- og så er det nye
nummer af RaceTimeMagazine på
gaden. Va’ ka’ man
forlange mere!
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Bent Olsen er overhovedet
ikke i tvivl! Han vinder Dansk
Derby. Spørgsmålet er hvem
af hans tre kandidater, der er
bedst. Det afhænger bl.a. af
vejrforholdene på derbydagen.
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HISTORINEN OM DERBYETGALOPBANE

Vi nærmer os Dansk Derby. Og vi kan se
tilbage på Svenskt Derby. Et Derby uden
den sædvanlige festivitas på banen.
Uden tilskuere. Uden hesteejere til at
modtage deres vindende heste. Men en
svensk derbydag, der rent væddeløbsmæssigt var et overflødighedshorn uden
lige med heste på et niveau, vi sjældent
oplever i Skandinavien. Og en triumf for
danske hestejere, der næppe er set før.
Mere end to millioner svenske kroner skal
overføres til danske bankkonti. Halvdelen
af de 10 løb blev vundet af danske hestejere. Tre af dem af The J.C Organization
(Alice Weiste og John Christensen) med
Bullof Wall Streets derbysejr som toppen
af kransekagen. Men også Mme Fernande (Karin Salling) og Lone Kaj-Nielsen
vandt storløb med hhv. Queen Rouge og
Nascetta. Et velfortjent skulderklap til tre
danske hestejere, der satser rigtig meget
på indkøb af veltrukne væddeløbsheste.
Og så vandt Gold Tyranny opdrættet af
danske Stald Jupiter (Nina Falck og Gert
Larsen) i øvrigt Derby Summer Cup. Nu
ser vi frem til den danske derbydag. Løbsmæssigt kan vi næppe overgå Sverige.
Men i Danmark er vi gode til at skabe
stemning.

Offentliggørelse af materiale uden forudgående tilladelse
er ikke tilladt. Artikler i dette nummer er skrevet af Klaus
Bustrup og Per Aagaard Bustrup. Udgiver: Galopsport.
Fotos: Burt Seeger, Stefan Olsson med flere
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Folkets hest

SMARTY JONES
Ingen sportsgren kunne eksistere uden ”enerne”. Men man skal naturligvis
huske, at det omvendte også er tilfældet. Der skal være en baggrund at ”brilliere” på. Galopsporten har fostret mange stjerner. Heste, som har egenskaber,
der gør, at de udskiller sig fra ”mængden.” Indenfor Galopsporten - som også
hos andre sportsgrene - behøver de ikke være de bedste, selvom det naturligvis ofte er den egenskab, der gør dem til publikumsfavoritter. Men særpræg
kan også tælle meget. Indenfor Galopsporten er der fostret mange stjerner,
fordi de er de bedste i deres sport - men der er sandelig også stjerner, der har
vundet publikums gunst, fordi de har egenskaber - eller baggrunde - som publikum elsker.
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SMARTY JONES kom til
verden fredag. 28. februar
2001 på Fairthorne Farm
i Chester County. Det var
nogle af de lokale beboere,
Pat og Roy Chapman, der
ejede ham.

Et år tidligere var de blevet
enige om, at få bedækket
deres hoppe, I’ll Get Along,
af den lovende unge avlshingst Elusive Quality. Det
var på anbefaling af deres
mangeårige ven og træner,
Robert Camac.

OPTIMISMEN VAR STOR
Fra første færd viste hingsten en frygtsom, stærk vilje
og et udpræget ego. Pam
Chapman døbte ham derfor
Smarty Jones. Det var iøvrigt
også Pam’s kælenavn. Og
optimismen omkring den kastanie-røde hingsts fremtid
var fuld af optimisme.
CAMAC - EN KÆR VEN
Træner Robert W. Camac
var ikke alene familien Chapmans finansielle rådgiver,
men også en kær ven.
Men han nåede aldrig at se
Smarty Jones løbe vædde-

Robert W. Camac

SMARTY JONES - Elusive Quality - I´ll Get Along v/ Smile

løb, for bare et par måneder efter
Smarty Jones var kommet til verden,
blev Camac og hans hustru brutalt
myrdet. Politiet arresterede efter et par
dage, Maryann Camacs søn, Wade,
fra et tidigere ægteskab. Han blev
idømt 28 års fængsel.

Begivenheden knuste naturligvis det
lille samfund og ægteparret besluttede, at reducere deres væddeløbsinterinesser væsentligt. De solgte
farmen i Pennsylvanien og beholdt
bare to heste - den ene var Smarty
Jones.

I løbet af sommeren 2003
havde Smarty Jones udviklet
sig til en veludseende galophest med udsigt til en lovende
karriere. Efter at være redet til
under Floridas sol, blev han
sendt til træner John Servis,
en mangeårig ven af Camac.

NOGET HELT SPECIELT
Ligesom det var tilfældet med
Camac, havde Servis lokal
succes, men ikke på Amerikas
store galopbaner.
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Smarty Jones blev sendt til Servis’ træningskvarter på Philadelphia Park (det nuværende Parx Racing).

SIDE 5
Og snart viste Smarty Jones særdeles
lovende arbejder.

Og der skulle ikke gå lang tid før Servis
var klar over, at han havde fået ansvaret
for en kommende stjerne. Der blev arbejdet efter at Smarty Jones skulle debutere i
løbet af sommeren - men sådan blev det
ikke!

DEBUTEN
Han vandt sit første løb uden på nogen
måde at få ”sved på panden.” Sejren var
med syv længder. Han blev redet at den
forholdsvis ukendte lokale jockey, Stewart
Elliot. Han udviklede sig kollosalt og blev
senere en af Amerikas mest feterede jockeys. Elliott var født i Canada.

NÆSTEN EN KATASTROFE
Få uger før den planlagte debut, kom
Smarty Jones ud for et alvorligt uheld.
I forbindelse med det rutinemæssige arbejde med at lære at gå i startboks, stejlede Smarty Jones pludselig og slog
hovedet mod det øverste af startboksen,
så har nær var besvimet. Blodet strømmede ud fra sår i hovedet - det så absolut
ikke godt ud!
ET ALVORLIGT UHELD
Servis var knust. Smarty var i live, men
skaderne mange og alvorlige! En lovende
karriere synes at slutte her. Men Smarty
Jones ville det anderledes.

Efter bare tre uger på hospital med intensiv pleje og en måneds følgende rekreaktion, var Smarty Jones klar til at genoptage
træningen!

John Servis

Stewart Elliott
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GIK DET
HURTIGT!
Kun to uger efter debutsejren var
Smarty Jones tilbage på Philadelphia Park for at løbe i Pennsylvania
Nusery Stakes.
Men denne gang var modstanden
en ganske anden end ved maidensejren. Men Servis tog det het roligt.
For ham ¨var der ingen i miles omkreds”, der kunne slå Smarty Jones.
Og mon ikke han fik ret: - Smarty
Jones gik til front hurtigt efter start
og vandt ”going away” med lette 15
længder. Elliott sad bomstille hele
vejen.
Efter løbet fortalte Servis Chapmans, at han helt sikkert regnede
med, at de havde en kandidat til at
vinde Kentucky Derby!
Smarty Jones indledte den klassiske sæson med en start på Aqueduct, hvor han ”spadserede” hjem i
Count Fleet Stakes over 1600 meter
på dirt. Op mod mål satte Elliott
Smarty Jones på ”autopilot” og derefter var resultatet givet.

SIDE 6
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STÅR HAN DISTANCE OG..
Turen gik derefter til Arkansas til Oaklawn Down. Hidtil
havde der ikke været tale om Smarty Jones distanceformåen, men nu opstod der pludselig en række spørgsmålstegn om det på grund af hans afstamning.
”Kunne han stå distancen, når det gjalt Kentucky Derby?
Afstamningen var måske ikke helt ”stayeragtig!” Hans far,
Elusive Quality, havde det bedst på 1600 meter og hans mor
uden tvivl bedst på kortere distancer.
Den første opgave var the Southwest Stakes. På nuværede
tidspunkt kunne Servis stor set havde valgt en hvilken som
helst top-jockey i Amerika - men nej! Der blev sendt bud
efter Elliott, som med glæde drog sydpå! Resultet! En ny
imponerende sejr!
Spillerne var dog stadigvæk noget skeptiske overfor det
Philadelphia-opdrættede stjerneskud og hans ukendte
træner. Smarty Jones blev derfor ”kun” gjort til næstfavorit
bag den kongeligt afstammede Purge, der kom fra Hall of
Fame-træner Todd Pletchers enorme stald”.

SIDE 7
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DISTANCETESTEN
I marts gjalt det så det traditionsrige Rebel Stakes. Grade 2
løb på Oaklawn Park i Hot Springs Arkansas. Distancen var
på 1 1/16 miles. Det længste hidtil for Smarty Jones.
I dag har løbet en præmiesum på imponerende 1 mio. dollars.
Det var Smarty Jones længste løb hidtil og det første med to
sving. Spillerne var stadig noget i tvivl om hans formåen på distance, hvorfor han ”kun” var næstfavorit i spillet. Favoritten
var Purge fra træner Todd Pletchers stald.
Og det var også Purge, der lagde sig i spidsen fra start, tæt
fulgt af Smarty Jones. Men det varede ikke længe inden Elliott sendte Smart Jones til fronten og ”satte ham i et andet
gear.” Hermed var løbet afgjort. Skeptikerne om hans distanceformåen var sat på plads. Det var hans femte sejr i fem
starter!
ARKANSAS DERBY
Den næste opgave var Arkansas Derby, hvor Smarty Jones
skulle møde en række af Amerikas bedste i årgangen. En
stærk indsats i det løb ville sikre ham en stærk position i
afgørelsen af Kentucky Derby. Løbets 1 1/8 mile ville måske
samtidig bekræfte hans distanceformåen.
Og resultatet? Smarty Jones ”pulveriserede” sine konkurrenter, der ikke på noget tidspunkt af løbet så meget som
kom i nærheden af Amerikas nu mest populære væddeløber.
Tvivlen om distanceformåen var ”manet i jorden!”
Billedet: Det er Smarty Jones til venstre og træner John
Servis på hesten til højre.

SIDE 8
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KENTUCKY DERBY
Smarty Jones gjorde sin entré på Churchill Downs
som vinder af seks løb i seks starter. Han var Amerikas ”darling.” Han var et muskelbundt, han var hurtigt og hans historie var et eventyr, der ville have
gjort H. C. Andersen misundelig. Og hans indstilling
til ”jobbet” var professionel i alle henseender.
Men historien var imod ham! Ikke siden Seattle Slew
havde vundet Kentucky Derby i 1977 havde en ubesejret
hest vundet Kentucky Derby. Og så var der vejrudsigten.
Den forudsagde, at kraftig regn ville forvandle banen til
en mudderpøl!
Endelig hans ”omgivelser”. Såvel træner om jockey var
afgjort ikke kendt i ”inderkredsen,” Var de i stand til at
”modstå” det enorme pres det er, at stå med favoritten
til et af verdens mest prestigefyldte galopløb?
Mon ikke det lykkedes - alt gik som smurt.

Derbyet var nr. 130 i rækken. Det blev overværet af et
rekordstort publikum på 140.054 personer. Kort tid før
starten havde det styrtregnet så banen var blød.
Førstepræmien var på 5 mio. dollars. Efter sejren udtalte
ejer og opdrætter 77-årige Roy Chapman: ”Vi har haft
mange væddeløbsheste, men aldrig på dette niveau.
Det har været fantstisk. Men man skal vide, at selvom
Smarty Jones triumf i dag altid vil stå som noget helt
usædvanligt, så er det ofte næsten lige så spædende at
vinde et 10.000 dollars løb. Men tænk sig vi er både
ejere og opdrættere af en Kentucky Derbvinder
- fantastisk!”
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Smarty Jones
prægede naturligvis
de amerikanske væddeløbsmagasiner.
Her to eksempler af
Thoroughbred Times
Amerikanske væddeløbsfans - men så sandelig også mange - eller sjældne - væddeløbsfans var nu grebet af ”Galopsportens
Nye Superstar.”
Og i Pensylvania var interessen for fuldblodssporten pludselig steget med rekordfart.
Ikke mindst fordi Smarty Jones bare var den

anden hest opdrættet i Pennsylvania til at
triumfere i Kentucky Derby.
Væddeløbsfans over hele Amerika spurgte nu
sig selv: ”Hvor god er Smarty Jones?” ”Kan
han blive den næste Triple Crown vinder?”
Noget kunne tyde på det. Men der var stadig
”to ben” tilbage for at nå den eftertragtede titel.

Preakness Stakes var det første. Og mon ikke
Smarty Jones indfriede forventningerne. Han
udklasserede sine konkurrenter totalt med en
15 længders stor sejr!
Det var den største sejr nogensinde i det prestigefyldte løb. Mange kaldte ham nu ”Smarty
Party” og alle så frem til løbsseriens tredie ben:
Belmont Stakes!
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SMARTY JONES- vinder Preakness Stakes med 12 længder!
Smarty Jones - hesten fra Pennsylvania - var nu det store samtalemne overalt i Amerika hos hestefans,
men så sandelig også hos den ”almindelige” amerkaner. Hesten, der blev redet af en stort set ukendt jockey, en beskeden træner og ejet af et ældre ægtepar, der stadig var præget af mordet på deres ven og
opdrætter af Smarty Jones. Smarty Jones var også hesten, der nær var død under træningen med startboksen og som kom igen i rekordfart. Belmont Stakes var det sidste løb Smarty Jones skulle vinde for at
blive én af de sjældne Triple Crown-vindere. OK - nogle have været i samme situation - og tabt! Men det
ville ikke ske for Smarty Jones! Hvad skulle stoppe ham? Smarty Jones kunne simpelthen ikka tabe!

SIDE 11
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Birdstone med Edgar Prado i sadlen
slår Smarty Jones og Stewart Elliot i
Belmont Stakes 2004 og forhindrer
dermed Smarty Jones i at blive Triple
Crown-vinder!

Mere end 120.000 tilskuere (ny rekord) gik
gennem tælleapparaterne til Belmont Stakes.
På det tidspunkt det største antal tilskuere
nogensinde til Belmont Stakes.
OG HVAD SKETE!
Folkets helt blev slået! Og naturligvis skulle der

findes en syndebuk. jockey Stewart Elliot blev
udnævnt til at spille den uheldige rolle. Og han
bortforklarede ikke noget! Han indrømmede, at
have forceret Smarty Jones lige tidligt nok på
den nye distance. Andre var mere af den opfattelse, at Smarty Jones simpelthen ”tabte pusten”
på distancen og blev slået af en - på dagen -

bedre hest med bedre egenskaber på den aktuelle distance. Efter en fortjent pause besluttede
man at stoppe Smarty Jones løbskarriere til fordel for en karriere i Stutteriet. Det skulle ske på
Kentucky’s Three Chimneys Farm.
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- tak til en fantastisk hest for store oplevelser!

Smarty Jones - for mig en af de helt store - sluttede løbskarrieren
efter nederlaget til Birdstone. En god beslutning eller ikke? Det skal
der ikke tages stilling til her.

På Calumet Farm skulle Smarty Jones nu nyde tilværelsen og forhåbentlig
samtidig nedarve sine formidable væddeløbsegenskaber til kommende
stjerner. Bedækningsprisen for ham blev sat til ikke mindre end 100.000
dollars.
På Three Chimneys ville han uden tvivl komme til at bedække allerede
prøvede og godkendte hopper.

Men desværre. Som med andre store væddeløbere levede Smarty Jones
ikke op til forventningerne som avlshingst.

Hans bedækningspris faldt derfor dramatisk de følgende år - helt ned til
7.500 dollars. Det betød da også, at han efter nogle år blev sendt tilbage
til Pennsylvania. Her fik han en varm velkomst, bl.a. af familien Chapman,
der stadig havde en part i ham.

Naturligvis fik han afkom, der vandt løb. Men det store gennembrud som
avlshingst kom aldrig. Det skal dog på ingen måde influere på min opfattelse af, at han hørte til blandt de største væddeløbere af amerikansk opdræt.
Per Aagaard Bustrup

DERBY
THE MACCALLAN DERBY 9. AUGUST 2020 KLAMPENBORG GALOPBANE

Forberedelserne til Dansk Derby er i fuld sving.
Kender du ikke den fascinerende historie bag verdens mest berømte
galopløb, kan du læse den her.

SIDE 14
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En mere end 240-årig historie, der
stadig har hele verdens opmærksomhed
Det er en udbredt tro, at The Derby er det
ældste af de klassiske løb. Men det er ikke
korrekt. Det ældste er Oaks fra 1779. I dag
kendes løbet som Epsom Oaks.

Edward Stanley, der var Earl of Derby, var
manden bag ideen om Oaks Stakes. Det
var også ham, der stod bag skabelsen af

Derby. Med skal det dog, at det måske var
Sir Charles Bunbury, der lancerede ideen
først. Man var derfor inde på at lade et
møntkast afgøre
sagen.
Om det
passer
eller ikke
er usagt.
Løbets
navn blev

- der var ”fuldt hus”, da verdens første Derby blev redet

Epsom Derby, der var åbent for såvel
hopper som hingste. Og det første Derby
nogensinde blev afgjort i 1780 - det er altså
240 år siden! Man fornemmer historiens
vingesus!
Og hvem vandt så det
første
Derby ? Det gjorde Sir
Charles Bunbury!

Men uanset om det var den ene eller den
anden af de to gentlemen, der lagde navn
til Derbyet, så anses løbet stadg - og vil
altid - stå som verdens mest berømte og
prestigefylde hestevæddeløb.

løbets afholdelse blev også den ændret fra
afholdelse om torsdagen til at blive løbet
om onsdagen. Efter andre små ændringer
løbes Epsom Derby nu den første lørdag i
Juni.

Den oprindelige distance på one mile, blev
i 1784 ændret til den nuværende. 54 år efter
den oprindelige dag for

Og uanset hvor meget man fra andre lande
prøver at nå op til Epsom Derbys prestige
vil det aldrig lykkes - og heldigvis for det,
uden at det skal mistorståes.
Løbets distance i England er
nøjagtig 2,423 meter. Det er

åbent for 3-årige hingste og hopper (men
ikke vallakker). Sammen med 2000 Guineas
og St. Leger udgør løbene ”the Triple
Crown.”
The Derby bliver ofte også omtalt som ”the
Blue Ribbon of the turf.” Andre galopbaner
over hele verden har ”lånt” dette navn,
hvorfor det er synonymt med sæsonens
højdepunkt. Mest
berømt af disse
løb er uden tvivl
The Kentucky
Derby.

SIDE 16

Epsom Derby er altid blevet afgjort på
Epsom Downs bortset fra under 1. og 2. Verdenskrig. Disse derbies benævnes the ”New
Derby.” Man løb da på Newmarket.
Naturligvis er der sket ændringer gennem de
mange år - men ikke mange! Startstedet er eksempelvis ændret to gange. Derby-navnet og
ideen er gennem årene blevet ”kopieret” over
hele verden og ”derbydag” er de fleste
landes absolutte højdepunkt.

Epsom Derby er verdens absolut største
begivenhed indenfor Fuldblodssporten.
THE DERBY AND I
I 1961 inviterede mine forældre mig og min hustru Grete til at overvære Epsom Derby.
Psidium vandt til odds 66:1.
Jeg var skam i Derbydress - og vi havde fornøjelsen af, at spadsere sammen med Dronning

Elizabeth ad stien op til Paddocken, for at se
på derbykandidaterne i selskab med verdenskendte ejere, trænere og jockeys. Det var en
fantastisk oplevelse.
Efter oplevelsen på Epsom rejste vi til Paris og
oveværede væddeløbene på Longchamp.
Jacket’en var lejet, men den grå høje hat har
jeg stadig!

Eli

SIDE 17
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“JEG VINDER
DANSK DERBY
2020”
“Hvis mine heste da får lov til at stille

op i derbyet”, udtaler sidste års skandinaviske championtræner Bent Olsen,
der mener, at den fælles skandinaviske
handicapper er pålagt for stort et ansvar.
2019 var et sandt jubelår for Bent Olsen
med sejr i bl.a. Svenskt Derby. “Sæsonen indtil nu har været amputeret af
Corona”, siger Bent, men han påpeger
samtidig, at han med afkom efter nogle
af verdens førende avlshingste har materialet i sin stald til en ny god sæson.
Tekst: Klaus Bustrup.
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Brownie med Oliver Wilson i sadlen vinder på Jägersro

Brownie

DET GÅR IKKE ALTID SOM
“PRÆSTEN” PRÆDIKER.
Sidst RaceTime MAGAZINE
havde et større interview med
championtræner Bent Olsen var i
marts måned 2016. Og i fjor
havde Per og jeg en kort snak
med Bent. “Vi kom lige forbi
Olsen” (RaceTime MAGAZINE
4/19).

Da vi interviewede Bent Olsen i
2016 forud for galopsæsonen
spurgte vi ham, om han ville vinde
Dansk Derby igen. Som bekendt
vandt Bent Olsen-trænede Manacor Dansk Derby i 2015. Svaret
var også dengang “Det er helt sikkert”. Bents profetier går dog ikke
altid i opfyldelse. Hans tre heste i
Dansk Derby 2016 blev nummer

12, 14 og 15. Det var ingen succes.

SKANDINAVISK CHAMPIONTRÆNER I FJOR.
Men det er undtagelsen, når det
gælder Bent Olsen. Han har været
championtræner i Danmark de
sidste 10 år, og i fjor havde han
sin bedste sæson nogensinde

med over 7 millioner kroner i præmieindtægter. Det gjorde Bent
Olsen til den mest vindende galoptræner i Skandinavien. En titel,
som Niels Petersen har siddet på i
mange år. I længere historisk perspektiv er Bent Olsen langt den
mest vindende danske galoptræner gennem tiderne. Et tocifret
millionbeløb før Søren Jensen.
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STORLØBSSEJRE PÅ STRIBE.
De sidste fire år har Bent Olsen haft over 50
heste i træning, og hvert år er det blevet til over
4 millioner kroner i præmiebeløb.

Det blev godt nok ikke til sejr i Dansk Derby i 2016,
men to andre klassiske sejre på Klampenborg. All
Or Nothing vandt Dansk 2000 Guineas - og Elektra
Art Dansk Oaks. Jens Haugaards Elektra Art, der nu
er opstaldet på York Stutteri som avlshoppe, vandt
også Norsk Oaks.

SIDE 20

Efesos

BROWNIE IMPONEREDE
Og 2016 var året, hvor nu afdøde Brownie startede
med for alvor at gøre opmærksom på sig selv. Han
vandt blandt andet de to Gruppe-3-løb på Øvrevoll:
Polar Cup og Marit Sveaas Minneløp. I 2017 fortsatte Brownie med storløbssejre på Jägersro i
Pramms Memorial (L) og Tattersalls Nickes Minneslöpning (L).
EFESOS VANDT SCANDINAVIAN OPEN
Samme år vandt Efesos Breeders Trophy Stayer på
Bro Park og året efter sin allerstørste sejr i Scandinavian Open (Gr.3) på Klampenborg. Bent Olsens
første sejr som træner i Klampenborgs største løb
for ældre heste. Efesos er nu opstaldet som avlshingst i Nordjylland. Han ejes af Flemming Salomonsen, der erhvervede ham fra Odessa Club
Øverste billede:
Efesos (Brian Wilson) vinder Scandinavian Open
Championship (Gr.3). Bent Olsens første sejr i
løbet.
Nederste billede: Elektra Art vinder Dansk Oaks

Elektra Art
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TheQueen
QUEEN ESTORIL
VANDT ALLE DE
SKANDINAVISKE
1000 GUINEAS.

I vinteren 2018 var
Queen Estoril i Dubai,
og med en fjerdeplads
i UAE 1000 Guineas
(L) og en femteplads i
UAE Oaks (Gr.3) bekræftede Queen
Estoril, at hun var en
ekstraordinær hoppe.

Og det blev understreget med syvtommersøm, da Kjeldsbjergsgårds eminente
væddeløber vandt
1000 Guineas i alle de
tre skandinaviske
lande. En enestående
præstation, der nok
samtidig var med til at
skærpe Bent Olsens
interesse for at sende
nogle af sine bedste
heste på vinterophold

i Dubai.
Queen Estoril kom
ikke til start i Dansk
Oaks, men Bent
havde afløseren klar,
og Iron Lady sejrede.
De sidste fire år har
heste fra Bent Olsens
stald vundet Dansk
Oaks tre gange. I fjor
var det Silverstone, og
i år har Bent Olsen allerede annonceret, at
Dubawi-datteren Na-

scetta, der for nyeligt
overlegent vandt sit
maidenløb på Klampenborg og fulgte op
med en sejr i Malmø
Stads Pris på Jägersro, må være et
godt bud.
KLASSISKE SEJRE I
ALLE DE SKANDINAVISKE LANDE I
FJOR.
2019 var et sandt ju-

belår for Bent Olsen.
På Klampenborg blev
det til to klassiske
sejre. Det blev til en
dobbeltsejr for Bent
Olsen som træner i
Dansk 2000 Guineas,
da Prince Charming
vandt før Primacor.
Og Kjeldsbjerggård
ApS fik sin anden
klassiske vinder i
2019, da Silverstone
sejrede i Dansk Oaks.
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Eddie Pedroza sammen med Lone
Kaj-Nielsen og Bent Olsen. Hesten
er Red Cactus

Men det var i Sverige, at Bent Olsen hentede sine største sejre. I alt vandt Bent
Olsen-trænede heste 5,2 millioner svenske
kroner på svenske galopbaner.
Ikke mindst Red Cactus tog med sejrene i
Svenskt Derby og Hurricanelöpning godt for
sig af retterne. Og med en samlet indtjening
på 2,3 millioner svenske kroner blev Red Cac-

tus Sveriges mest vindende hest i 2019. En
anden af Lone Kaj-Nielsens topheste, Learn
By Heart, bidrog med sin sejr i Stockholms
Stora Pris før King David også stærkt til festen. Lone Kaj-Nielsens heste indtjente i alt
3,7 millioner svenske kroner på svenske
baner i fjor. En dansker som den mest vindende hesteejer i Sverige! Det er ikke hverdagskost.

Andre Bent Olsen-trænede heste gjorde det
også godt i Sverige i fjor. Blandt dem Sankt
Peder, der vandt Bro Park Classic og var
anden i Svenskt St. Leger. Det blev også til
sejr i Norge, hvor Silverstone vandt Norsk
Oaks og sørgede for Kjeldsbjerggårds tredje
klassiske sejr i 2019. Og træner Bent Olsens
fjerde. Et fantastisk år for Bent. En dans på
roser, som det kan blive svært at gentage.
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Nascetta

Grey Flash

2020 ER STARTET BESKEDENT.
For en gangs skyld står Bent
Olsen ikke øverst på listen over
mest vindende trænere på Klampenborg. (1. halvår 2020). Det gør
Marc Stott. Men det kan jo
ændre sig. Til dato er det i 2020
blevet til præmieindtægter på
alle baner for Bent Olsen på ca.
1,7 millioner kroner. Grey Flash
og Nascetta tjente 640.000 svenske kroner på den svenske derbydag og ¼ million kroner kom i
hus i Dubai i starten af året, hvor
Grey Flash og Red Cactus gjorde
det godt.

På Klampenborg har Silverstone
vundet Sceptre Stakes, og Learn

SIDE 23

by Heart imponerede med andenpladsen i Oslo Cup bag sidste års
Norske derbyvinder Privilegiado,
der er ubesejret på Øvrevoll. Men
syv sejre indtil nu i år er næppe,
hvad Bent havde håbet på.
CORONA AMPUTERER
SÆSONEN.
Det ophidser dog på ingen måde
Bent Olsen. “Jeg er vant til modstand. Måske arbejder jeg bedst i
defensiven. Sæsonen er lang. De
fleste storløb er ikke løbet endnu,
og 2-åringerne er kun lige begyndt
at løbe væddeløb. En storsejr, og
så er alt OK igen. Jeg har materialet i stalden til en god sæson. Det
bedste hold”, sagde Bent.

Bent Olsen er glad for Dubai

“Men det er rigtigt”, tilføjede han “ at Corona bragte os hovedkulds
ind i denne væddeløbssæson.
Dubai World Cup Carnival blev afbrudt, og den skandinaviske sæson
kom forsinket i gang. Sæsonen er
amputeret. Der er ingen stemning
på banerne. Publikum og hesteejernes manglende tilstedeværelse
udgør et tomrum. Det kræver ekstra motivation i år at holde gejsten
oppe, og det kan også mærkes i
ejerkredsen.”
EN SEJR PÅ MEYDAN STÅR
HØJT PÅ ØNSKESEDDELEN.
Bent glæder sig til, at det forhåbentlig bliver hverdag igen. Og han
glæder sig til at komme tilbage til

Dubai. En sejr på Meydan står højt
på Bents ønskeseddel, og han har
allerede været meget tæt på med
Red Cactus og Grey Flash. Det er
også hans indtryk, at flere af hans
hesteejere lægger vægt på at have
så gode heste, at de kan komme
på vinterophold i Dubai.
“Og, det er umagen værd”, mener
han. “- I løbsledelsen er de er
glade for, at vi kommer. De respekterer en. Og de ser gerne, man
kommer igen - hvis man altså opfører sig ordentligt. Det internationale
samvær med galopsagkyndige fra
mange forskellige nationer er alt
værd. Og alle har det til fælles, at
de er der for hestenes skyld”,
sagde Bent.
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AFKOM EFTER DUBAWI, FRANKEL, GALILEO OG NIGHT OF
THUNDER I STALDEN.
De senere år har Bent Olsen
taget endnu et skridt op af den
skandinaviske trænerliga kronet med det skandinaviske trænerchampionat i 2019. Bent
lægger ikke skjul på, at det især
skyldes, at danske hesteejere,
bl.a. Lone Kaj-Nielsen, de senere år har investeret betydelige summer i indkøb af meget
veltrukne heste fra udlandet.
Det gør, at danske galoptrænere nu opererer på mere lige

vilkår med deres skandinaviske
kolleger.
Og Bent er glad for og stolt af de
mange veltrukne heste, som han
har i sin stald. Det gælder bl.a.
den 2-årige Galileo-datter, Solitaire, en halvsøster til Our Last
Summer, der kostede 650.000
euro på Arqanas August Yearling
Sale i fjor. Dubawi-datteren, Nascetta, der blev købt på samme
auktion året før for 520.000 euro.
Night Of Thunder-datteren
Snowqueen Torkdahl, der blev
købt på Scandinavian Open Yearling Sale i fjor for 300.000 kroner
samt Frankel-sønnen Learn By

SIDE 24
The Maestro

Heart, der i efteråret 2017 erhvervedes for 160.000 Guineas på
Tattersalls Autumn HIT Sale i
Newmarket. Men som Bent understregede i disse ligeberettigelsestider: “Hos mig behandles alle
heste ens”. Gode stamtavler og
dyre indkøb er ofte forbundet med
succes. Men der er også undtagelser - heldigvis. Den danske
derbyvinder i 2015, Manacor, kostede kun 20.000 kroner.
“JEG VINDER MACALLAN
DANSK DERBY 2020, MEN JEG
VED ENDNU IKKE MED HVEM”.
Bent Olsen har allerede for alle,

Laban

der vil lytte til ham, insisteret på,
at han vinder Dansk Derby i år.
Tre heste er i den sammenhæng i
fokus, og Follow Me ligger på lur.
New Target, Laban og The Maestro. Er banen blød på derbydag
vinder New Target. Er den let, vinder Laban. Og hvis ingen af dem
vinder, kommer The Maestro først
over mål. Men det kræver naturligvis, at de er startberettiget. At de
har de generalhandicap, der skal
til for at være blandt de 15 udvalgte til Dansk Derby 2020. I
Sverige er systemet anderledes.
Der bruger man et pointsystem ud
fra opnåede resultater.
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GENERALHANDICAPPEREN ER PÅLAGT ET FOR
STORT ANSVAR.
Bent Olsen påpeger, at det er den skandinaviske generalhandicapper, Nicolas Cordrey, der alene er ansvarlig for, hvem der er startberettiget i Dansk Derby.
Det er et stort ansvar. For stort, synes Bent. Han giver
gerne udtryk for sin mening om netop den sag. Det
må ikke være et tabuemne.
Efter Bents opfattelse ville det være en fordel med
flere skandinaviske handicappere, der så kunne udveksle synspunkter om hestenes ydelser og handicap. Lige nu er der lagt et stort ansvar – en betydelig
magt – i hænderne på en enkelt person.

SIDE 25
Silent Night
(Carlos Lopez)

SILENT NIGHT ER DEN STØRTSTE KONKURRENT
I DANSK DERBY.
“Hvem kan vinde Dansk Derby, hvis du mod forventning
ikke selv vinder?”, spurgte vi Bent. Der gik et stykke tid,
inden vi fik et svar. “Det må være Silent Night, der har
vundet såvel Svenskt som Norsk 1000 Guineas før Ascot
Brass. Medens Ascot Brass ikke er meldt til Dansk Derby,
er tredjehesten fra Norsk 1000 Guineas, Careless Whisper som Silent Night meldt i Dansk Derby, og hun kan
måske også være en konkurrent.”
SVENSKT DERBY.
Bent Olsen havde store forventninger til Grey Flash i
Svenskt Derby, og det levede den flot op til med en for
mange overraskende tredjeplads bag Bullof Wall Street
og Yoker, der var urørlige den dag. Og den svenske derbydag bød samtidig på et andet flot resultat for trioen
Lone Kaj-Nielsen, Elione Chaves og Bent Olsen, da Dubawi-datteren Nascetta vandt Malmø Stads Pris.

Grey Flash

Nicholas Cordrey
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Learn By
Hearth

Ca. 1/3 af de heste, som Bent Olsen har i træning, er 2-åringer, og
dem har Bent store forhåbninger til. “Der er rigtig mange gode
blandt dem”, mener Bent. Per og jeg pressede Bent til at fremhæve de bedste, men det ville han - som enhver god træner naturligvis ikke. Bent Olsen har flere afkom efter Gruppe-1-vinderen Al Shemali, der har sin første årgang på banen i år, og dem er
Bent meget tilfreds med. En af dem, Azzardo, ud af storløbsvinderen Una Hora, er halvbror til den danske Kriteriumsvinder Valentin
Apache (Juniper Tree).

Årets første større toårsløb, Future Stars på Bro Park, blev vundet af
Myboycharlie-datteren Cups and Cake, og i sin stald har Bent Olsen to
2-åringer efter den succesrige franske avlshingst. LT-Racings vallak My
Dane ud af Muhtathir-datteren Celeste og Christiansen Racings hoppe
Enjoy ud af Bee Bee (Barathea). Lone Kaj-Nielsens Galileo-datter Solitaire håber Bent Olsen vil vise så store evner, at hun kan kvalificere sig
til Dubai næste vinter.

RED CACTUS KOMMER IGEN.
Sidste års svenske derbyvinder Red Cactus, der kun var kort slået i
Strata Trophy på Meydan i vinter, har vi kun set en enkelt gang i år. Det
var i Pramms Memorial (L) på Jägersro, hvor han var uplaceret. Bent
Olsen mener, at han snart vil være i topform igen, og blandt hans opgaver bliver sandsynligvis Stockholm Cup International (Gr.3). Går alt
som forudset regner Bent med, at han skal tilbage til Dubai næste vinter.

Bent Olsen har flere andre særdeles gode ældre heste i stalden. Han
nævnte i den sammenhæng Learn by Heart, der har indledt sæsonen
stærkt. Og årets handicapper fra i fjor, Talisman, der efter sin sejr i
Gentofte Kommunes Ærespræmie i sin sidste start nu er oppe på et
generalhandicap på 87. Endelig sidste års dobbelte Oaksvinder Silverstone, der i år lagde ud med sejr i Sceptre Stakes. Hende er der
fortsat rigtig meget i, mener Bent.
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BROWNIE OG RED CACTUS OVERSTRÅLER DAN TUCKET.
Da vi i 2016 spurgte Bent, hvem der er den bedste hest, som han har trænet, svarede han efter en lang tænkepause Dan Tucket. I dag er svaret Brownie og Red Cactus. Og der er ingen tvivl om, at en hest, der altid har stået Bent nær er Falconet.
DET ER FOR SENT AT LAVE OM PÅ MIG SELV.
Alle taler om Bent. Fordi han er den største. Fordi han er mangeårig champion, og
fordi han er en omstridt person, hvis levevis af og til er til debat. Bent har temperament. Bent har meninger, som han giver klart udtryk for. Men han er også et følsomt
menneske, der kan blive rørt og ked af det.
Alt det er Bent bekendt med. “Jeg vil og kan ikke lave om på mig selv. Det er også for
sent. Jeg må leve med, hvad folk siger om mig. Finde mig i, at min person debatteres. Og under ingen omstændigheder vil jeg holde op med at have mine meninger og
udtale mig”.
BENT OLSEN ER 67. “HVOR LÆNGE BLIVER DU VED?
Per og jeg stillede det spørgsmål til Bent for fire år siden, og svaret er stadig det
samme. “Til jeg dør. Så længe jeg kan klare mig. Indtil mine trænerkolleger begynder
at overhale mig. Det er vigtigt at stoppe i tide. Jeg vil ikke træne 4-5 heste. Og når
det kommer til stykket, er det ikke mig, men hesteejerne, der bestemmer. Jeg har
mistet hesteejere, men så er andre kommet til. Den dag det holder op, så holder jeg
også op”. Bent tilføjede, at han er taknemlig for, at han har haft så mange loyale hesteejere. Det er alfa-omega for en træner.
“HVEM SKAL AFLØSE DIG?”
Det spørgsmål gav anledning til en mere generel kommentar fra Bent side, om at der
kan være et generationsskifteproblem i den danske galoptrænerstand. Flere har nået
en alder, hvor de indenfor en kortere årrække må forventes at holde op, og det vrimler ikke med nye galoptrænere, der er parat til at tage over. Der mangler afløsere.
Bent mener, at hans datter Lea er den oplagte afløser for ham. Men han har frarådet
hende det. Galoptræner er ikke et misundelsesværdigt job. Og om Lea og hendes familie er parat til at tage over er usikkert. Kun fremtiden kan vise, hvad det ender med.

Falconet til højre

Lea Olsen og Galopsportens førstemand, Nick Elsass,
efter et besøg hos HM Dronning Margrethe
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DET VED DU MÅSKE IKKE OM BENT OLSEN
Bent købte sin første hest som 12-årig efter at have trådt vande som
avisdreng ved Vendsyssel Tidende.
Bent er udlært i trælast.
Som 15-årig startede han som amatørtræner på Aalborg Væddeløbsbane.
I 1990 blev han professionel træner på Fyns Væddeløbsbane.
Bent Olsen flyttede til sine nuværende stalde i 2005 fra Jysk Væddeløbsbane, hvor han var championtræner seks år i træk.
Bent fik sin første klassiske sejr i 2007, da Lone Kaj-Nielsens Kronhjort vandt Dansk 2000 Guineas. Siden da har Bent som træner fire
gange mere vundet Dansk 2000 Guineas. Cantenac (2011),

(Falconet 2013), All Or Nothing (2016), og senest Prince Charming
(2019)
Han vandt Dansk Derby i 2008 med Master Kid og igen i 2015 med
Manacor
I 2012 vandt Bent to løb på to forskellige skandinaviske baner indenfor blot 12 minutter. Jubilance vandt på Øvrevoll og Smartinblack på
Klampenborg.
Bent havde 25 heste til start på den danske derbydag i 2014.
I 2015 vandt Bent Olsen-trænede Liber Hoppegartener Sprint Cup (L)
i Berlin.
Sønnen Rasmus er beslagsmed og den anden søn Mikkel driver en
hestetransportforretning. Datteren Lea er Danmarks bedste amatørrytter og amatørtræner i Jylland.
Bent er bedstefar til 10 børnebørn.

