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Sæsonen går på hæld. Alle de klassiske løb,
incl. de tre skandinaviske derbyer er redet.
Der var engang, hvor det var stort set de
samme heste, der dystede i de tre derbyer.
Og det skete, at samme hest vandt alle de
skandinaviske derbyer. De tider er forbi.
Blandt andet fordi Dansk Derby er forbeholdt
skandinavisk opdrættede heste, og det er øn-
sketænkning, at en skandinavisk opdrættet
hest vinder alle de skandinaviske derbyer.
Tinto var den sidste i 1962. Alligevel er det
overraskende, at der af de 50 startende i de
tre skandinaviske derbyer i år kun var en
genganger. Grey Flash, der blev tredje i
Svenskt og Norsk Derby.

Offentliggørelse af materiale uden forudgå-
ende tilladelsde er ikke tilladt. Artikler i dette
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Nicolajs finger. Corona har udskudt brylluppet. Skal Rikke tage efternavnet Stott eller ej?
Det er stadig en hemmelighed.

Et stort spring



ET STORT SPRING.
Rikke Rohbach Bonde og Nicolaj
Stott var begge i flere år fastansatte
hos træner Søren Jensen. For et år
siden ophørte samarbejdet, og 
kæresteparret tog et stort spring og
blev selvstændige. I dag er de etab-
leret nær Jægerspris med alle 
ønskelige faciliteter for træning af
galopheste til stede.
Og de har et godt liv sammen. De
er forlovede, og de har fået sønnen
Noah.  De har klaret sig gennem det
første år, selvom det ikke er blevet
til storsejre. De håber, at næste år,
bliver deres år, og at de får flere 
hesteejere som kunder. På de fleste
boksdøre står der i dag Carlras.

Tekst: Klaus Bustrup.

JO FØR JO BEDRE.
Vi skulle have besøgt Rikke og Nicolaj
om fredagen. Men Per var lidt sløj. Så
besøget fandt først sted ugen efter.
Sikken et held. Fredag skyllede regnen
ned hele dagen. Nu besøgte vi Rikke
og Nicolaj på en rigtig ”Indian Summer-
dag”. Det gør en forskel. Per og jeg var
lidt usikre på, hvad der ventede os.
”Tror du det er her?” Ja, det var det.
Og jo nærmere vi kom, desto mere
følte vi os tilpas. Det var ikke så ringe
endda, som de siger i Jylland, hvor
Rikke er født.

Nicolaj og Irongirl Carlras ved fol-
dene umiddelbart uden for staldan-
lægget. IronGirl Carlras (Juniper
Tree- Stelgirl Carlras vandt 26. sep-
tember sit maidenløb før Loadline.
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”Familiehygge�

Og Rikke var den første, der
kom os i møde. Med barnevogn
med sønnen Noah med sut i
munden. Noah blev født den 21.
januar i år. Jeg tog mange bille-
der. Den nye træner med sin ny-
ligt fødte søn! 

Hvilket scoop! De billeder blev
kasseret senere, da Noah
Rohbach Bonde Stott, den lille

otte måneder gamle gut, der fulgte
os under det meste af besøget,
steg til hest – uden sut – og mo-
rede sig kosteligt på ryggen af
Multibox Carlras.

Vi skulle have vidst det, Per og
jeg. Vi besøgte to personer i hvis
familier alt fra barnsben har drejet
sig om heste. ”The sooner
the better”.

ÆRGERLIGE OVER BRUDDET
MED SØREN JENSEN.
Rikke Rohbach Bonde fik profes-
sionel trænerlicens i efteråret
2019 efter i mange år at have
været engageret hos Søren Jen-
sen på Enghavelyst. 

Sammen med Nicolaj Stott, der li-
geledes havde et mangeårigt
samarbejde med Søren Jensen,

etablerede de sig oprindeligt med
base i Gurre i Nordsjælland. Fra
start af med otte heste fra Stald
Ras, der havde været i træning
hos Søren Jensen indtil da. Se-
nere er de flyttet til Jægerspris,
hvor der er flere bokse til rådig-
hed, og i dag har de 13 heste i
træning, hvoraf de 11 ejes af Stald
Ras.



Under interviewet gav såvel Rikke som Nicolaj ud-
tryk for, at de var ærgerlige over bruddet med
Søren Jensen, som de havde været glade for at
samarbejde med og haft det godt hos. 
Set i bakspejlet var det imidlertid det, der gav dem
skubbet til at blive selvstændige, som de havde
talt om længe.

Det blev nu til virkelighed, og det er de glade for i dag,
hvor de føler sig privilegerede på Rosenlund Racing
hos ægteparret Susanne Rosenlund og Jan Olsen, der
ejer Rosenlund Racing. ”Hestene har et bedre sind
her”, mener Nicolaj. ”Træningsforholdene er lige så
gode som på Klampenborg, og vi vil ikke flytte herfra”.
Nu har de også fundet en lejlighed i Frederikssund
ikke langt fra staldene i Jægerspris.

ROSENLUND RACING – DER ER ALT.
Medens vi ventede på, at Nicolaj blev færdig med sin
sidste træningsgalop, fik vi en snak med Jan Olsen,
der sammen med Susanne Rosenlund for 21 år siden
købte det, der i dag er blevet til Rosenlund Racing. 

Dengang var der landbrug. I 2006/07 blev der bygget
stalde, og i dag er der 31 lyse, rolige og store bokse,
hvor hestene kan trives godt. Gennem årene har flere
galoptrænere haft til huse i hestepensionatet på Ro-
senlund Racing, og i dag lejer Rikke Bonde 24 af de
31 bokse
Rosenlund Racing råder over et 20 x 60 meter stort ri-
dehus, og på den 35 tønder land store grund er der 24
folde. I 2007 blev der etableret en 1200 meter lang
grusbane, og den vil snart blive suppleret med en
græsbane.
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Rikke og Nicolaj har deres egen startboks 
i Jægerspris. Og snart får de en ny

Rosenlund Racing etablerede i 2007 en 1200
meter lang grusbane. Og den vil snart blive
suppleret med en græsbane
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Nicolaj kunne fortælle os, at startboksen
inden længe vil blive suppleret af endnu en
startboks. Endvidere findes uden for stal-
den et helt nyt, moderne Walker-anlæg. JO,
der er, hvad der skal være, konstaterede
Per og jeg, der blev budt på kaffe og kage i
rytterstuen på 1. sal.

Jan var i mange år ansat som sikkerhedschef i
Parken. Nu er han Operation Manager i Royal
Arena, og han er netop vendt tilbage til sit
daglige arbejde efter en længere ”Corona-
pause”.

DATTER AF EN TRAVTRÆNER.
Rikke, 31, er født og opvokset på landet nær
Århus, hvor hendes far, Thomas Bonde, var
travtræner og hendes mor var amatørkusk.
Rikke er uddannet som frisør. Rikke har kørt
og redet travheste siden hun var 18 år gam-
mel. 

Hun syntes, at montéløb var hårdt, indtil hun
startede med at ride galopheste og lærte nye
teknikker. Så blev det nemmere med monté-
løb. Rikke deltog i sulkyløb, montéløb og ga-
lopløb indtil fire måneder ind i graviditeten. Til

orientering for de galopfolk, der aldrig har hørt
om montéløb, kan det oplyses, at hvor hesten
i de fleste travløb trækker en tohjulet vogn,
sulkyen, sidder rytteren i enkelte travløb i ste-
det på hesten. Dette kaldes montéløb.

”Og det er svært”, nævnte Rikke. Det ville Ni-
colaj oprindelig ikke tro på, men det erkender
han i dag. Han holder sig i form om vinteren
med Montéløb, og han er nu blandt de førende
montéryttere i Danmark. I dag er han af den
opfattelse, at det er sværere at ride montéløb
end galopløb.

Rikke med Noah foran den moderne walker
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DYGTIG AMATØRRYTTER.
Rikke fik job hos galoptræner Torben Christensen, der havde stalde på
Jydsk Væddeløbsbane, hvor Nicolajs bror Marc nu er træner. Hun fik li-
cens som amatørrytter i 2012, og som jockey har Rikke vundet 18 løb
og indredet over ½ million kroner. 
Rikke havde en overgang sin egen hest Bosworth Field (USA) der vandt
i begge sine to starter i Danmark med Nicolaj i sadlen. På provinsba-
nerne må amatørryttere gerne ride i professionelle løb, og Rikke og Ni-
colaj er flere gange stødt sammen og ikke altid med Nicolaj forrest.
Den 14. oktober 2016 red Rikke to vindere på Jydsk Væddeløbsbane,
og det kunne være blevet til hattrick den dag, hvis ikke Nicolaj med
Good One lige havde presset sig forbi Rikke, der red Hongkong Dragon.
Det var ikke særlig galant, men Nicolaj er åbenbart blevet tilgivet senere.

STOTT-FAMILIEN.
Familien Stott har gennem generationer beskæftiget sig med vædde-
løbsheste. Nicolajs far Kenneth Stott er født englænder, men han valgte
at forlade England og blev gift i Danmark. Nicolaj og hans to brødre, sto-
rebror Marc og lillebror Kevin er alle født i Danmark. Ken Stott var etab-
leret topjockey i Skandinavien i adskillige år, og det blev til sejr i Dansk
Derby i 1972 med Moonbeam, der også vandt Svenskt Derby. 10 år se-
nere vandt Ken Stott igen Dansk Derby. Denne gang med Mac Ewen,
der som Moonbeam var i svensk træning. 

Marc Stott er i dag træner i Århus, og han har haft meget succes de se-
nere år især med Karin Sallings to topheste King David og Queen
Rouge.  Et dansk trænerchampionat er absolut indenfor rækkevidde i år.
Kevin er succesrig jockey i England og netop udkåret som championjoc-
key på Hamilton Park. I 2017 var han i Dansk Derby i sadlen på Freesty-
ler, men han måtte efter et meget tæt opløb se sig slået af Sir Herman
med storebror Nicolaj i sadlen. I juni måned i år skrev Kevin Stott dansk
galophistorie, da han som den første danske jockey vandt et Gruppe-1-
løb i England. Kevin Stott red Hello Youmzain, der vandt Diamond Ju-
bilee Stakes (Gr.1) på Royal Ascot.

Marc Stott

Nicolaj Stott Kevin Stott



NICOLAJ HAR REDET TO DERBYVINDERE.
Det er indtil videre blevet til to danske derbysejre for Nicolaj Stott.
Med Hanne Bechmann-trænede Tigress Eleven i 2011, og i 2017
med Søren Jensen-trænede Sir Hermann. I dag har Rikke og Nico-
laj to afkom ud af Tigress Eleven i stalden. En ustartet 2-årig, Mul-
tibox Carlras, efter den engelske derbyvinder Sir Percy. Hun
kommer næppe til start i år, men hun tegner lovende. Og 3-årige-
Tiger´s Carlras efter Juniper Tree. Hun fik et hedeslag på derby-
dag i år, da hun løb i Derby Consolation, og hun kommer ikke til
start mere i år.

I stalden findes også en halvbror til Sir Herman (efter Zoffany og ud af
nu afdøde La Sall). En ustartet 2-årig, Sir Harry, efter Appel Au Maitre.
Han er ejet af Karin Salling. En fantastisk stor og flot, men også sent 

udviklet hingst. Sir Herman, som Rikke passede og plejede hos Søren
Jensen, debuterede da også først som 3-årig.
FEM KRITERIUMSSEJRE.
Trods sin unge alder, 31, har Nicolaj ud over Dansk Derby vundet
Dansk 2000 Guineas to gange og Dansk Kriterium hele fem gange.
Efter et superridt vandt Nicolaj Stott i 2015 Breeders` Trophy Stayer
med Galopkompagniets Stradivarius. Det glemmer Per, der er medejer
af Galopkompagniet, aldrig. Året før var duoen storfavorit i Dansk
Derby, men de måtte nøjes med en andenplads bag Davicii.

Nicolaj Stott var også i sadlen på storfavoritten High Flyer i det histori-
ske Dansk Derby i 2010. Det sluttede efter en lang voldgiftssag med en
tredjeplads til High Flyer bag Sir Henry og Diamool. I alt er det for Nico-
laj blevet til omkring 2500 løb, mere end 300 sejre og over 21 millioner
kroner i indredne penge.
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Tigress Eleven vinder Derby

Sir Herman og Nicolaj Stott vinder Dansk Derby før 

Freestyler med lillebror Kevin Stott i sadlen
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DE HAR DET GODT SAMMEN, MEN CORONA HAR UDSKUDT
BRYLLUPPET.
Rikke og Nicolaj mødtes i Århus i 2015 og samme år flyttede Rikke
til København, hvor hun blev fastansat hos Søren Jensen.

Der gik ikke lang tid under besøget hos Rikke og Nicolaj før Per og
jeg kunne konstatere, at de har det godt sammen. ”Det er nødven-
digt, hvis man skal både arbejde og bo sammen”, er de enige om.
Rikke tager sig af kontorarbejdet. Ellers er de fælles om alt, selvom
Rikke af gode grunde ikke rider så meget p.t. De taler om, hvordan
hestene har det, hvor langt de er fremme, og hvilke løb, der skal sat-
ses på. Og de tager beslutningerne sammen, selvom de ikke behø-
ver være enige fra start af.

De er forlovede, men brylluppet er blevet udskudt indtil videre. Der
skal festes, og det hindrer Corona i øjeblikket. ”Hvad skal du hedde
efter brylluppet?” spurgte Per og jeg Rikke, og vi foreslog Rikke
Bonde Stott. Det arbejder Nicolaj da også på, men her er han ikke
kommet helt i mål endnu.

OMGIVET AF KVINDER.
Det er godt, at Nicolaj har fået en søn, for i stalden er han omgivet af
kvinder. Emma er fastansat i stalden, Mathilde er lærling, og Anja
tager sig af pasningen af hestene i weekenden. Og så er der selvføl-
gelig Rikke -bossen, som Nicolaj kalder hende.
På sigt håber de at kunne supplere med en lidt ældre og mere erfa-
ren person i stalden.

Emma er fastansat i stalden hos Rikke

Footstepinthesand-sønnen, 2-årige ustartede Stroxx Carlras,
får brusebad af Mathilde efter sin morgengalop 
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NI ÅRINGER PÅ VEJ TIL
STALDEN.
Ud over de 13 heste, der
allerede er i træning hos
Rikke Bonde, er der ni
åringer på vej.

John Kierketerp (Stald
Sotto) der ejer Astron, er
klar med en helbror (Bo-
heme) til den vindende 2-
åring Masseto (Appel au
Maitre -Noblesse Oblige).

Og på Scandinavian
Open Yearling Sale i år
erhvervede John Kierke-
terp en hingst efter Giant
Sandman og ud af Bea
Apache. En halvbror til Be
My Academy og Be My
Award. De er begge efter
Academy Award. De to
åringer er opdrættet på
Stutteri Hjortebo.

Charlotte Bondam sætter
en vallak efter Giant -
Kodachrome, Midnight
Chrome, i træning hos
Rikke og Nicolaj. Det er
eget opdræt og en halv-
bror til den meget lovende
2-åring Handyman Carl-
ras.

Og Stald Ras kommer
med fem nye heste til
stalden. En lillesøster til

Irongirl Carlras (Juniper
Tree - Steelgirl Carlras).

Irongirl Carlras har netop
aflagt sin maidentitel. En
hoppe efter Wilshire Bou-
levard og ud af Tigress
Eleven. En hingst efter
Wilshire Boulevard og ud
af Tatoosh. En halvbror til
Toosh Carlras (Juniper
Tree). En lillebror til Vupti
Carlras (Juniper Tree-
Harmonia) samt en åring
efter Appel au Maitre og
ud af ? opdrættet på Stut-
teri Hjortebo.

Endelig har Rikke og Ni-
colaj selv hos Stutteri
Hjortebo med henblik på
videresalg købt en åring
efter Giant Sandman og
ud af Godtnok.

OTTE 2-ÅRINGER I
TRÆNING.
I dag har Rikke Bonde 13
heste i træning, og otte af 
dem er 2-åringer.

Flere af dem er ustartede,
men Rikke og Nicolaj
håber, at de fleste når at
debutere inden sæsonaf-
slutningen, og de har tiltro
til, at mange af de nuvæ-

rende 2-åringer vil klare
sig godt i næste års der-
bysæson.

HANDYMAN CARLRAS
Tre af 2-åringerne er alle-
rede vindere, og den der
indtil videre har brilleret
mest er Handyman Carl-
ras. Han har løbet i meget
stærkt selskab i sine tre
starter. Han vandt sit mai-
denløb før Habla, og se-
nest var han fjerde i
Dansk Galops Auktions-
løb slået af tre hopper My
Jamil, Habla og My Vi-
sion. Han er efter den
franske derbyvinder Reli-
able Man og ud af Ko-
dachrome. Han blev
trukket tilbage ved årings-
auktionen i 2019 (da bud-
det var på 280.000
kroner), men efterføl-
gende blev han købt af
Stald Ras. ”Han har ud-
viklet sig meget”, siger Ni-
colaj ”og han er mindre
hvalpet nu”.

GO  ON  CARLRAS
Go On Carlras er opdræt-
tet på Rävdansens Stut-
teri, og hun vandt i sin
anden start før Noelle.

Stald Ras købte moder-
livsimporten for 310.000
svenske kroner på sidste
års svenske åringsauktion
i Stockholm. Go On Carl-
ras er førstefødte afkom i
Skandinavien ud af Du-
bawi-datteren La Reine
Des Pearl. ”Hun bliver en
dejlig 3-åring”, mener Ni-
colaj, ”men hun er fortsat i
voksealderen”

Irongirl Carlras (Juniper
Tree- Steelgirl Carlras) er
eget opdræt. Hun var
tredje i sin debut, og hun
vandt sit maidenløb på
Klampenborg den 26.
september med Nicolaj i
sadlen før Loadline.

Cai Rasmussen / Stald
Ras har elleve heste i
træning hos Rikke
Bonde, og der er fem
flere på vej.
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TREÅRINGERNE HAR SKUFFET.
Radiant Carlras vandt Futurity Stakes som
2-årig og var anden i Dansk Galops Auk-
tionsløb i Francisco Castros træning, men
hun har ikke siden vist noget særligt, og
hun er blevet solgt til Stutteri Hjortebo som
avlshoppe.
Den meget lovende Toosh Carlras, der også
var i træning hos Francisco Castro, vandt sit
eneste løb som 2-årig og løb to gange i Dubai
sidste vinter. Desværre lå han fast i boksen,
og han kommer ikke til start i år. Men Rikke og
Nicolaj venter sig meget af ham til næste år.
”Han føles som en stjerne”. Den første store
opgave bliver Dansk Breeders Cup, og deref-
ter håber de, at han vil vise sig god nok til at
løbe med i de store skandinaviske løb for
ældre heste.
Springtime Carlras startede treårssæsonen

flot med en andenplads i Jydsk Derby bag
Speedman i en blød bane, men siden har hun
haft svært ved at leve op til den præstation.
(Her tilføjes en kommentar til hendes start i
Svenskt St. Leger)

Tiger´s Carlras viste også gode takter i sæso-
nens begyndelse med placeringer i Mowerina-
løb, Derbytesten og Derby Trial Stakes. Hun
var blandt favoritterne i Derby Consolation
men hun fik hedeslag, og Rikke og Nicolaj
frygtede at miste hende efter løbet. Nu er hun
kommet sig, men det er slut for hende i år.

INGEN GRUND TIL SKUFFELSE.
Da Rikke Rohbach Bonde startede som træ-
ner for godt et år siden begyndte det hele flot
med en andenplads til nu afdøde Reliable

Carlras i Skandinavisk Grand Prix 2019. 
I  øvrigt omgivet af to af Søren Jensens heste
Monte Carlo, der vandt, og Steinway, der blev
tredje. 

Siden Rikke Bonde begyndte som træner har
hun haft 52 starter. Det er blevet til seks sejre 
og i alt 437.483 kroner i indvundne penge. 

Vi spurgte Rikke og Nicolaj om, hvordan de
selv bedømmer det første år. ”Der er ingen
grund til skuffelse”. Det er de enige om. ”Vi
ville naturligvis gerne have haft en storløbs-
sejr, men vi føler, vi har klaret os fint med det
materiale, vi har. Økonomisk kører det rundt,
og vi lærer noget hver dag”. De er glade for
deres toårshold, som de tror især næste år vil
vise deres evner.

Bolette og Karen Margrethe Sig
Rasmussen sammen med Rikke
efter sejr til Irongirl Carlras

Handyman
Carlras vinder
sit maienløb
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”VI HÅBER DET GÅR VORES VEJ”.
Rikke og Nicolaj er optimister. (Det er næsten også en forudsæt-
ning, hvis man vil have med galopheste at gøre). De tror på, at 2021
bliver deres år. De håber at bevise, at de kan, så de kan få flere he-
steejere. I dag er mange af hestene i træning hos Rikke Bonde ejet
af Stald Ras, men såvel Cai Rasmussen, der står bag Stald Ras,
som Rikke og Nicolaj, håber på en bredere ejerkreds.

På længere sigt håber de naturligvis - som alle nye trænere – at vinde
championater, udfordre ”de gamle”, vinde derbyer osv. At have heste i
træning, der er gode nok til at løbe med i de skandinaviske storløb. 

Rikke og Nicolaj er meget unge, de er begge 31 år gamle. Alligevel er
de erfarne. De har fået meget med hjemmefra. De er begge vokset op
med heste. De har levet med heste hele deres liv. Rikke godt nok med
travheste i en periode, men som hun påpegede flere gange under inter-
viewet. ”De er langt fremme i Dansk Travsport”. Og Nicolaj supplerede
med, at han har lært meget af Rikkes far.

Mulighederne for, at de får succes er gode. Træningsforholdene virker
ideelle og med udsigt til mere end 20 heste i træning næste år, vil Rikke
Bonde være godt stillet suppleret af Nicolaj Stott, en af Skandinaviens
mest talentfulde jockeyer, der nu også får muligheden for at give gode
råd til Rikke om træningen af heste. Storebroderen gør det jo godt som
træner, så nu kan den indbyrdes, broderlige konkurrence, der altid har
været mellem Marc og Nicolaj, også fortsætte på trænerfronten.


