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De unge er ofte udskældt. Udsat for hovedry-
sten og spydigheder. ”De er sløve og dumme.
De er respektløse. De har dårlige manerer.”  
I langt de fleste tilfælde passer det ikke. Det
er Oliver Wilson, som RaceTime MAGAZINE
interviewer i dette nummer, et særdeles godt
bevis på. Og Oliver er langt fra den eneste i
sin generation. Der er mange hårdtarbej-
dende, ansvarlige, intelligente og velop-
dragne blandt de unge. Men ofte forvalter de
deres engagement anderledes end vi gjorde.
Vi har brug for de unge til at føre galop-
sporten videre. Vi har brug for de unge til at
tage en tørn, når hestene skal passes og mo-
tioneres. Mange  unge - især piger - udfører
et stort arbejde i stalden. Og vi har brug for
ungdommen på galopbanerne til at lyse op,
spille og interessere sig for galopsporten. Og
det gør de heldigvis i stort omfang på Klam-
penborg Galopbane. Vi skylder ungdommen
meget. Og vi kommer til at skylde dem endnu
mere. Corona har afløst ungdomsomsorg
med aldersomsorg. Mange unge har været
vidne til et forsømt forår.

GALOP
SPORT
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SUPER-
HOPPEN
DAHLIA
Det er meget svært at
skulle vælge, hvis man
kaster sig ud i at skrive
om én ud af de mange
”superheste”, der har
henrykket væddeløbs-
fans verden over.

Navne som Secretariat
og Frankel med flere må
være oplagte kandidater.
Men også en hest som
hoppen Dahlia vil for
altid høre til blandt ga-
lophistoriens største.
Hun var en af de første,
der rejste flere gange
over Atlanten og henryk-
kede såvel der, som i
Europa.

Dahlia vandt Gruppeløb
på begge sider af Atlan-
ten og var den første
hoppe, der nåede 1 mio.
dollars i indtjente penge
- og mere end det!
Og ikke alene satte hun
sit præg på den interna-
tionale galopsport, men
også i stutteriet blev hun
en stor succes.

Læs hele historien  om
Dahlia fra side 3.

OLIVER
WILSON

PÅ VEJ MOD 500 SEJRE
Han har været kendt på
Klampenborg, siden han
vandt ponyløb. Fem gange
er han blevet champion. 
Han har, hvad der skal til, 
for at nå meget langt.

LÆS SIDE 16.

Dahlia i et
morgenar-
bejde inden
start på
Woodbine i
Canada



Galopsportens første globetrotter
DAHLIA



Hvem er den bedste galophest gennem
tiderne? Der er naturligvis mange kandi-
dater og utallige meninger, men spørgs-
målet kan efter min opfattelse ikke
besvares entydigt - hvorfor? Fordi stor set
alle årgange, siden galopsporten så sit lys
i England, har frembragt betydelige indivi-
der. 
Og begynde at sammenligne heste med
århundreder imellem, virker vel egentlig
som nogen spild af tid - selvom det da
kunne være meget sjovt.

Gennem længere tid har jeg læst om adskil-
lige væddeløbere, som forekom mig at være
kandidater til: ”- den måske bedste galop-
hest nogensinde”. I RaceTime MAGAZINE
3/20 skrev jeg om Frankel og Secretariat.
Og i RaceTime Magazine 4/20 om den au-
stralske vidunderhoppe Winx. En anden
fremragende hoppe er Dahlia, der kom vidt
omkring. Dahlia blev født 25. marts i 1970.
Hun var opdrættet af Nelson Bunker Hunt
på hans Claiborne Farm i Kentucky.  På det
tidspunkt var han anset som verdens 

rigeste mand. Og det kom kun få år efter 
Nelson Bunker Hunt og hans brødre for-
søgte at gøre et kup på verdes handel med
sølv - det mislykkedes! Nelson Bunker Hunt
og brødrene slap med kæmpebøder. Forin-
den havde Nelson Bunker Hunt slået sig på
fuldblodssporten - og det gik stærkt -
meget stærkt. 
Der gik ikke mange år inden han havde over
100 fuldblodsheste på stutteriet og mange i
træning forskellige steder. Såvel i Amerika
som i Europa.

Dronning Elizabeth II overrækker
endnu et trofæ til Nelson Bunker Hunt
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OPVOKSET  PÅ CLAIBORNE FARM
Dahlia var født og voksede op på Clairborne Farm. Moderen var
Charming Alibi, der vandt 16 løb i 71 starter. Blandt sejrene var
der fire Stakes-løb. Det største løb hun vandt, var the Dominion
Day Handicap på Woodbine-banen. Udover Dahlia blev hun også
mor til Captain General, der bl.a. vandt San Marino Handicap.

VAGUELY NOBLE - DAHLIAS FAR
Var en fremragende væddeløber og senere avlshingst.
Han slog således selveste Sir Ivor i Prix de  l’Arc de Triomphe og
vandt også Prix du Lys, Prix de Chantilly, Prix de Guiche og som
2-årig vandt han Observer Gold Cup. Vaguely Noble vandt seks ud
af ni løb og var aldrig udenfor pengene. Hans Timeform blev på det
højeste noteret til 140.

I stutteriet fortsatte succesen. Foruden Dahlia blev han også far til
Empery (Epsom Derby), Exceller (Canadian International, Jockey
Club Cup, Grand Prix de Paris og otte andre Gr.1 løb) samt mange
andre topheste. Vaguely Noble toppede den engelske/irske beske-
lerliste to gange og broodmare-listen én gang. Han var far til 70 Sta-
kes-vindere og var morfar til 175 andre Stakes vindere.

Går man tilbage i Dahlias afstamning ”myldrer” det med store navne
i galopsportens farverige historie. Navne som Hyperion og den  ube-
sejrede Triple-crown vinder Bahram. Afstamningen er guldrandet.
Den ”oser” af klasse og både speed og udholdenhed. 
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NELSON BUNKER HUNT
”Halvdelen” af Vaguely Noble var iøvrigt
ejet af Nelson Bunker Hunt. Han prø-
vede at købe ham på en åringsauktion,
men blev overbudt. Efter auktionen blev
han så tilbudt at købe halvdelen af Va-
guely Noble - han slog til. Det har han
naturligvis aldrig fortrudt.

LESTER PIGGOT I SADLEN
Dahlias første start var i Prix Yacowlef i
Deauville. Et noget usædvanligt løb at 
debutere i mente mange. Men allerede her
viste Dahlia, at hun uden tvivl var en fremti-
dig stjerne ved at vinde med to lette læng-
der. Hun førte fra start til mål og efter løbet
fortalte Piggott træner Maurice Zilber, at
Dahlia var så stærkt pullende, at han bare
lod hende løbe af sig selv. Hun løb tre
gange mere som 2-årig med en femteplads
to gange og en andenplads i årets sidste
start. Alle gange med Lester Piggott i sad-
len. 

NU SKULLE  HUN LÆRE  JOBBET
Zilber lod ikke Dahlia få en større vinter-
pause, men trænede hende for at lære
hvordan den talentfulde hoppe kunne
slappe af og spare på kræfterne til opløbet.

Lester Piggott og Maurice Zilber

3-ÅRS SÆSONEN 18. april 1973 var ”fe-
rien” forbi for Dahlia. Debuten blev bedst
mulig, idet hun vandt Prix de la Grotte på
Longchamp.

Det var ikke Piggott, der var i sadlen, da
Zilber foretrak Bill Pyers - en stærk jockey
med ”næse” for speed-bedømmelse. Han
holdt således Dahlia tilbage i feltet og lod
hende først ”bestille noget” med ca. 200
meter til mål. Hun vandt med 3/4 længde.
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MØDET MED ALLEZ FRANCE
Næste start for Dahlia var i
klassiske Poules d’Essai des
Pouliches (Fransk 1000 Gui-
neas). Og det var et løb, der
blev set meget hen til af franske
væddeløbsfans. Og det år med
ekstra  spænding, for her skulle
Dahlia og årgangens anden
store stjerne - Allez France -
mødes.

Løbet blev afviklet  på blød bane -
et underlag, der absolut ikke var
noget for Dahlia. Allez France
vandt med 2,5 længde før Prin-
cess Arjumnd med Dahlia en hals
efter på tredieplads.

Men Dahlia revancerede sig tre
uger efter i Gr. 1. løbet Prix Saint-
Alary, hvor hun strøg forbi hele
feltet fra en fjern syvendeplads for
at runde hele feltet og vinde med

1 1/2 længde. 
Næste opgave var Prix de Diane -
svarende til vores Oaks. Her var
Allez France også til start. Og hun
trak det længste strå. Trods et flot
angreb af Dahlia fra midten af fel-
tet, havde Allez France allerede
så meget luft ned til Dahlia, at
Allez France blev vinderen.

TIL  START I  IRLAND
Maurice Zilber besluttede nu, at

det var på tide, at Dahlia blev prø-
vet i større internationalt selskab.
Turen gik til Irland til the Curragh
og Irsk Oaks. Igen var  Bill Pyers i
sadlen.

Og det blev til en let triumf for
Dahlia, der vandt med tre lette
længder. Underlagets beskaffen-
hed passede hende også meget
bedre. Dahlia var nu klar til at
møde de allerbedste!

Allez France
Yves Saint-Martin
Daniel Wildenstein

Dahlia
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The King George VI and Queen
Elizabeth Stakes er at af verdens
højest doterede og prestigefyldte
aldersvægtløb. Her skulle Dahlia
ikke alene møde hopper, men
også nogle af de allerbedste
hingste. Hun havde mødt hingste
før - men kun på hendes egen
alder - men dog ikke af samme
klasse, som dem, der ventede nu. 

FANTASTISK  PRÆSTATION
Det prestgefyldte løb på Ascot for-
skrækkede dog ikke træner Zilber,
der var fuld af tillid og overbevist
om sin hoppes store evner.

Dahlias præstation vil for altid stå
som en af de største i galop-
sportens historie. Da feltet kom
ind på Ascots korte opløb satte
Dahlia en slutspurt ind, som man
måske aldrig har set siden. Hun
var simpelthen flyvende og vandt
med ikke mindre end seks læng-
der før Rheingold, der senere på
året vandt Prix de l’Arc de
Triomphe.

I det slagne felt var også notabili-
teter som Epsom Dervinderen Ro-
berto, den franske derbyvinder
Hard To Beat, den irske Derbyvin-

der Weaver’s Hall og Eclipse Sta-
kes vinderen Scottish Rifle.

Dahlia havde sat nogle af verdens
pt bedste galopheste eftertrykke-
ligt på plads.

PRESSEN  GIK  AMOK
Ikke underligt var den engelske
sportspresse helt oppe at køre
over Dahlias præstation. Ordet
ydmygelse for de slagne superhe-
ste blev nævnt gang på gang i de
store avisers dækning af løbet.
Breeder’s Bloodstock skrev det
således ligeud:” Det var ikke et

nederlag for de andre heste, det
var en ydmygelse.”
En anden avis havde overskriften:
”Hendes optræden på Ascot er
en af de største præstationer no-
gensinde af en galophest.”

TILBAGE  TIL  FRANKRIG
Turen gik tilbage til Frankrig, hvor
den næste opgave var på Long-
champ i Gr.3.-løbet Prix Niel. Som
ventet blev det nærmest en
”walk-over” for Dahlia. Hun vandt
afstoppet med en længde og
naturligvis som storfavorit.

Billede 1. Billede 2 Billede 3
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Maurice Zilber sendte efter bare
14 dage Dahlia til Longchamp for
at starte i Prix Vermeille - et
gruppe 1 løb for 3-årige og ældre
hopper. Banen var uheldigvis for
Dahlia på den bløde side, hvilket
som nævnt før ikke var Dahlias
livret. Og det blev bevist endnu
engang. Samtidig var tempoet
også langsomt. To faktorer, der
betød en femteplads for Dahlia

ca. 6,5 længder bag Allez France.

HALT EFTER LØBET
Det var langt fra Dahlias dag. Hun
endte i det slagne felt. Men der
var en årsag til det: Hun var halt,
da hun kom tilbage til stalden.
Det  var ikke nogen ønskesitua-
tion for en utålmodig træner som
Maurice Zilber, for Prix de l’Arc de
Triomphe, skulle løbes blot fjorten

dage senere. Dahlia synes dog at
komme sig hurtigt.

Det blev et af Dahlias løb, man
helst skal glemme hurtigt. Hun
skulle nok aldrig været startet.
Hun endte i det slagne felt. Rhein-
gold vandt før Allez France.

Skønt Dahlia havde gjort det frem-
ragende gennem sæsonen og

løbet i ni hårde løb, mente hendes
nærmeste, at hun nok kunne klare
et løb mere i sæsonen.

WASHINGTON D.C.
INTERNATIONAL
Hunt ville gerne starte hende i
Washington D.C. International
seks uger fremme og Zilber var
med på ideen.

Rheingold vinder Prix de l*Arc de Triomphe 1973
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Det var et usædvanligt stærkt
felt, hun skulle møde i 
Washington D. C. International.

Blandt Dahlias konkurrenter var
Scottish Rifle og de amerikanske
græsspecialister Tentam, Big
Spurce og London Company. 

Og det var sidstnævnte, der førte
feltet et godt stykke af vejen. Der-
efter tog Tentam så teten. Big
Spurce og Scottish Rifle lurede
begge på Dahlia, der  løb frit med
Big Spurce og Scottish Rifle som
de nærmeste.

Med få hundrede meter tilbage
sendte Bill Pyers så Dahlia til front
og velgaloperende Dahlia var der-
efter ikke til at hente og det skønt
banen ikke lige var hendes ”livret”.
Sejren blev på sikre tre længder.

ROSER HELE VERDEN RUNDT
Det var den ”gamle” Dahlia, der
pulveriserede sin konkurrenter i
det højt doterede invitationsløb.

Og roserne regnede ned over den
flotte form, hun havde vist først på
året. Hun blev kåret som den bed-
ste 3-årige hoppe i England og

Irland og ”English Horse of the
Year.” Og alle hendes fans kunne
glæde sig over, at Hunt og Zilber
meddelte, at Dahlia ville fortsætte
karrieren som 4-årig.

SVAG START SOM 4-ÅRIG
Fireårs sæsonen kunne være be-
gyndt bedre. Dahlia tabte sine før-
ste tre starter. De blev vundet på
Longchamp af Allez France.
Og i Coronation Cup på Epsom 
blev det ”bare” til en tredieplads.

YVES  SAINT-MARTIN
Oven på disse tre nederlag valgte

Zilber at skifte jockey. Yves St.  
Martin skulle således være
Dahlias partner i Grand Prix de
Saint-Cloud. Det gik godt. Dahlia
vandt Gruppe-1 løbet, men dog
kun med et kort hoved.

LESTER PIGGOTT I SADLEN
Den næste opgave var at forsvare 
sejren fra året før i King George
VI and Queen Elizabeth Stakes.
Og nu med Lester Piggott i sad-
len. Og mon ikke det blev en suc-
ces! Sejr før Dronningens High-
clere og nu den første til at vinde
løbet to gange!

Dahlia (Bill Pyers) vinder overlegent Washington D.C. International
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NY  SEJR I GOLD CUP
Dahlia havde måske aldrig været
bedre end på dette tidspunkt. Det
kunne den efterfølgende sikre sejr i
Benson & Hedges Gold Cup  indi-
kere.
Blandt de slagne heste var Imperial
Prince og årets Derbyvinder Snow
Knight.

BUMLETEMPO
Derefter løb hun i Gruppe-3-løbet
Prix de Prince d’Orange, hvor tem-
poet desværre ”bumlede” afsted. Det
kostede nok sejren. Men hun var dog
kun slået med en halv længde. Den
sædvanlige speed kom måske også
lige sent nok.

TILBAGE TIL AMERIKA
Planen var herefter en ny start i Prix
de l’Arc. Men Hunt og Zilber valgte
efter nogen overvejelse at sende
Dahlia til Amerika. Første opgave
skulle være Man O’War Stakes på
Belmont i et klasse-1-løb. 

Det var meningen, at Piggott sklulle
have redet, men det passede ikke
med hans forpligelser i Europa - der-
for fik Ronnie Turcotte ridtet. Løbets
resultat: Dahlia vandt redet i hæn-
derne!

CANADIAN INTERNATIONAL
Dahlias næste opgave var Canadian
International på Woodbine i Canada.

Lester Liggott var igen i sadlen. Ca-
nadian International var blevet kendt
som løbet, der ligesom havde været
Secretariats ”svanesang”.

Konkurrencen var ikke til at kimse af.
Det var heste som London Company,
Big Spurce og Snow Knight, der
skulle tages mål af.
Piggott tog Dahlia forsigtig fra start,
for derefter at ”slippe Dahlia løs” for
at udnyttet hendes sædvanlige
speed på de sidste 100-150 meter.
Og det lykkedes igen. Dahlia vandt
med en længde ned til Big Spurce.

Ron 
Turcotte
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Tretten dage senere mødte Dahlia en 
række ”friske” heste i Washington D. C.
International, som hun vandt året før. Hun
løb udemærket, og sluttede tredje bag Ad-
metus og Desert Vixen.
Hendes tre løb i Amerika var dog gode nok til
at hun blev tildelt en Eclipse Award. Samtidig
var hun også blevet hædret med ”Horse of
the Year titlen i England” for andet år i træk.



Dahlia var aktiv væddeløber to år mere.
Men uheldigvis for hendes tusinde af
fans verden over, var hun kun en skygge
af sit tidligere jeg.

I hendes første tre sæsoner som væddelø-
ber havde hun startet 24 gange. Hun vandt
12 af starterne og endte i pengene yderli-
gere seks gange.
I skærende kontrast står så hendes sidste
to aktive år, hvor  hun også løb 24 gange,
men kun vandt tre løb. Den eneste sejr
man rigtigt husker er nok triumfen i Benson
& Hedges Gold Cup, hvor hun forsvarede
titlen. I den sidste sæson vandt hun Holly-
wood Gold Cup.

CHARLIE WHITTINGHAM
I Dahlias sidste år som aktiv væddeløber
blev hun trænet af Charlie Whittingham.
Han udtalte om Dahlia ”Hun var en vidun-
derlig hest. Let at have med at gøre. Men
hun kunne blive rigtig sur, når hun ikke
brød sig om at skulle gøre det, hun blev
bedt om.”

WILLIE SHOEMAKER I  SADLEN
Willie Shoemaker red hende i de fleste af
hendes starter som 6-årig. ”Dahlia var altid
tændt, når hun kom ind på banen, men
kræfterne var ikke mere som de havde
været” udtalte Shoemaker.
”Tanken var tom!”

Dahlia blev sat på ”pension” på Nelson
Bunker Hunt’s Bluegrass Ranch i 1977.

DAHLIA  I  STUTTERIET
Dahlia blev en rigtig god avlshoppe. Blandt
afkommene var seks Stakes vindere. Fire
vandt Gruppe-1-løb. Hun opholdt sig pri-
mært på Bluegrass Farm i Kentucky. Men
det blev også til ophold på  Claiborne Farm

Charlie Whittingham og Dahlia

Fortsættes...
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Fra Claiborne Farm

og Windfields i Maryland, når
Dahlias partnere stod opstaldet på
de nævnte stutterier.

BEDSTE AFKOM VAR DAHAR
Dahar må nok betegnes som
Dahlias bedste afkom. Faderen
var Lyphard. Dahar vandt fire
Gruppe/Grade-1-løb (Prix Lupin,
Century Handicap, San Juan Ca-
pistrano Handicap og San Luis
Rey Stakes). Han var også anden
i the  Hollywood Invitational og tre-
die i iIrsk Derby.  

I avlen blev han far til 26 Stakes
vindere i sin stutterikarriere, hvor
han var i Kentucky, Japan, New
Zealand og Australien. Hans bed-
ste afkom var Buckhar, der vandt
Washington D.C. Mile.

Rivlia efter Riverman vandt tre
Grade-1-løb: Hollywood Invitatio-
nel, Carlton F. Burke Handicap og
the San Luis Capistrano Handi-
cap. Han var ikke nogen succes i
stutteriet.

Delegant efter Grey Dawn II vandt

San Juan Capri Capistrano Handi-
cap og Dahlia’s Dreamer efter
Theatrical vandt the Flower Bowl
Handicap. Llandaff efter Lyphard
vandy Gr-2-løbet Jersey Derby og
Wajd efter Northern Dancer vandt
Gruppe-2-løbet Grand Prix d’Evry.

I
stutteriet blev hun mor til St. Leger
vinderen Nedawi.
Ovenstående er bare et lille
udpluk af de mange klasseheste,
der havde Dahlia som mor.

Dahar Rivlia Nedawi
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Dahlia var en ”ædel” hest
om nogen. Hun var let at
omgås. Men hun havde
også sine dage, hvor hun
nægtede at lystre sin joc-
key. Hun kunne være direk-
te sur. 

ET FORBILLEDE
Dahlia er helt sikkert en af de
mest spændende heste i Ga-
lophistorien. Det var hende,
der ligesom banede vejen for
galophestes rejser rundt om i
verden.

FANS OVER HELE VERDEN
Dahlia var en af de mest
spændende væddeløbere på
hendes tid. Og hendes fan-
skare over det meste af ver-
den var enorm.

VANDT GRUPPELØB I FEM
LANDE
Hun vandt Gruppe-1-løb i
fem lande. Og hun blev et
forbillede og inspirationskilde
til andre gode væddeløbere
om at finde ”lykken” udenfor
de traditionelle baner. Heste
som eksempelvis Youth, Ex-
celler, Snow Knight, All Along,

Singspiel, Champs Elysees,
Strawberry Road, Pebbles,
Miesque og Quija Board
fulgte i Dahlias ”hovspor” og
rejste rundt til væddeløbsba-
ner over hele verden.

OPTAGET I  US NATIONAL
RACING HALL OF FAME
1981 blev hun optaget i US
National Racing Hall of
Fame. Da hun gik på pension
var hun den hoppe, der
havde tjent flest penge no-
gensinde. 

FEMTEBEDSTE HOPPE
Blood Horse udråbte hende
som den femtebedste hoppe i
historien og hun fik tildelt 15.
pladsen på listen over de
bedste heste i det 20.århund-
rede.  
Hun opnåede meget høje ra-
tings overalt, hvor hun havde
løbet. Hun var den tids super-
hoppe. Men det var en titel
hun måtte dele med Allez
France.
Dahlia døde 6. april 2001 i en
alder af 30 år.

Tekst: Per Aagaard Bustrup

Dahlia med føllet
J. O. Dahlia efter J.O. Tobin
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GRÆNSELØST
DEDIKERET!

OLIVER WILSON

Han er ambitiøs, engageret, selv-
stændig, loyal og global. Og han
bruger mange kræfter på at blive
Skandinaviens bedste jockey. 
Afstamning og opvækst betyder
meget. Oliver Wilson er født ind i
sporten. Begge forældre er aktive
galoptrænere. Oliver er den sta-
dig mere lysende stjerne på den
skandinaviske galophimmel.

Tekst: Klaus Bustrup.
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Oliver med sin far Brian Wilson

Det KOMMER
IKKE AF SIG

SELV!

”Drømmen er at slå igennem i
udlandet. Jeg er ambitiøs. Jeg
vil være den bedste. Men jeg er
også realist. Jeg skulle nok
have været lærling i udlandet
for at blive verdens bedste joc-
key. Kan jeg ikke blive det, vil
jeg i hvert fald være den bedste
i Skandinavien.”

DEDIKERET
Bag disse udtalelser skjuler sig en
målbevidst, men samtidig særde-
les sympatisk og totalt ukrukket
person, Oliver Wilson. Han siger
selv, at der fra naturens side fin-
des mange større talenter. Det
prøver han at udligne ved at
knokle. Han arbejder hårdt. ”En
god jockey skal være velforberedt

og i god form. Dedikeret.”
Indtil videre går det den rigtige
vej. 2019 var Oliver Wilsons bed-
ste sæson som jockey. Han ind-
tjente 7 millioner kroner i
præmiepenge. Og kronen på vær-
ket var hans første derbysejr med
Queen Rouge i Dansk Derby. Det
bliver næppe den sidste. Den nye
sæson er startet godt.
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Oliver Wilson vinder på Klampenborg med Giuseppe Piazzi

PÅ VEJ MOD 25
OG SEJR NR. 500
Oliver Wilsons navn har været kendt
siden han i starten af dette årtusinde
red ponyløb på Klampenborg Galop-
bane. Men han er stadig ung. Han bliver
25 den 9. juli. Oliver fører selv statistik
med sine sejre. Medio maj måned 2020
er det blevet til 486. Så champagne-
propperne kan snart springe.

Fem gange har Oliver allerede været
championjockey på Klampenborg 
Galopbane, og fem gange har han mod-
taget prisen som Årets Jockey i Dan-
mark. En enkelt gang har han været
lærlingechampion på Täby.

NI KLASSISKE SEJRE. 
VINDER AF TANDARI CLASSIC.
Indtil videre har Oliver Wilson vundet 9
klassiske løb. Mowerinaløb tre gange. Med
Annaboda (2013), Miss Tiffany (2014) og
Queen Rouge (2019). I 2018 vandt Oliver
Dansk 2000 Guineas med Princeton og
året efter Dansk Derby med Queen Rouge. 
To gange er det blevet til klassiske sejre i
Sverige på Bro Park. I 2018 i Svenskt 2000
Guineas med King David og i 2019 i

Svenskt 1000 Guineas med Queen Rouge.
Begge er ejet af Mme Fernande og trænet af
Marc Stott. Endelig har Oliver to klassiske
sejre på Øvrevoll at se tilbage på. I Norsk
Oaks i 2016 med Elektra Art og i Norsk 2000
Guineas i 2017 med Ginmann.
I fjor vandt Oliver Tandari Classic, der uddeles
til den jockey, der har haft størst succes i de
klassiske løb i Skandinavien gennem sæso-
nen.

TRE SEJRE I ZAWAWI CUP (Gr.3)
Oliver Wilson har også sejret i flere Gruppe-3-
løb. Tre gange har han været først over stre-
gen på Jägersro i Zawawi Cup. 

GOD  BALLAST  HJEMMEFRA
”Afstamning” og opvækst betyder meget for ens
liv. Oliver er vokset op med galopheste. Det før-
ste han erindrer er, at han red, da han var lille, 4-5
år, på Ordrupdal. Både moderen, Bettina Wilson,
nu Andersen, og faderen Brian Wilson var aktive i
galopsporten. Senere blev Brian Wilson træner
på Trongården, som han overtog efter Frank
Isacsson. I dag ejes Trongården af Frank Isacs-
sons datter Bente Isacsson. 
Oliver og hans storebror Patrick hver deres pony.
Patrick blev beslagsmed, og han er kendt af alle
hesteejere og galoptrænere som ejer af Wilson´s
beslagsmedie. Patrick og Oliver står stadig hin-
anden meget nær.
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Giovanni Boldini sammen med Bettina An-
dersen og med Oliver Wilson i sadlen efter
sejr på Täby i Tattersalls Nickes
Minneslöpning (L)

LIGE TIL GUINNESS-REKORDBOG. BÅDE MOR OG SØN HAR
VÆRET LÆRLINGECHAMPIONS.
Olivers mor Bettina begyndte at ride, da hun var 14, men hun
kom først officielt i lære som 29-årig hos Gert Hansen. Hun har
været både amatør- og lærlingechampion på Klampenborg. Oli-
ver har også været lærlingechampion på Klampenborg. Gad
vide, om de ikke har skrevet verdenshistorie?

Bettina fik trænerlicens i 2010, og som træner har hun i en række år
været blandt Klampenborgs førende. I 2014 blev hun gift med den
tidligere championjockey Kim Andersen, som min bror Per har skre-
vet en bog om: ”Kim. Bageren der blev stjernejockey.”
Sammen med sin mor Hanne Pedersen driver Bettina Hotel og Re-
staurant Fortunen. Så der er nok at se til. Først fire timer med heste
om morgenen og formiddagen, og så hotel og restaurant. Og Corona
har ikke lige gjort livet nemmere i den branche.

OPLEVER SIN ANDEN UNGDOM.
Brian Wilson har været i Danmark i over 40 år. I 1993 vandt han
Dansk Derby som både træner og jockey med Mongolian Knight. Det
har ingen andre gjort ham efter. I dag bor han i Sverige sammen med
Maria Westman, og hver morgen drager de over Broen til Trongården
for at passe de 20 heste, som Brain Wilson nu har i træning. Tre af
dem ejes af Omar Zawawi, der er kendt som ejeren af Peas And Car-
rots. 

Brian Wilson havde en flot sæson i fjor, og i år har han lagt meget
stærkt ud. Efter anden løbsdag på Klampenborg havde Brian Wilson
haft 14 starter på Klampenborg og Jägersro. Resultat: 5 sejre og 7
placeringer. Når man sætter sine krydser i V-spillene gør man p.t.
klogt i lige at checke, om Brian Wilson har startende heste.
Brian Wilson har altid været og er fortsat på galopfronten og person-
ligt en uvurderlig rådgiver og vejleder for sønnen Oliver, som får rigtig
meget feedback fra faderen. Og at Brian er stolt af sin søn, det har
han svært ved at skjule. Og hvorfor skulle han også det.
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EN STJERNE BLIVER FØDT.
DET BEGYNDTE MED PONY-
LØB.
Med sin baggrund lå det i kor-
tene, at Oliver en dag kunne
blive en stjernejockey. Og han
lagde hurtigt ud, da han i sine
meget unge år vandt 20-30 po-
nyløb på Klampenborg. 

Han begyndte dog at spille fod-
bold i Karlebo, men et brækket
kraveben blev starten på slutnin-
gen på den karriere. Oliver red
væddeløb som amatør, og det

blev til en sejr med Action Time på
Fyens Væddeløbsbane.
Som 15-årig gik Oliver ud af sko-
len. ”Skal du være jockey, er det
nu”, sagde far, og Oliver begyndte
som lærling hos Søren Jensen.
Faderen kunne godt have taget
ham i lære, men han mente, at
Oliver ville lære mere hos Søren
Jensen, der på daværende tids-
punkt havde de to dygtige joc-
keyer, Kim Andersen og Lennart
Hammer Hansen knyttet til stal-
den.

I LÆRE SOM FORHINDRINGS-
RYTTER FOR EN SIKKERHEDS
SKYLD.
I den alder vokser man. Og det
gjorde Oliver også. Tvivlen meldte
sig, om han på længere sigt ville
kunne holde vægten. Derfor be-
sluttede Søren Jensen og Olivers
far assisteret af Morten Buskop i
vinteren 2010 at sende Oliver til
Skotland for at lære om livet som
forhindringsrytter. Det første af
Olivers flere vinterophold i udlan-
det. Han var i lære hos Lucinda

Russel. Et godt valg. Lucinda
Russel trænede i 2017 vinderen
af Grand National Steeplechase
på Aintree, One For Arthur.
Det er blevet til en enkelt sejr i
Steeplechase for Oliver Wilson. I
Häck Finalen på Täby i oktober
2011 med Superman. Men den
oplevelse glemmer han gerne.
Steeplechase er ikke noget for
Oliver. Så han holder vægten. Oli-
ver kan ride 57 kilo, og 56, hvis
han absolut skal.

EN STJERNE BLIVER FØDT. DET BEGYNDTE MED ET PONYLØB

Morten Buskop

Lennart Hammer

Kim Andersen og Søren Jensen
- fra dengang



Oliver vandt også sit første løb som professionel
på Fyens væddeløbsbane med Final Count-
down i 2011. Og så gik det hurtigt. Senere kom
den første storsejr i Stockholm Høst Handicap
med Major Callaway. De elsker gode lærlinge
med lærlingelettelse i Sverige, så Oliver fik
mange ridt her. Allerede efter 1 ½ år havde Oli-
ver Wilson redet lærlingelettelsen ud, dvs. vun-
det 70 løb. I 2012 blev han
ikke kun lærlingechampion
men også årets mest vin-
dende jockey på Klampen-
borg.
I 2013 vandt Oliver over 50
løb i Skandinavien. Han
vandt et galopløb i Tyskland,
og han blev anden i et Li-
stedløb i England. En flot
karriere, der kan blive til
meget, meget mere, var på-
begyndt. Da læretiden var
udstået søgte Oliver nye
græsgange. Han tog til Sve-
rige, hvor han arbejdede
først for Johan Reuterskiöld
og senere broderen Fredrik
Reuterskiöld.

DE STØRSTE SEJRE OG
DE BEDSTE RIDT.
Derbysejren med Queen
Rouge står nok for Oliver

Wilson som det største, som han har oplevet
som jockey. Til de store sejre hører også sejren i
Marit Sveaas Minneløp med Brownie foran to af
Skandinaviens største kanoner, Hurricane Red
og Bank Of Burden.

Og selvfølgelig Grosser Preis von Lotto (Gr.3)
på Hamburger Horn, hvor Per og jeg fremhæ-

vede Olivers eminente ridt. King David var sidst
ud af startboksen, og der blev han liggende be-
kvemt indtil opløbet, hvor Oliver valgte den kor-
teste vej – indenom alle de andre - og førte
Karin Sallings superhingst frem til en klar sejr.
Selv peger Oliver – lidt presset – på sit ridt med
Giuseppe Piazzi i Scandinavian Open Cham-
pionship (Gr.3) i 2017. Som altid gik han om for-

middagen banen
igennem og
fandt et spor ikke
langt fra rails,
der var pænt tørt
i den ellers lidt
bløde bane. I
løbet var Giu-
seppe Piazzi
længe blandt de
bagerste, men
ind i opløbet,
hvor de førende
gik ud i banen,
valgte Oliver ”sit”
indvendige spor
og tjente mange
længder. Hurtigt
var han blandt
de førende og
kunne senere
trække fra til en
sikker sejr før
Eye In The Sky.
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RED LÆRLINGELETTELSEN UD PÅ 1 1/2 ÅR

Queen Rouge
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”FIVETIMER” PÅ KLAMPENBORG.
Dagen derpå - derbydag - vandt Oliver Wilson
fem løb. Og trænet af fire forskellige trænere.
Med Royal Zem (Brian Wilson), King David og
Princeton (Marc Stott), Sliceoflife (Bent Olsen)
og Rosa (Tine Hansen). Det er karakteristisk for
Oliver, at han vinder løb for mange forskellige
trænere. Ser man på hans storløbssejre i fjor var
de fleste trænet af Marc Stott, men han vandt
også storløbssejre for andre trænere. Zawawi
Cup (Gr.3) med I Kirk for Susanne Berneklint,
Erik O. Steens Memorial med Swan Black for
Niels Petersen og SFK-Jubileumslöpning med
Gold Tyranny for Lennart Reuterskiöld jr. Oliver
er populær - eftertragtet.

FREELANCE OG FAST JOCKEY. 
OLIVER ER PRIVILEGERET.
Oliver er Freelance jockey. Han har ingen fast
kontrakt med nogen træner eller hesteejer. Men
han har en gentleman-agreement med Marc
Stott. Marc har prioritet. Endvidere rider han -
om muligt - forældrenes heste, ligesom man ofte
ser ham på ryggen af heste fra Flemming Velin.
Oliver var i en periode tilknyttet Flemming Velins
udsøgte stald.

Alle øvrige ridt kommer enten af sig selv eller
gennem opsøgende arbejde. Ofte henvender en
træner sig, fordi han ønsker Oliver i sadlen på
en hest. Eller også går det den anden vej. Oliver
henvender sig til en træner efter nøje at have
gennemgået anmeldelseslisterne og fundet ud
af, at den hest vil han gerne ride.

RoyRoyal Zem

King David

Billedet til højre: Oliver Wilson,
Princeton og Mia Gravgaard efter
triumfen i 2000 Guineas

Sliceoflife her med
Elione Chaves.

Til Venstre:
Tine Hansen



Oliver er elegant at se på en
hest. Men som han selv siger:
”Det er ikke afgørende, hvordan
jockey eller hest ser ud. Eller,
hvordan de agerer undervejs.
Bare de vinder”. Oliver lægger
vægt på forberedelse. Han laver
sit hjemmearbejde.
Han er grundig. På video studerer
han de heste, han skal ride. Deres

svagheder og styrker. Og han går
banen rundt på løbsdage.

Så Oliver møder velforberedt op
på væddeløbsdage. I god forfat-
ning. Fit for fight. Og så lytter han
til træneren. Han er altid loyal
over for trænerens vejledning. Det
kan godt være, at han kunne have
vundet et løb ved ikke at ride efter

trænerens råd. Men så sender
træneren næppe bud efter ham
igen.  Marc Stott har tidligere ud-
talt: ”Oliver og jeg har både et
personligt og arbejdsmæssigt
bånd, som er meget stærkt.  Jeg
behøver aldrig sige for meget til
ham før løbene, for vi er stort set
altid enige. Og det har givet os
flotte resultater.”

Oliver er kendt for en god pace-
bedømmelse, og han har ved
mange lejligheder vist, at han er
stærk i en finish. Og så gælder
det om at være på rette sted på
rette tid, som han siger. 

RaceTimeMAGAZINE6/2020 SIDE 23

Hvorfor er
oliver wilson
en GOD JOCKEY?
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GODE HESTE GIVER
GODE JOCKEYER.
Forskellen på en god og
en dårlig jockey er efter
Olivers opfattelse, at de
gode jockeyer rider otte
gode løb for hver gang de
rider to dårlige.
Er man en dårlig jockey
gælder det modsatte. Og
så er der nogle jockeyer i
en liga for sig. Blandt
andre Frankie Dettori,
Ryan More og William
Buick.

De er eksperter i at give
deres heste et godt løb.
Men tilføjer Oliver: ”Det er
også vigtigt at være op-
mærksom på, at gode
heste giver gode jockeyer.
På de rigtige heste tror jeg
godt, at jeg kan være
med”. Selvtillid er afgø-
rende for at nå sine mål.
Vi spurgte Oliver, hvem
han ser som kommende
jockeystjerner på de skan-
dinaviske galopbaner. Det
var han ikke meget for at
udtale sig om. Men stærkt

presset nævnte han til
sidst Frederik Janetzky og
Andreas Tapia Dalbark. Og
når talen var om jockeyer,
nævnte Oliver adskillige
gange Jacob Johansen.
Han og Oliver er rigtig
gode kammerater.

VINTEROPHOLD 
I UDLANDET.
Oliver Wilson er målbe-
vidst. Han sætter klare mål
for sig selv. Han rider for at
vinde. Hele tiden at blive
bedre. At blive den bedste.

At han så samtidig tjener til
huslejen kommer i anden
række. Drømmen har altid
været at slå igennem i ud-
landet, men det bliver
sværere, som tiden går.
Han har dog allerede vun-
det 10 løb i Tyskland.
Oliver gør meget for at vi-
dereuddanne sig som joc-
key. Han har tradition for at
tage på udlandsophold
uden for Skandinavien i
vinterhalvåret, hvor de fle-
ste skandinaviske galop-
baner er lukket. Det

gælder om at udnytte
tiden. Som tidligere nævnt
var han i Skotland. Senere
gik turen til Australien, men
opholdet blev kortere end
planlagt, da han blev syg. 
Italien blev udset som det
næste mål for et vinterop-
hold. Men også her gik det
galt. Han fik revet et led-
bånd over i knæet, hvilket
betød en længere pause
væk fra galopsporten. Han
nåede dog at vinde et løb i
Italien.

GODE HESTE
GIVER GODE
JOCKEYER

Fredrik Janetzky Jacob Johansen

Andreas Tapia
Dalbark
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Old Persian Charlie Appleby

TRE GANGE I DUBAI OG 
TO ÅR HOS GODOLPHIN

TRE GANGE I DUBAI OG TO ÅR HOS 
GODOLPHIN.
Det er blevet til tre ophold i Dubai i løbet af
vinteren. En gang hos Niels Petersen og to
gange hos Godolphin-træneren Charlie
Appleby, der i 2018 vandt Epsom Derby
med Masar. Vi spurgte Oliver, hvordan man
gør sig fortjent til sådan en tjans. Og Oli-
ver fortalte, at det skal man søge om. Han
lagde dog ikke skjul på, at det faktum, at
hans far i mange år har redet løb med Wal-
ter Buick, uden tvivl har hjulpet på proces-
sen.
For Oliver har det været lærerigt at være med
til at træne de bedste heste i Verden. Som

ansat hos Godolphin- /Charlie Appleby får
man tildelt tre heste, som man rider hver dag i
træning. En af de heste, som Oliver har haft
ansvaret for er en af verdens bedste galophe-
ste, Dubawi-sønnen Old Persian, der også er
opdrættet af Godolphin.

OLD PERSIAN
Som 3-årig vandt Old Persian Edward VII Sta-
kes på Ascot, og han sejrede i begge sine
starter i fjor på Meydan i Dubai og begge
gange med norskfødte William Buick, Walter
Buicks søn, i sadlen.
Først vandt Old Persian Gruppe-2-løbet
Dubai City Of Gold, og så kom sejren i et af

de mest prestigefyldte løb på Meydan, Dubai
Sheema Classic (Gr.1).  I september måned
2019 vandt Old Persian endnu et Gruppe 1-
løb, Northern Dancer Turf Stakes i Canada.
Old Persian har indløbet over 25 millioner kro-
ner. 

UDLANDSOPHOLDET BLEV FORKORTET
Oliver kan være godt tilfreds med sit træ-
ningsarbejde med Old Persian.
Også sidste års udlandsophold i Dubai blev
forkortet. Udenrigsministeriet rådede i det tid-
lige forår alle danskere til at vende hjem til
Danmark på grund af Corona-virussen.
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På ”normale dage” - uden væddeløb
- står Oliver op klokken fem om mor-
gen, og tre kvarter senere er han klar
til at ride ud med første lot hos fade-
ren. De fleste dage bliver der tid til
fire lots, inden han tager over til mo-
deren, hvis hun har brug for hjælp.
Så er der tid til nogle timers afslap-
ning, inden eftermiddagen bruges til
løb og træning, der skal holde Oliver
i form. Adskillige dage bliver det
også til en tur i saunaen hos mormor.

BOET SAMMEN  I  FEM  ÅR
Resten af tiden tilbringes sammen
med kæresten Ditte. De har nu boet
sammen i fem år, og Per og jeg
spurgte naturligvis, om vi kunne
bringe nyheden om et forestående
bryllup. Men det bliver ikke lige med
det samme, fortalte Oliver os. Ditte
læser på IT-universitetet, og hun har
afsluttet sin bachelor. Nu læser hun
videre for at få sin kandidatgrad.
”Når hun har fået den og sikret sig et
godt og vellønnet job, kan vi tale om
ægteskab”, sagde Oliver med et smil
om læben.

”DET ER NÆSTEN ALTSAMMEN
GALOP”
”Galopsporten tager næsten al min
tid”, nævnte Oliver. Så der er be-

grænset tid til at pleje andre interes-
ser. Men ud over med Ditte tilbringer
han meget tid sammen med familien,
herunder storebror Patrick, der i vin-
terens løb er blevet far til en datter.

”SKAL DU EN DAG VÆRE
TRÆNER?”
Nej, svarer Oliver. Såvel min mor
som min far er galoptrænere. Det er
et utaknemligt job. Jeg har på tæt
hold set bagsiden af medaljen. Et
vellykket job som træner kræver vel-
havende, stabile ejere, der er inve-
steringslystne. At man har forstand
på heste og mennesker og samtidig
et godt personale til at hjælpe sig.
Der er mange ting, der skal gå op i
en højere enhed.

Omvendt erkender Oliver, at han ikke
har nogen uddannelse at falde til-
bage på. Og man skal jo aldrig sige
aldrig.

Men her og nu. Nej, gentager Oliver.
Vi får se. Både Per og jeg tror på, at
Oliver har de egenskaber, der skal til
for også en dag at blive en succesrig
træner.

Oliver og 
Brownie på 
Jägersro
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”Det ved jeg ikke” bekendtgjorde Oliver. Sidste
år på dette tidspunkt var jeg ikke i tvivl om, at
Queen Rouge ville være et oplagt valg. I år er
det sværere. Oliver vandt i fjor Vinterfavoritter-
nes Ærespræmie med Center Divider-sønnen
Palazzi ud af Marigold. Hun er mor til Nudetnok
(Academy Award) og Screwbox Carlras (Air
Chief Marshal). Ingen af dem stod distance. Men
Center Divider er far til sidste års derbytoer og
St. Leger-vinder Good Fella.

Karin Salling har flere 3-åringer i træning hos Marc
Stott. King Richard, en halvbror til Queen Rouge,
tegner lovende. Han startede en enkelt gang som 2-
årig, men han er en stor hest, der kræver tid. King
James efter Born To Sea og ud af Annaboda, som
Oliver red til sejr i Mowerinaløb, er en dejlig hest,
men han er ustartet. Malekha, der vandt sit maiden-
løb fornylig og er i træning hos faderen har gjort det
godt, men der skal forbedring til, hvis hun skal
kunne klare sig i derbyet. I stalden hos Marc Stott
findes også Cotignac, der vandt den jyske vinterfa-
vorit før Speedman og Karin Sallings Lady Isabell,
en halvsøster til Gemstone.

HVEM  SKAL DU RIDE I
THE MACALLAN DERBY

I ÅR?

Palazzi
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EN ARBEJDSOM FAMILIE.
Per og jeg mødtes med Oliver på
Trongården, hvor Brian Wilson
har sine heste opstaldet. Ud over
at ønske Brian tillykke med de
flotte resultater blev der også tid
til en kort staldrundgang og til at
klappe skimle Malekha og Omar
Zawawis Mystic Town, der viser
stor forbedring på sprinterdistan-
cerne.

Og så gik turen til kaffe på Hotel
Fortunen, hvor store dele af familien
ser ud til at mødes. Vi fik bl.a. lejlig-
hed til at mødes med Olivers mor-
mor Hanne Pedersen og moderen
Bettina. 
Der har været travlt med renovering
i den periode, hvor Corona har luk-
ket restauranten. Vi fik også mulig-
hed for at se Kim, der var travlt
beskæftiget med at smøre hånd-
madder i køkkenet. Det var spæn-
dende at følge Oliver Wilson og
familien den formiddag.

Næste dag skulle Oliver ride på
Fyens Væddeløbsbane. Det blev til
to sejre, og Oliver vandt dagens ho-
vedløb med Marc Stott-trænede
Aperola. Om fredagen på Jägersro
vandt Oliver med The J.C. Organi-

zations Gulfstream Tiger. Det var
Olivers 9.sejr i år. Gulfstream Tiger,
der trænes af Lennart Reuterskiöld
jr. er ubesejret i sine tre starter på
Jägersro. Det blev også til to anden-
pladser på Jägersro med heste træ-
net af moderen Bettina Andersen.

Corona har betydet nogle aflyste
løbsdage, og Oliver må i øjeblikket
ikke ride i Norge, hvor der er indrej-
seforbud.

OLIVER KAN NÅ LANGT.
Oliver er en velovervejet,
moden, fokuseret, arbejdsom
og høflig person, som det er
en fornøjelse at være sam-
men med. Han ved meget, og
han kan meget.  At han er et
stort talent som jockey, det
har han allerede vist. Men
Oliver har også en række po-
sitive menneskelige egenska-
ber. Og så er han dedikeret,
og hans ambitioner kender
ingen grænser. 
Oliver er trods sin unge alder
nået langt. Han kan nå meget
længere.

Gulfstream Tiger er nu ubesejret i tre starter på Jägersro

Hotel Fortunen


