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Hun kan nå langt.
Natasha Archer er
vokset op med
heste. I marts i år
blev hun efter en
længere pause lær-
ling i Brian Wilsons
succesrige stald.
Her har hun fundet
et nyt ståsted, og
hun kan nå langt.
Natasha har alle-
rede to sejre i ba-
gagen. RaceTime
MAGAZINE har
været på Trongår-
den og interviewet
Natasha Archer og
Brian Wilson, der
på Grundlovsdag
vandt Breeders´
Cup med Malekha.

Tekst: 
Klaus Bustrup

HUN KAN
NÅ LANGT

Natasha red sit sidste væddeløb
som amatørrytter i maj 2016. Den
17. april i år vendte hun tilbage. Nu
som lærling. Det blev til en anden-
plads med Brian Wilson-trænede
Worres Willy, der siden har vundet
to gange, senest Breeders´ Cup
Consolation.

Den flotte debut er blevet fulgt op
med to sejre med Sena og Worres
Willy. To andenpladser og tre tredie
pladser. Indtil videre er Natasha
nummer et på lærlingelisten på
Klampenborg, og hun er på Top Ti-
listen over samtlige jockeys.

Natasha er kommet flot fra start, og
med hendes baggrund i hestespor-
ten er der god grund til at tro, at hun
kan nå langt.

Selv håber hun en dag at blive den
første kvindelige jockey, der vinder
Dansk Derby.

Lay-out: Per Aagaard Bustrup

SIDE 2

Stalden på Trongårdsvej
ses til højre i billedet

Natasha og Brian ventede på os da vi ankom til 
stalden på Trongårdsvej    Foto: Klaus Bustrup

På besøg hos øjeblikkets store successtald i
dansk galopsport Brian Wilson og hans hu-
stru, der for bare få dage siden vandt Dansk
Breeders Cup. Og da man nu var i gang vandt
man også Consolation løbet. Endvidere brin-
ger vi et interview med Natasha, der er en ny -
og særdeles interessant person, der sigter på
en jockeykarriere. Indledningen har været
særdeles lovende.

UTROLIG SUCCES



SIDE 3

SPÆNDT PÅ
INTERVIEW!

SPÆNDT PÅ INTERVIEW.
Natasha og Brian stod uden for stalden og ventede på
Per og mig, da vi ankom til Trongården. I dag har Brian
Wilson 21 heste i træning, og langt de fleste er opstaldet
på Trongården. Fire heste er dog nu placeret på Engha-
velyst.
Hun lagde ikke skjul på, at hun var lidt spændt på at
skulle interviewes. Da Per og jeg forlod Trongården ind-
viede hun os i, at det ikke var nær så slemt, som hun
havde forestillet sig.

DANMARKSMESTER I PONYSPRINGNING SOM 
11-ÅRIG.
Natasha er vokset op med heste. Hendes mor Tanja
Moberg er ejer af Jægersborg Rideskole, Tattersall,
og hun er en yderst erfaren og kompetent springun-
derviser. Blandt de mange dygtige springryttere, der
er udklækket gennem tiderne, er datteren Natasha,
der vandt DM i ponyspringning i 2006.

Efter endt skolegang arbejdede Natasha i en periode
for moderen. Heste var hele hendes liv. Hun red
dagen lang. Det kunne godt blive til ridt på 15-20 for-
skellige heste på en dag.

Natasha overrasker umiddelbart med sin
højde. Hun er 1,67 høj. Alligevel har hun
ingen problemer med at ride 52 kg.

Foto: Klaus Bustrup



FAR HAR OGSÅ SUCCES.
Natasha er født i Danmark, og hun er datter af Ian
Archer, der nogle år efter hendes fødsel flyttede til
England. Senere vendte han tilbage til Danmark,
og i dag er han træner i Århus, og han er kommet
fremragende fra start i år.
Trods kun otte heste i træning har Ian allerede
vundet fem løb, og han er indtil nu blandt de mest
vindende trænere i Danmark. Især ubesejrede
Smooth N Royal, der senest vandt Jyllandsløb helt
overlegent, har imponeret. Desværre er han ikke
meldt i Dansk Derby, hvor han ville have hørt til de
absolutte favoritter.
Natasha har et fint forhold til sin far. Fysisk er de i
dagligdagen adskilt, men de holder kontakt med
hinanden via mobilen.

PÅ OPHOLD I NEWMARKET.
I en periode red Natasha ud for Bent
Olsen, og senere arbejdede hun et år
for toptræneren David Simcock i New-
market. ”Det var en stor oplevelse.
Jeg lærte sindssygt meget det år”,
forklarede Natasha os.
Natasha blev gravid. I dag er hendes
datter Amira fire år gammel. Natasha
gik lidt i stå i en periode, og i fem år
var hun ikke i sadlen på en galophest.

DEN BEDSTE STALD JEG HAR
VÆRET I.
I løbet af vinteren henvendte Brian
Wilson sig til Natashas mor Tanja Mo-
berg. Brian manglede arbejdskraft og
så gerne, at Natasha startede hos
ham som lærling.

Det blev aftalt og i marts år tiltrådte
Natasha i stalden hos Brian Wilson.
Det har været en succes for begge
parter. ”Det er den bedste stald, jeg
har været i”, mener Natasha og fort-
satte ”Brian slipper ikke af med mig
foreløbig”. Og det er Brian glad for.

Tanja Moberg
er ejer af 
Jægersborg 
Rideskole, 
Tattersall.

FAR HAR OGSÅ
SUCCES!

Skønt. Der sker rigtig meget i
europæisk- og skandinavisk
Galopsport i øjeblikket. I lør-
dags fik Frankel sin første
Epsom-derbyvinder med Go-
dolphins Adayar, og Aidan
O´Brien-trænede Snowfall
(Deep Impact) vandt Oaks
med 15 længder. En ny Ena-
ble? 

Dagen efter vandt Aidan
O’Brien Prix du Jockey Club
(Fransk Derby) med Siyouni-
sønnen St Mark´s Basilica.
Siyouni er øjeblikkets fø-
rende avlshingst i Europa og
morfar til en af årets danske
derbyfavoritter Good For-
tune. Der var storløb på
Klampenborg og Jägersro i
weekenden, og Fyns Væd-
deløbsbane havde premiere.
På søndag er der storløb på
Bro Park, og snart skal vi til
derby I Sverige og Danmark.
Vi befinder os midt i en højtid
for galopelskere.

Kolofonen



BEGGE BEN 
PÅ JORDEN!

BEGGE BEN PÅ JORDEN.
”Hvorfor er du så glad for Natasha?” spurgte
Per og jeg Brian. ”Hun er et pragtfuldt menne-
ske. Hvis man skal blive en god jockey, skal
man være født med det, og det er Natasha.
Hun har gode hænder. Hun får hestene til at
slappe af. Hun er ældre og mere moden, end
de fleste lærlinge. Hun er dygtig til at placere
sig i løbene, og hun følger, de ordrer, hun får,
når hun skal ride væddeløb.”

På det tidspunkt havde Maria Westman, Brians
hustru og samtidig største hestejer, sluttet sig
til os. Maria er aktiv hver dag i stalden, hvor
hun bistår Brian. Hun kender Natasha særde-
les godt, og vi stillede hende det samme
spørgsmål.

”Natasha er beslutsom. Hun er engageret. Hun
er et positivt menneske, som det er rart at
være sammen med. Hun er omstillingsvillig.
Og sidst men ikke mindst. Hun er god ved he-
stene.”

OLIVER ER LÆREMESTER.
Natasha rider meget ud med Oliver Wilson,
sidste års championjockey i Danmark, og Bri-
ans søn. Bl.a. træner Natasha finishridning
med Oliver. Hun kan ikke være i bedre hænder.
Det gav Oliver et perfekt bevis på, da han i
sadlen på Malekha afviste et truende angreb
fra Careless Whisper i Breeders´ Cup.
Natasha og Oliver er stort set lige gamle, og
det gør mange ting nemmere for Natasha, der
ikke lægger skjul på, at hun ser meget op til
Oliver.

Oliver Wilson efter 
den flotte triumf med Malekha
i Breeders Cup
Foto: Burt Seeger
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VIL 
GERNE
HAVE
FLERE
RIDT.......
Natasha er ikke direkte
opsøgende, når det
gælder om at få ridt. Til
gengæld gør Brian Wil-
son, hvad han kan for at
skaffe Natasha ridt. 

Og det bør ikke være så
svært at skaffe ridt til en
lærling, der allerede har
vist sine evner i vædde-
løb, kan ride 52 kilo og
har fire kilo i lærlinge-
lettelse

Selv siger Natasha: 
”Det er resultaterne, der tæller. I takt med
gode resultater kommer der flere ridt.”

Foto: Burt Seeger

Morgenarbejde på
Klampenborg Galop-
bane med Arabian
Queen

Foto: Kim Gudmand
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BESKEDEN
MEN 
SAMTIDIG
SELVSIKKER
OG 
AMBITIØS.

MARIA HAR VÆRET ET VENDEPUNKT.
Brian Wilson oplevede en storhedsperiode i
skandinavisk galopsport for 30 år siden bl.a.
med derbyvinderen Mongolian Knight. Nu er
han på toppen igen. Hvad er der sket?
”I mange år havde jeg kun klasse-fem heste. Så
kom Maria ind i billedet. Hun købte gode heste,
som jeg fik i træning. Det var et vendepunkt.
Maria betyder meget for mig.”

De har kendt hinanden længe. I 1978 red Brian
en hest, som Maria ejede. Brian blev gift med
Bettina, Olivers mor, der i dag er gift med den
tidligere championjockey Kim Andersen. Det
går også godt for Bettina, der er træner som
Brian. 

Hun har succes med bl.a. My Jamil, 2-årsstjer-
nen, der nu også er blevet klassisk vinder med
sejren i Dansk 2000 Guineas.
Maria og Brian fandt sammen, og nu har de
været gift i syv år.

På overfladen virker Natasha
umiddelbart som en beskeden,
lidt sky, person. Men bag over-
fladen fornemmede Per og jeg
en ambitiøs person, der ved,
hvad hun vil. En person, der har
fundet et nyt ståsted og føler
sig rigtig godt hjemme i teamet
på Trongården.
Og ambitionerne fejler intet. Na-
tasha vil gerne være den første
kvindelige jockey, der vinder
Dansk Derby. Det ønske har
vores varmeste opbakning i
disse metoo-tider.

BRIAN WILSONS TEAM.
Ikke siden begyndelsen af 1990-
erne har Brian Wilson haft flere
heste i træning. Ud over Na-
tasha består ”Team Wilson” af
sønnen Oliver, Laura Langtha-
ler, jockey Francis Waweru og
træneren selv samt hustruen
Maria Westman.

Desuden får Brian hjælp af Sam
Jukes, der er startet hos Søren
Jensen, med de heste, der er
opstaldet på Enghavelyst.
Brian Wilson er på vej mod en
ny stor sæson. Og Brian tilskri-
ver sit team æren for det.

I 1993 fik Brian Wilson sin nok største triumf no-
gensinde, da han vandt Dansk Derby med Mongo-
lian Knight

Billedet til venstre
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DE BOR I SVERIGE UDENFOR MALMØ. 
Vækkeuret ringer hver morgen klokken 03.40, og
klokken 04.15 er der afgang til Trongården. 45 mi-
nutter efter er de i stalden.
En lang transporttid? ”Ikke længere end min”, brød
Natasha ind. Hun bor i Valby, og det tager også
hende 45 minutter at komme til og fra arbejde. Hun
håber dog, at hun inden længe kan flytte ind i en
lejlighed på Tattersall, som hendes mor ejer.
Maria har lang erfaring med heste. Hun red i sin tid
ud for Lennart Reuterskiöld senior, Juniors far, og
hun ses stadig med Juniors mor Madelaine.

STØRSTE HESTEEJER HOS BRIAN WILSON.
Maria Westman er ikke bare gift med Brian Wilson,
hun er samtidig hans største hesteejer. Hun ejer
otte af hestene i stalden: Charming Knight, Dra-
gons´ Den, Fast Companion, Hellofalove, Inspirator,
Lions´ Den, Loveatfirstsight og Noifsandbuts. Og
Maria er medejer af yderligere to: Dettori og Sena.
Dagen efter Pers og mit besøg på Trongården købte
Maria en Breeze-up hest på Goresbridge Sale i
Newmarket. En 2-årig hingst efter vinderen af Santa
Anita Derby (Gr.1) Gormley. Hingsten er helt igen-
nem af amerikansk blod, og han er tilmeldt den
svenske derbyserie.

Mon ikke den også kommer i træning hos Brian?
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TOPSPRINTERE I STALDEN.
Også et andet familiemedlem, Patrick Wilson, der er bror til Oli-
ver og ejer af Wilsons Beslagsmedie, er hesteejer hos faderen.
Han ejer Saint George, der netop har vundet Championship Day
Sprint på Klampenborg. Den nu 9-årige Academy Award søn har
vundet ni gange og indløbet over 600.000 kroner.
En anden af Team Wilsons topsprintere er Mystic Town, der i år
har vundet Skånska Tränregementets Minneslöpning på Jä-
gersro. Han er oppe på et handicap på 90.
Brian Wilson havde en meget fin sæson i fjor, og han tror på, at i
år bliver endnu bedre. Brian har i hvert fald lagt stærkt ud med ni
sejre, og han er nr. 2 på toplisten over trænere på Klampenborg
Væddeløbsbane kun overgået af Bent Olsen.

INGEN OPLAGT DERBYKANDIDAT 
MEN MANGE LOVENDE 2-ÅRINGER.
I fjor var Malekha blandt favoritterne til Dansk Derby, og det
endte som bekendt med en tredjeplads. Den blev fulgt op af en
sejr i Dansk Oaks og en andenplads i Dansk St. Leger bag derby-
vinderen Ready Teddy. I år har Brian ingen oplagt derbykandidat,
selvom Kahyl-sønnen Sea Storm har vist fremgang.  
Modsat i fjor har Brian Wilson i år et lovende og tidligt udviklet 2-
årshold, der er klar til snart at tage fat. 
.

ORD MÅ SIGES AT
VÆRE OVERFLØDIGE - 
IKKE?
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"Malekha var Brian Wilsons mest vindende hest i fjor, og meget
tyder på, at det bliver hun også i år. Efter en andenplads i
Sceptre Stakes vandt Waleed Zawawis Malekha på Grundlovs-
dag i et flot medrivende løb Breeders Cup før Careless Whis-
per og The Maestro.".
Der var stor jubel i logen ved siden af os hos familien Zwicky,
der har opdrættet Malekha (Juniper Tree) men også halvbrode-
ren Hollywood Boulevard (Wilshire Boulevard), der er meldt i
Dansk Derby.

RAMT AF SYGDOM.
Desværre har Brian været ramt af sygdom. Sidste år viste det
sig, at en blodforgiftning havde angrebet flere indre organer,
og det var livstruende. Brian var indlagt på Hillerød hospital og
kom senere på Rigshospitalet. De fandt ud af, hvad der var
galt, og i februar måned i år kunne Brian udskrives.

Brian har det godt nu. Han har tabt sig, og han bliver hurtigt
træt. Men han klarede det, og han er taknemlig for hver dag.

DET VAR EN GOD DAG.
Per og jeg fik meget med hjem fra besøget på Trongården. Vi
fik lidt mere viden om de heste, der er i træning hos Team Wil-
son, og vi fik meget mere viden om og indsigt i tilværelsen hos
de dejlige og spændende mennesker, der modtog os. Natasha,
Maria og Brian.

MALEKHA
BREEDERS HELT
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