også blevet til sejre i Norsk St. Leger, Oslo Cup (Gr.3) og Stockholms
Stora Pris. (Gr.3). ”Bank Of Burden har uden tvivl været helt afgørende for min karriere”, understreger PA.
Men PA kan også uden Bank Of Burden. Det viser bl.a. de fire derbysejre. Og adskillige sejre i Gruppe- og Listed-løb. Bl.a. sejre i
Stockholm Cup International (Gr.3) med Dorcia, i Pramms Memorial
(L) med Plantagenet og Victor Kalejs, og i Marit Sveaas Minneløp
(Gr.3) med Trouble Of Course.

Per Anders Gråberg, Corey Brown og Andrasch Starke
”køler af” inden det går løs i Shergar Cup på Ascot

Bank of Burden
- en fantastisk hest!

KONKURRENCEN ER HÅRD.
Per-Anders Gråberg er naturligvis
langt fra den eneste stjernejockey i
Skandinavien. Sidste årti har budt på
flere ikke-skandinaviske chamionjockeyer. Elione Chaves, Carlos Lopez
og Rafael Schistl. Af skandinaviske
jockeyer er danske Jacob Johansen,
der er bosiddende i Sverige, et kapitel
for sig. Og blandt de yngre er der
grund til at fremhæve Jan Erik Neuroth, Nicolaj Stott og Oliver Wilson.
Uden for landets grænser kan vi
glæde os over Kevin Stotts flotte resultater, og heldigvis ser vi ham da
også af og til på skandinaviske galop- - et fantastisk team!
baner.
TANDARI CLASSIC
- CHAVES TOPPER.
Janos Tandari var en af Sveriges
mest fremgangsrige jockeyer. Han
blev født i Ungarn i 1947 og blev jockey. Han vandt Ungarns Derby i
1967. Han hoppede af og kom i første
omgang til Tyskland. I 1970 begyndte
han sin jockeykarriere i Sverige. I
hele karrieren blev det til 2316 sejre i
Skandinavien, Ungarn,
Østrig, Tyskland og Polen. I Skandinavien vandt han 51 klassiske løb, og
Tandari Classic, der er opkaldt efter
ham, blev indstiftet i 2002 året efter,
at Janos Tandari holdt op som jockey.
Tandari Classic uddeles til den jockey,
der efter en pointskala har klaret sig
bedst i de skandinaviske klassiske
løb det pågældende år. I sidste årti
har Elione Chaves vundet tre gange.
Rafael Schistl og Carlos Lopez hver
to gange og Per-Anders Gråberg og
Jacob Johansen hver en gang. I fjor
blev Tandari Classic vundet af Oliver
Wilson.

Janos
Tandari
i Henry Laurtizens
festlige streg
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Sejr med Whistler i Svensk Oaks 2013

Derbysejr med Suspecious Mind 2016

Billeder fra venstre
mod højre:
Sejr med Frank
Lloyd Wright i Breeders Trophy Juvenile
Svensk Jockeychampion 2013
Sejr med Alsimsaam
2018
JOCKEYKORYFÆER
I disse Corona-tider er der mere tid, end der normalt er, til at finde statistik frem. Men sammenlignelig skandinavisk galopstatistik er en mangelvare.
Og da især, når det gælder jockeystatistik. Svensk
Galopp er som altid foran, men jeg har været tilbageholdende med for megen statistik på dette område for at undgå fejl.
De oplysninger, som jeg har, viser dog, at Per-Anders Gråberg er den mest vindende skandinaviske
jockey i det nye århundrede. Af andre koryfæer i
nyere tid, der er tæt på - ud over de allerede
nævnte - findes Kim Andersen, Nicholas Cordrey,
Jacob Johansen, Fredrik Johansson og Espen Ski.

HVAD ER SJOVEST?
Per-Anders Gråberg har opnået næsten alt i sin
flotte karriere. Så det er naturligt at spørge ham:
Hvad er sjovest ved at ride galopløb?
”At vinde.”, nævner Per-Anders, der ikke lægger
skjul på, at han er en god vinder, men ikke kan fordrage at tabe. Det må betragtes som en fordel, når
man er jockey.
”Og hvorfor vinder du så meget. Hvorfor er du så
god en jockey?” bad RaceTime Magazine om at
få svar på. ”Uanset en hests kapacitet eller handicap, giver jeg alle heste, jeg rider, en chance. Det
har jeg vundet mange løb på gennem tiderne.
”Store og små”

ALDRIG CHAMPION PÅ KLAMPENBORG.
Per-Anders Gråberg har aldrig været champion på
Klampenborg. Det står højt på ønskeseddelen.
Men det kræver ridt på Klampenborg. Derfor håber
han, at der i sæsonen 2020 bliver efterspørgsel
efter ham hos hesteejere og trænere i Danmark.
HVOR LANG TID BLIVER DU VED?
Per-Anders Gråberg er gift med Cecilia, født Cervin. Hun har redet meget som amatør. De har to
døtre, Thea, der er 16 år og Filippa, der er 11 år.
Flotte navne.
Per-Anders Gråberg bliver 46 i år. ”Hvor lang tid
bliver du ved?”

”Jeg har tidligere spøgt med at sige, indtil jeg bliver
50 eller har vundet 2000 sejre.
Nu nærmer begge dele sig. Helt ærligt. Jeg ved
det ikke”, lader PA os vide. ”Så længe, jeg synes,
at det er sjovt at vinde, at kroppen føles i orden, og
at mine kunder stadig har brug for mig, er der jo
ingen grund til at holde op. Når det ikke længere er
tilfældet, må vi se, hvad jeg så finder på. Men jeg
vil gerne på en eller anden måde gengælde alt det,
som galopsporten har givet mig”.
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Galopsport i Australien i historisk lys
Australien er langt væk. Derfor er der vel ikke noget mærkeligt ved,
at det er noget sparsomt , hvor meget vi hører om galopsport fra de
kanter. Vi burde måske følge mere med i Australsk galopsport. For
Australien er blandt de tre største galopnationmer i verden.
Hestevæddeløb blev hurtigt populært, da Australien kom på verdenskortet. Ikke underligt for det var som nok bekendt englænderne, der først
satte fod på det enorme land. Det var i 1788. Det var året, hvor The
Times blev grundlagt af John Walker i Amerika og Stavnsbåndet blev ophævet i Danmark.
De første englændere, der satte fødderne på australsk jord var straffefanger. Der var nemlig så mange af dem i England, at man fandt på, at
sende en del af dem til det nye land på den anden side af jordkloden - så
var de så rart af vejen.
Men der var også en avlshingst, en hingst en hoppe samt fire føl med på
skibet. Alle af ædelt blod. Antallet af heste voksede meget hurtigt gennem
det 19-århundrede og omkring 1810 var der 203 heste i New South
Wales.
MILITÆRFOLK OG LANDBESIDDERE
Hestevæddeløb blev en af de første organiserede sportsgrene i Australien. Imidlertid var antallet af heste stadig sparsomt og derfor kostbare.
De primære ejere var derfor militærfolk og landbesiddere. Derimod var
publikum et yderst sammensat piblikum fra alle sociale lag. I oktober
1810 blev det første officielle Meeting indviet af ”the New Sydney Racecourse” af Guvenør Macquarie. Meetinget blev afholdt over tre dage.

Govenor Lachlan Macquarie

Men som tiden gik udviklede Sydney sig og de væddeløbsbaner, der tidligere havde ligget tæt på Sydneys centrum måtte vige for boligbyggerier.
I stedet skød adsskillige nye baner op - ikke alene omkring Sydney - men
også andre steder i det store land.Og der gik ikke lang tid før hver by
havde sin egen Jockey Club med regelmæssige meetings.

PHAR LAP
Adskillige fremragende væddeløbere er født i
Australien gennem tiderne. Phar Lap er absolut
et af de største navne nogensinde. Han var dog
født på New Zealand og løb fra 1928 til 1932.
Efter at have gjort rent bord i de austalske storløb drog han til Agua Caliente banen i Mexico.
Her vandt han the Agua Caliente Handicap i ny
rekordtid. Tilbage i Australien døde han under
mystiske omstændigheder i 1932 .

I 1842 blev ”the Australian Racing and Jockey Club” oprettet. På det tidspunkt blev alle de væsentligste Meetings afholdt på Homebush Racecourse. To år senere var det så Steeplechase-løbenes tid til at blive
introduceret. Det fandt sted på Five Dock Farm. Entreen var gratis og begivenheden trak et stort publikum fra alle steder af det store land.

En anden stor væddeløber var Makybe Diva. En
engelskfødt hoppe, der vandt Australiens største
løb, Melbourne Cup tre gange - tre år i træk!
Sæsonen i Australien har premiere 1. august og
man løber så til sidste dag i juni året efter.

Den britiske flåde ankommer til Australien i januar 1788

To af Australiens største galopheste gennem tiderne: Phar Lap og
Makybe Diva
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Frankel og Secretariat er superheste.....men hvad kender du til Winz?
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Her følger historien om Australiens stolthed
14. september 2011 kom en brun hoppe
til verden på Jerrys Plains, New South
Wales i Australien. Hun var opdrættet af
Fairway Throughbreds og blev købt af et
konsortium med navnet Magic Bloodstock Racing, RG treweeke og D. N. Kepitis.

anses som den bedste galophest nogensinde.

Skulle Winx’s historie fortælles uhyre kort
måtte det lyde således: Mellem maj måned
2015 til hun trak sig tilbage fra væddeløbsbanerne i april 2019 vandt hun 33 løb på
stribe inklusiv 25 Gr. 1 løb på distancer fra
1300 meter til 2200 meter.
Winx skulle vise sig at være en galophest
langt ud over det sædvanlige. Ja, endog så Det er så den ultrakorte udgave af historien
om én af verdens bedste hopper nogengod, at hun - i hvert fald i sit hjemland -

sinde. Og naturligvis er historien værd at
gå i enkeltheder med.
Det har RaceTimeMAGAZINE forsøgt med
i denne artikel. God fornøjelse!
Først lidt flere facts om ”vidunderet”:
I 2015 blev Winx rangeret som den næsthøjest rangerede hoppe på verdensplan.
Årets efter toppede hun som verdens bedste hoppe nogensinde.

WINX

Den position beholdt hun i de to næste år.
I 2017 blev hun optaget i ”Australien Racing Hall of Fame”. En hæder hun deler
med bare to andre heste, mens de stadig
var i træning.
I karrieren indløb hun 26 mio. australske
dollars. Det er sådan ca. 112 mio. danske
kroner! - og lur mig om der ikke har været
mange andre indtægter!
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Winx ejes af et syndikat. Hun blev i 2013 købt
af Peter og Patty Tighe’s Magic Bloodstock Racing, Debbie og Paul Kepitis og Richard
Treweeke.
Men konsortiet skulle også ”til lommerne”. Der
skulle lægges 230.000 australske dollars på bordet, inden købet var hjemme. Købet skete på
Magic Millions Gold Coast Sale i 2013.
FAMILIEN HAR GALOPHESTE I BLODET
Ejerne bag Winx har ”galopheste i blodet”. Således Debbie Kepitis, der er datter af Bob Bingham,
der er kendt som en af Australiens mest
iindflydelsesrige ejere/opdrætter nogensinde. Selv
udtaler hun: ”Jeg havde aldrig i mit livs vildeste

fantasi drømt om, at jeg skulle blive partejer i en
sådan hest. Ordet fantastisk dækker ikke.”
WINX BLEV DEN FØRSTE VINDER
En anden medejer er Richard Treweeke, der lider
af svimmelhedsanfald, hvorfor han ikke overværede alle Winx starter. Det var således grunden til,
at han ikke blev set så ofte som sine venner, når
Winx henrykkede. Allerede i begyndelse af
1950erne blev han involveret i galopsporten. Men
det var først med Winx han vandt sit første løb.
EN FANTASTISK FORNEMMELSE
Peter og Patty Tighes har været involveret i galopsporten i flere årtier, men Winxr bare deres anden
Gruppe 1 løbs vinder. Den første var New Zea-
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lands fødte Preferment. Og han vandt Gruppeløb
få uger før Winx gjorde. ”Det har været en stor oplevelse for os at være medejer af Winx og derigennem kommet til at dele mange store oplevelser
med dem og deres venner.” udtaler Peter Tighe,
og tilføjer: ”og for hver gang Winx skulle løbe, blev
vennekredsen forøget. Vi har haft ga-lopheste før
Winx, men ikke af hendes kaliber.”
EN STOR HÆDER
I januar 2016 rejste Debbie Keptitis og Tigh familien samt træner Chris Waller og Winx faste jockey, Hugh Bowman, til London for at repræsentere
Winx ved the Longines World’s Best Racehorse
og Longines World’s Best Horse Race Cermony.
Winx blev hædret som den trediehøjest placerede

hest, højest placerede græsbane-hest og højest
rangerede hoppe af the International Federation of
Horseracing Authorities.
ET SMUT TIL SPORTENS HJEMLAND
Nu da teamet var i Europa slog man et smut omkring Newmarket, hvor det blev til besøg hos Ed
Dunlop i Newmarket, the Jockey Club, Juddmonte
Farms, Godolphin og National Horseracing Museum på Palace House.
Navnlig var man imponeret af Palace House. Og
Frankel blev beundret og filment fra stort set alle
vinkler. Men spørgsmålene blev også rettet mod
de australske gæster: ”Villle Winx på noget tidspunkt komme til Europa?” - desværre blev det aldrig tilfældet.
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John Camilleri / Opdrætter

Chris Waller / Træner

Hugh Bowman / Jockey

Personen, der har opdrættet Winx,
hedder John Camilleri. Han er en
noget sky person. Men hans interesse for galopsporten er stor.

Winx træner, Chris Waller, hører til
”sværvægterne” i australsk galopsport. Men han er født i New Zealand i den lille by Foxton. En by hvor
stort set alt er koncentreret om
galopsporten.

Winx navn vil altid være bundet
sammen med Hugh Bowman, der
var hendes jockey ved stort set alle
starter.

For han trænger sig aldrig på. Han er
manden bag Fairway, der er opdrætter
i den store skala. Men udtaler han
:”der er kun tale om en ”fritidsinteresse” for mig og min familie, fordi vi
kan lide galopsporten. Interessen for
hestene bliver aldrig blandet sammen
med familiens forretningsinteresser.”
Man vil derfor aldrig opleve annoncering i medier, TV reklamer op imod de
store Sales etc. ”Min prioritet nr. 1 her i
livet er min familie og familievirksomheden Baiada Group og dets flagskip
Steggles.”
”Men min fritid er - foruden samværet
med familien - meget fyldt med hestene. Jeg læser alle racing magasiner,
jeg kan komme i nærheden af. Og lige
nu glæder det mig rigtig meget, hvor
godt det går for galopsporten.”

Hans entre i Australien var langt fra
prangende. Han kom til Sydney i 2000
uden en krone på lommen, med to
kreditkort, der udløb dagen efter ankomsten, ungdomskæresten og lovning på et par bokse på Rosehill Race
Course.
I dag hører han til i toppen af australsk
galopsport. Han har stalde ved væddeløbsbanerne langs Australiens østlige kyst med hovedkvarter i Rosehill i
Sydney. Og alle faciliteterne drives
efter mottoet: ”Alt skal være det bedste i sin kategori.”
En af hans bedste heste hedder Kolding. En 5-årig vallak, der løber på distancer fra 12-1600 m. Hans resultat til
dato er: 18 st. 8-1-3. Ialt har han indløbet 5,279,900 Australske dollars, hvilket er ca. 21 mio. danske kroner.

Han er født i Dunedoo, en landsby
med bare omkring 800 indbyggere.
Byen er bl.a. kendt på grund af det
særprægede navn, der oversat betyder ”toilet.”
Talentet var åbenlyst, og allerede i sit
første år som lærling vandt han lærlingechampionatet i New-South-Wales.
Det blev fulgt op af lærlingechampionater i 1999/2000 i Sydney.
Og resultaterne steg år for år. I dag
anses han som en af Australiens absolut bedste jockeys. Og nu er han så
nok bedst kendt som Winx partner.
Et vindertal på den rigtige side af 100
hver sæson, er i dag det normale for
Bowman. Han har haft et fast
træner/jockey forhold til Winx træner,
Chris Waller gennem mange år.

Winx vinder i sin debut. Jockey: Jason Collett

EN FANTASTISK
HISTORIE!
Galopsporten er spækket med fantastiske historier.
Fra beretningerne om hvorledes en sport blev til for
nu hundreder af år siden. Det var dengang tre heste
fra lande sydpå blev sendt til England. De tre
hingste var Darley Arabian, Byerley Turk og Godolphin Arabian. Hingstene, hvortil enhver nulevende
væddeløbshest kan spores - fantastisk!
Galopsporten er nu verdensomspændende. Efterhånden er der galopbaner i stort set alle lande verden over. Populariteten er naturligvis forskellig fra
land til land. De største galopnationer er England,
Frankrig og Tyskland i Europa. Men her vinder de
skandinaviske lande også terræn. Amerika, Australien, New Zealand og mange sydamerikanske lande
skal også betegnes som store væddeløbsnationer.
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Winx kom til verden 14. september 2011. I perioden
fra maj 2015 og hendes sidste start i april 2019 vandt
hun 33 løb på stribe inklusiv 25 Gr. 1 løb, hvilket er en
verdensrekord.

”STILHED FØR STORMEN”
Det skulle vise sig at være ”stilhed før stormen.” Da 3-års sæsonen lakkede mod enden
vandt hun to løb i maj 2015. Det ene af dem
var Gruppe-1 løbet Queensland Oaks.

Sæsonen efter tog Winx fat på sin 7-års sæson med en
ny sejr og nåede dermed op på 26 - en ny rekord i Australien. Senere blev det til yderligere syv triumfer. Blandt
sejrene var det prestigefyldte Cox Plate, der blev vundet
for fjerde gang.

Sejrene kom på distancer fra 1300 meter til 2200 meter.
I rangeringen over Verdens bedste heste, var hun den
næsthøjest rangerede hoppe i 2015. Året efter blev hun
udråbt som verdens bedste hoppe. De to følgende år
var hun igen den højest rangerede. Og i 2018 blev hun
udråbt som verdens bedste galophest!

Som 4-årig blev hun kåret som Australian
Horse of the Year 2015/6 og Middle Distance
Champion efter en sejrsrække på syv fuldtræffere. Blandt sejrene var W. S. Cox Plate og
Doncaster Mile.

Winx sluttede sin karriere 13. april på Randwick Racecourse med at vinde Queen Elizabeth Stakes for tredie
gang. Karrieren fortsætter nu i stutteriet.

I 2017 blev Winx optaget i Australiens Racing Hall of
Fame som den bare tredie, der er blevet tildelt den
hæder, mens man stadig var aktiv væddeløber. Da hun
trak sig tilbage havde hun vundet mere end 26 millioner
australske dollars svarende til omkring 120 mio. kroner.
KARRIEREN
Winx karriere begyndte med tre sejre på stribe. Så
havde hun ligesom gjort opmærksom på, at her var der
en usædvanlig ”dame” at holde øje med. Mærkeligt nok,
så vandt hun bare én sejr af de næste syv starter.

I sæsonen 2016/17 forsvarede Winx sejren i
Cox Plate i 2016/17 med succes med en otte
længders sejr over rivalen Hartnell. Sæsonen
sluttede med en sejr i Queen Elizabeth Stakes.
Winx blev igen udråbt som ”Horse of the Year”
NY SEJR i COX PLATE
I 2017/18 sæsonen blev hun for tredie gang
kåret som ”Horse of the Year.” Ikke underligt,
for hun vandt syv løb på stribe bl.a. Cox Plate
og igen det prestigefyldte Queen Elizabeth.
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Secretariats
bedste ven
Eddie Sweat
Vinderen er ejet af...blev redet af...og er trænet af.... og opdrætteren er...” sådan lyder det på væddeløbsbaner verden
over.
Men man hører aldrig - eller kun yderst sjældent - navnet på
den person, der næsten altid er den første, der modtager vinderen på vej til modtagelse foran tribunen.
Og det, skønt den person i mange tilfælde er den, der kender
den vindende hest mest og bedst. Jeg tænker naturligvis på
”staldmanden” eller ”staldpigen”, hvad man nu end kalder personen, der tilbringer mest tid af alle med hesten.
Personen, der rider hesten til daglig, der passer og plejer den
dag efter dag. Personen, som efter hestens daglige morgenarbejde afgiver ”rapport” til træneren om det ene og det andet.
En uvurderlig hjælp for træneren i hans planlægning for det enkelte individ.
Nogle ”staldmænd” eller ”staldpiger” kommer dog frem i rampelyset og bliver kendte - men det er nu ikke en stor ”forening.”
Og alligevel er der navne, som har udmærket sig mere end
andre. En af dem er Eddie Sweat. Legendariske Secretariats
”groom”
Tekst: Per Aagaard Bustrup
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Der kan ikke herske tvivl om, at den person, der var
tættest på superhesten, Secretariat, var hans faste
”staldmand”,” eller ”oppasser”, hvilken titel man nu foretrækker. Gennem tykt og tyndt holdt de to sammen.
Eddie Sweat veg ikke fra Secetariats side.

Sweat. Han tilbød den unge mand et job, hvor han
skulle arbejde med galophestene. Og hurtigt fandt
Laurin, at Sweat havde den naturlige egenskab til at
kunne omgåes de følsomme dyr. Det var tale om det
uforklarlige ”touch” som alle toptrænere søger.

Oprindelig var det en anden person, der tog sig af Secretariat. Sweat passede Riva Ridge, der i 1972
havde vundet Kentucky Derby og Belmont Stakes.
Men nu satte træner Lucien Laurin Eddie Sweat til at
passe Secretariat. Han fornemmede, at han i Secretariat havde en stjerne ud over det sædvanlige. Derfor
skulle han bedste staldmand passe Secertariat.
DET SPECIELLE ”TOUCH”
Men hvorfor valgte Laurin netop Sweat til at passe
Secretariat? Fordi han fornemmede, at Sweat havde
det her uforklarlige ”touch” med væddeløbsheste,
som enkelte besidder. Mon ikke det viste sig at være
en rigtig fornemmelse. Forholdet varede gennem hele
Secretariats karriere.

Lucien Lauren

Da Laurin trak sig tilbage blev Sweat hos hans søn,
Roger Laurin, hvor han fortsatte med at have ansvaret for topheste som bl.a Chief’s Crown, der sensationelt vandt Breeders’ Cup.
BLEV EN BERØMT PERSON
Med al den opmærksomhed, der var omkring Secretariat efter sejren i det 99. Kentucky Derby kunne man

Charlie Davis, der var Secretariats arbejdsjockey,
udtalte engang, at Sweat nærmest behandlede Secretariat som et nært familiemedlem. Et forhold, der
gik begge veje. Når Sweat kom ind på staldgangen
fulgte Secretariat ham for hvert skridt, som ville han
sige ”Nu kommer far.”
FYSISK STÆRK
Secretariat var en fysisk meget stærk hest, der kunne
have været svær for alle andre end Sweat at tage sig
af. Sweat var mere end velkommen til at komme ind i
Secretariats box for at blive passet og plejet. Og hele
tiden ”sludrede” han med Secretariat.

HURTIG KARRIERE
Da Laurins stald drog nordpå mod New York tog
Sweat med og hans åbenlyse talent for at omgåes
galopheste betød, at han indenfor nogle år tog sig af
nogle af Amerikas topnavne. Her kan nævnes tophoppen Quill og Belmont Stakes-vinder Amberoid.
I 1971 overtog Laurin Meadow Stables stald, hvilket
betød, at Sweat fik ansvaret for nogle af Amerikasbedste væddeløbere.

måske forvente, at det ville have steget Sweat til hovedet men nej! Han forblev den samme som før. Det betød også
at han fortsatte med at køre staldens hestetransport. Intet
blev ændret!
Sweat og Davis arbejdede altid tæt sammen. Og da Secretariats navn var på hele den galopinteresserede verdens
læber op til Kentucky Derby blev Secretariat konstant overvåget af de to venner. Secretariat var aldrig alene. Journalister fra alle verdenshjørner og fans i en uendelighed mødte
op fra morgen til aften.
Men alligevel prøvede man at bevare rutinen. Hver morgen
gav Sweat således Secretariat et koldt brusebad og checkede ham overalt på kroppen. Intet blev overladt til tilfældigheder. Efter morgenarbejdet på banen blev han fodret. De
mange journalister, der næsten belejrede stalden, for at få
en eller anden historie, måtte gå slukøret hjem.
Mange fik dog at vide at ”Han spiser for meget. Slut!”
Eddie Sweat døde af Leukæmi i 1998. Han var en jævn
hårdtarbejdende person, som passede naturligt ind i livet
for en af verdens bedste galopheste nogensinde.

Charlie Davis

HVEM VAR EDDIE SWEAT?
Han var født i Holly Hill i South Carolina i 1938. Et
område, hvor der var en del stutterier i oplandet. Og
han blev hurtigt fascineret af de smukke heste, som
han beundrede på områdets træningsbaner. Som
teenager fik han et job på træner Laurens træningskvarter i Holly Hill. Jobbet bestod i første omgang af
at grave huller til hegn.
Men hurtigt spottede Lauren den hårdtarbejdende
Sweat modtager Davis og Secretariat
efter et morgenarbejde

Den berømte statue på Churchill Downs, der viser Eddie Sweat på vej til vindercirklen efter Seabisquits sejr
i Kentucky Derby. I sadlen Ron Turcotte.
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Trænerkoryfæer og trænere med succes her og nu!

Søren Jensen

Bent Olsen

Hanne Bechmann

Francisco Castro
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Cathrine Erichsen

Susanne Berneklint

Marc Stott

Wido Neuroth

RaceTimeMAGAZINE har de senere år bragt flere
interviews med de ledende trænere i Skandinavien
og om deres mest succesrige heste. Søren Jensen,
Bent Olsen, Hanne Bechmann, Francisco Castro,
Marc Stott, Wido Neuroth, Lennart Reuterskiöld jr.
og Niels Petersen. Flest danske trænere, fordi Per og
jeg bor i Danmark.
Lige nu forhindrer Corona os i at drage til de andre
skandinaviske lande, men så snart den virus er forbi
– gid det ikke varer alt for længe – planlægger vi om
muligt nye besøg. Cathrine Erichsen, der har succes
med heste som Master Bloom og Duca Di Como er
på vores ønskeseddel, og det gælder også Dubaitriumfatoren, Susanne Berneklint, der nu to år i træk
har vundet væddeløb på Meydan i Dubai med hhv.
I Kirk og Plata O´Plomo.
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Niels Petersen
- et kapitel for sig!
2010´erne har på trænersiden i den
grad været præget af Niels Petersen.
Ingen skandinavisk træner kan fremvise en vinderliste som ham. Han var
pioner i Dubai. Han har forsøgt sig
med satellitter i Chantilly og på Jägersro, og han har planer om stalde på
Klampenborg. På Øvrevoll er han
netop flyttet ind i helt nye stalde.
Niels Petersen har allerede vundet over
600 sejre og mere end 100 millioner
norske kroner i præmiepenge, og han
har flere lovende kandidater til dette
års skandinaviske derbyer. Øverst på
ønskeseddelen står en Gruppe-1-sejr.
Niels Petersen hører hjemme i Hall Of
Fame (2010-19).
Tekst: Klaus Bustrup.
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HvaBehar!
STORLØBSVINDERE PÅ STRIBE! LÆS VIDERE PÅ NÆSTE SIDE

Bank of Burden

Duke Derby

Eye In The Sky

Privilegiado

Square De Luynes

Suspicious Mind

Icecapada

Our Last Summer

Without Fear
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STORLØBSVINDERE PÅ STRIBE.
Bank Of Burden, Duke Derby, Eye In The
Sky, Icecapada, Our Last Summer, Privilegiado, Square De Luynes, Suspicious Mind
og Without Fear har det til fælles, at de alle
har været i træning hos Niels Petersen. Og
at de alle ni var på den liste med 37 heste,
som RaceTime Magazine bragte over ”Dem
vil vi huske”, da vi lancerede Hall Of Fame
2010-19.
Niels Petersen ville uden tvivl gerne have
haft flere med på listen. Beat Baby og Silver
Ocean for eksempel. Og det havde nok heller ikke været uberettiget. Men han er under
alle omstændigheder den skandinaviske
træner med langt flest på listen. I behørig
afstand følger Lennart Reuterskiöld jr. og
Bent Olsen.
STADIG PÅ TOPPEN.
Og Niels Petersen er stadig helt med
fremme. Det understregede han med syvtommersøm på den norske derbydag i fjor.
Fem sejre og 1,8 million norske kroner i indtjening. Privilegiado vandt Norsk Derby,
Square De Luynes Marit Sveaas Minneløp
(Gr.3), Ascot Brass Svensk Mesterskap for
2-Årige, Swan Black Erik O. Steens Memorial og Izakaya Emirates Derby Mile.
Et derby, et Gruppe-3-løb, et stort toårsløb,
et estimeret hoppløb og et topløb på milerdistancen for 3-åringer på samme dag. Det
viser bredden i Niels Petersens stald.

Bank of Burden og Per-Anders Gråberg på vej
til hyldesten efter triumfen i Scandinavian
Open Championship (Gr.3).

NIELS PETERSEN HAR VUNDET OVER
1/3 AF DE SKANDINAVISKE DERBYER I
SIDSTE ÅRTI.
11 derbysejre er det blevet til i 2010´erne og
med 11 forskellige heste. Seks i Norge, To i
Sverige og tre i Danmark. Niels Petersens
første derbysejr kom i 2010 med Stald Trick
Or Treats Go Go Gadget, der efter et medrivende opløb kort slog Wido-Neuroth-trænede Sir Lando. Bank Of Burden var fjerde.
Go Go Gadget er i dag opstaldet som avlshingst på Stutteri Thorskovgaard.
I 2014 vandt Niels Petersen som træner alle
de tre skandinaviske derbyer. I Danmark
med Davicii, i Sverige med Duke Derby og i
Norge med Eye In The Sky. I Svenskt og
Norsk Derby var der tilmed tale om dobbelttriumfer. Senere fulgte derbysejre med Suspicious Mind, Our Last Summer, Nordic
Defense, Square de Luynes og senest med
Privilegiado i Norsk Derby i fjor.
BANK OF BURDEN SLÅR DEM ALLE.
Det er også blevet til adskillige sejre i de
skandinaviske Gruppe-3-løb for ældre
heste. Seks sejre i Stockholm Cup International, fem sejre i Marit Sveaas Minnelöp,
fire i Oslo Cup, tre i Scandinavian Open
Championship og to i Stockholms Stora
Pris. Især Bank Of Burden, Without Fear og
Square De Luynes har taget godt for sig af
retterne. Bank Of Burden dog langt den
største bid.
En hest, der har været med til at definere
Niels Petersens trænerkarriere og en hest,
som altid vil have en plads i Niels Petersens
hjerte. Og en hest, der har været medvirkende til, at såvel Niels Petersen som PerAnders Gråberg hører hjemme i Hall Of
Fame sammen med Bank Of Burden.
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ICECAPADA HAR TAGET SIG AF HOPPELØBENE.
En ting kunne Bank Of Burden dog ikke. Det var at
vinde de store hoppeløb i Skandinavien. Det har Icecapada til gengæld sørget for. I øvrigt en halvsøster til
en af Bank Of Burdens største rivaler, Lennart Reuterskiöld-trænede Hurricane Red.

Entangle og Jacob Johansen vinder Göteborg Store Pris

Niels Petersen-trænede Icecapada, en af 2010´ernes
bedste hopper i Skandinavien, vandt som 3-årig Dianalöpning, Som ældre hoppe blev det til sejr i
Stockholm Fillies & Mares Stakes i 2015 og 2017, i
Lanwades Stud Stakes (L) i 2015 og i Bloomers Vase
(L) i 2017 og igen i 2018.
I alt indløb Icecapada næsten 4 millioner svenske kroner, og hun havde et maximumhandicap på 91. Sammen med Wido Neuroths superhopper, Appelina,
Amie Noire og La Zona samt Lennart Reuterskiöld jr.trænede Dorcia var hun en del af toppen, eliten af
spindesiden i det sidste årti.

Ruler of Course med Niels Petersen og Carlos Lopez på Täby

...med Fred Armstrong Vandrepokalen i Göteborg

ARNFINN LUND OG ENTANGLE.
2010´ernes bedste skandinavisktrænede hoppe er
dog uden tvivl Entangle, der sluttede sin løbskarriere i
2012. Hun vandt i 20 af sine 32 sejre og indtjente 4,7
millioner svenske kroner. Hun ejes af KAOK og var
trænet af en af Skandinaviens helt store trænere gennem tiderne, legendariske Arnfinn Lund, der døde i
2017. Arnfinn Lund trænede også Without Fear, da
den vandt Svenskt og Norsk Derby i 2011. I 2013 gik
Without Fear i træning hos Niels Petersen.
Entangle vandt Norsk 1000 Guineas og Oaks og som
ældre hoppe blandt andet flere af de større hoppløb.
Hendes største sejr kom dog i Marit Sveaas Minneløp
(Gr.3) i 2013, hvor hun slog Sir Lando og Bank Of Burden. Hun sluttede med et maksimumhandicap på 96,
og hun var desværre ikke kommet med på RaceTimes
liste over ”Dem vil vi huske”. Det burde hun have
været. Sorry.

Over The Ocean med Elione Chaves på jägersro
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Beat Baby og Per-Anders Gråberg vinder Täby Open
Sprint Chamionship

DUBAI PIONER.
Niels Petersen var den første skandinaviske træner, der sendte heste
til Dubai. Ofte uden succes i Dubai,
men når de kom hjem til Skandinavien var de ”fit for fight” og sejrede i
mange storløb. Beat Baby var undtagelsen for han vandt i Dubai.
Men efter sejren tabte han lidt af
pusten. Han var også blevet en
ældre herre.

ham i Skandinavien i Hanne Bechmanns træning. Senere blev
han solgt til Norge og kom i træning hos Niels Petersen.

FAMILIESEJR I DUBAI.
Beat Baby blev købt i England af
Morten Buskop, der selv ejede
ham i en periode og vandt løb med

”NÆR PÅ OG NÆSTEN”
Allerede i 2014 var Beat Baby tæt
på en sejr på Meydan, da den
fukse vallak først blev slået på mål-

stregen i Dubai Excellence Trophy.
Men i 2015 kom Dubai-triumfen, da
Johannesburg-sønnen let vandt
Gulf News Sport. Som året før var
Per-Anders Gråberg i sadlen. Og
Beat Baby vandt blandt andet Lan- der var tale om en familietriumf, da
wades Stud Sprint (L) på Jägersro i Niels Petersens hustru, Camilla
2012 og Täby Open Sprint (L) i
Eriksen, i løbet af vinteren havde
2013 før datidens helt store sprinkøbt Beat Baby. Sejren indbragte
tere, Giant Sandman, Alcohuaz,
66.000 dollars. Beat Baby nåede et
Ragazzo og Hansinger.
maximumhandicap på 96.
Billedet til højre
Beat Baby (Oliver Wilson) efter
sejr på Jägersro sammen med
Morten Buskop, der købte Beat
Baby i England. Ved tøjlerne
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Bank Of BUrden
sammen med PerAnders Gråberg og
Niels Petersen efter
sejren I Scandinavian
Open Championship
(Gr.3)

NORSK
CHAMPIONTRÆNER
DE SIDSTE NI ÅR
OG TRE SVENSKE
CHAMIONATER.

Niels Petersen er flere gange
skandinavisk trænerchampion,
og i de sidste mange år har der
næsten været tradition for, at
Niels Petersen vinder trænerchampionatet i Norge og Bent
Olsen i Danmark. Niels Petersen er norsk trænerchampion
de sidste ni år, og han håber at
fejre 10- års jubilæum i år.
Mere spænding er der om Sverige, hvor Lennart Reuterskiöld
jr. dog seks gange har hjemtaget trofæet.

Niels Petersen var førende
træner i Sverige i 2013, 2014
og 2018. Patrick Wahl vandt
trænerchampionatet i 2012, og
han var nr. to på trænerlisten i
fjor efter Lennart Reuterskiöld
jr. Patrick Wahl var championtræner på Bro Park i 2019.
ET LOVENDE HOLD AF
DERBYKANDDATER –
MANGE ER USTARTET.
Niels Petersen havde stor succes i fjor med Ascot Brass, der

var i Dubai sammen med en
anden hoppe, der gjorde det
godt i fjor, Careless Whisper,
der er meldt i Dansk Derby.
Ingen af dem leverede dog de
helt store resultater på Meydan.
Når det gælder derbychancerne i år, mener Niels Petersen, at han har et godt hold, og
det er interessant, at mange af
dem er ustartede som 2-åringer. Til gengæld er de meget
veltrukne.

ET LOVENDE HOLD AF
DERBYKANDIDATER
MANGE ER USTARTET.
KASAI, RASPBERRY BERET ELER SHALLOW KAN VINDE DANSK
DERBY.
Når det gælder Dansk Derby 2020 tror Niels Petersen blandt sine egne
heste mest på Kasai, Rasperry Beret og Shallow. De har det til fælles, at
de alle er opdrættet af Stutteri Hjortebo. Stald NOKs Kasai er er efter
Center Divider og ud af Golden Island. Han var fjerde i sit eneste løb i
fjor, et maidenløb på Øvrevoll.
Ustartede Raspberry er ejet af Sandman Stables. Hun er efter Gruppe1-vinderen Manduro, som vi i Skandinavien kender som far til High As A
Kite og Square De Luynes. Og hun er ud af Syllable og dermed halvbror
til den norske Derby- og St. Leger vinder i 2012 Old Pal (Soldier Hollow),
der også var i træning hos Niels Petersen.
Glade Gutter Racingst Shallow (Appel Au Maitre-Short Shallow/ Out Of
Place) vandt i sine to sidste starter som 2-årig på Øvrevoll.
FLERE KANDIDATER TIL SVENSKT DERBY.
Blandt Niels Persens kandidater til en sejr i Svenskt Derby (evt. Norsk
Derby) nævner han Bullof Wall Street, Ugotthelook og Whispering
Ocean. Niels Petersen tror bl.a. på JC Organizations Bullof Wall Street,
der tidligere var i træning hos Francisco Castro. Han er en talentfuld,
men temperamentsfyldt hingst, der viste sin klasse som 2-åring. Dubaiudflugten med tre starter på Meydan var dog ingen succes.

Øverst: Bullof Wall Street og
Elione Chaves vinder på
Jägersro
Shallow ud af Short Shadow
vandt sine to sidste starter på
Øvrevoll i fjor

Ugotthelook, der ejes af succesrige Stall Bright Side Life, er efter Uncle
Mo, der var ubesejret amerikansk 2-års Champion. Han fik en skade
som 3-årig og gik i avlen, hvor han bl.a. er far til Kentucky Derbyvinderen i 2012, Nyquist. Han er ud af Louve des Reves (Sadler´s Wells) og
dermed halvbror til Flemming Velins Omar Bradley (War Front).
Ugotthelook er ustartet. Stall Bright Side Of Life ejer også Whispering
Ocean efter den franske derbyvinder Le Havre, der i avlen bl.a. er far til
Gruppe-1-vinderen Suedois! Whispering Ocean er som Ugotthelook
ustartet som 2-årig.
HALVBROR TIL HURRICANE RED OG ICECAPADA KAN VINDE
NORSK DERBY.
Når snakken går om Norsk Derby peger Niels Petersen umiddelbart på
Elkær Stutteris ustartede Comme Il Faut ud af Bounce, en halvbror til
Hurricane Red (Hurricane Run) og Icecapada (Mastercraftsman), som
Niels Petersen selv havde i træning. Faderen er den franske derbyvinder
Lawman, der i avlen bl.a. er far til den irske 1000 Guineas-vinder Just
The Judge.

Uncle Mo - far til Ugotthelook

Midterste foto:
Manduro - far til Raspberry
Beret
Nederste foto:
Uncle Mo

Rune Haugen
ANSAT HOS RUNE HAUGEN.
Nels Petersen er født i Gentofte, og han blev student fra
Ordrup Gymnasium. Han var garderhusar i Næstved.
Livet med heste fortsatte og bragte ham i tæt kontakt
med flere af de helt store navne i skandinavisk jockeyog trænerhistorie. Han tog til Tyskland samen med ven-

nen Lennart Hammer Hansen for at arbejde i stalden
hos Trond Hansen. I en kort periode var han hos Lars
Kelp og derefter arbejdede han i flere år for Ole Larsen.
Og så gik turen til Norge, hvor han blev ansat hos Rune
Haugen, den tidligere norske championtræner, der i
2010´erne har trænet topheste som Tertullus, der vandt

Pokalløb (L) på Klampenborg i 2012 og Probably, der
vandt Norsk Derby i 2013. Quarterback vandt Norsk
Derby i 2015 og året efter såvel Scandinavian Open
Championship (Gr.3) og Stockholm Cup International
(Gr.3). Endelig Giant Sandman, der nu er opstaldet som
avlshingst på Stutteri Hjortebo.

Selvstændig
træner i 1998
Øvrevoll. Der gik et stykke tid, inden han
slog rigtig igennem. Men da det skete
med opbakning fra gode hesteejere, gik
det hurtigt. Og siden da, har det været en
lang succeshistorie, selvom der også har
været udfordringer undervejs, som der er i
ethvert karriereforløb.
Lennart Hammer

Lars Kelp

Ole Larsen
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Julie Petersen bliver nordisk mester i ridebanespringning

Niels Petersen har mange tætte relationer til sin ejere. Bl.a. med familien Nagell-Erichsen.
På billedet sammen med Einar Nagell-Erichsen efter en sejr med Duke Derby

DATTEREN JULIE BLEV NORDISK MESTER I FJOR I RIDEBANESPRINGNING.
Marianne, Niels Petersens storesøster har fulgt sin lillebror gennem hele karrieren, og hun er helt
uvurderlig for ham. Det gælder også Camilla Eriksen, som Niels bor sammen med og har to børn
sammen med. Datteren Julie på 15 og sønnen Frederik på 10. Julie er på det norske landshold i ridebanespringning, og hun vandt i fjor guld og sølv i Nordisk Mesterskab på Williamsborg i Jylland. Også
”svigerfar”, Hans Petter Eriksen, der var direktør på Øvrevoll Galopbane, er en stor støtte for Niels Petersen, bl.a. når det gælder regnskaber.

VIL GERNE VINDE ET GRUPPE-1-LØB.
Niels Petersen har allerede trods sin relativ unge alder vundet meget. Men han har, som man bør have,
hvis man er ambitiøs, en drøm. Han vil gerne vinde et Gruppe-1-løb. ”Vi kender alle de største Gruppe1-løb i verden, og det er naturligvis dem, som jeg helst vil vinde”, siger Niels Petersen, ”Men hvis jeg
vinder et Gruppe-1-løb, er det ikke afgørende, hvilket det er og hvor i verdenen”.
HVORDAN PÅVIRKER CORONA STALDEN?
RaceTimeMAGAZINE spurgte Niels Petersen, hvordan Corona-virussen har og vil påvirke hans stald?
”Indtil videre er det business as usual”, svarede Niels, ”men det vil få konsekvenser, hvis de nuværende
forbud opretholdes på længere sigt. Hesteejerne kan blive berørt på forskellig vis, og vi skal
kke glemme, at det at være hestejer er en hobby, der ikke nødvendigvis har 1. prioritet”. Niels Petersen
har tæt kontakt til sine hesteejere, og han håber, at der bliver mulighed for væddeløb senest i maj
måned - med eller uden tilskuere”.

USTRESSET, LIGETIL OG VELFORBEREDT.
Niels Persen er 48 år gammel. Han er kendt for at være charmerende. Han er ligetil, ukrukket og
umiddelbar og på trods af mange gøremål, er han ustresset. Han er af den opfattelse, at hans succes
som træner bl.a. skyldes, at han planlægger i god tid, og at han ved, hvor han har sine heste.

