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Det meget erfarne træ-
nerpar Bettina og Kim
Andersen har oplevet
op- og nedture. I øje-
blikket er det pil opad.
Men der er nok at se til.
15 heste i stalden,
blandt dem My Jamil.
Skal hun løbe Derby
eller ej? Og otte 
lovende 2-åringer. Sam-
tidig er Bettina også ho-
teldirektør på Hotel
Fortunen. RaceTime
MAGAZINE har besøgt
ægteparret Bettina og
Kim, der har det så godt
sammen, som aldrig før.

Tekst: Klaus Bustrup - Lay-out: Per Aagaard Bustrup

De har været gift i syv år, men de har det så godt
sammen som aldrig før. Foto: Klaus Bustrup
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STÅR MY JAMIL
DERBYDISTANCEN?

Thunder Mack og Falkor.
Bettina var ikke helt tilfreds med My Jamils præstation på Bro Park. ”Hun så træt
ud til sidst, og hun var da heller ikke helt OK, da vi fik hende undersøgt efter
løbet. Nu starter My Jamil i Derby Trial, og så får vi at se, om hun skal i Dansk
Derby eller ej. Alternativet er at starte hende i Larch Ærespræmie.

Kim mener, at My Jamil har høj klasse, og at hun ligner en, der kan stå distan-
cen. Samtidig har My Jamil evnen til at slappe af undervejs. Men på afstamnin-
gen tvivler Kim Andersen, der flere gange red Sir Randolph, der er helbror til My
Jamils mor, Kanthaka.

Det får vi et praj om, når My Jamil starter i Derby
Trial Stakes lørdag den 17. juli. 
Årets hest 2020, der i fjor besejrede den aktuelle
derbyfavorit Palm Springs i Dansk Kriterium, har
også i år taget kampen op mod hingstene. Det blev
til sejr i Dansk 2000 Guineas før Masseto, og i den
svenske pendant på Bro Park var hun tredje bag 

Bettina Andersen
tager imod sin
første klassiske
vinder My Jamil
efter sejren i
Dansk 2000 Gui-
neas. Foto: Burt
Seeger.
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BLÅT BLOD I
ÅRERNE

Kanthaka har i den grad derbyblod i
årerne. Hendes far Academy Award er
far til tre danske derbyvindere, Master
Kid, Sir Henry og Tigress Eleven, og
hendes mor La Sall er mor til derbyvin-
deren Sir Herman (Zoffany). Blandt nu
afdøde La Salls afkom er også Sir Ran-
dolph, der som My Jamil vandt Dansk
2000 Guineas, men ikke stod derbydi-
stancen.

My Jamil er efter Al Shemali, der vandt
Dubai Duty Free (Gr.1) i 2010 over 2000
meter. Al Shemalis første årgang som
avlshingst har haft en enestående succes,
og Al Shemali kan få sin første derbyvin-
der i år. Et andet Al Shemali-afkom, My Vi-
sion, vandt Svenskt 1000 Guineas, og 

My Vision og My Jamil er p.t. nummer tre
og seks på rankinglisten til Dansk Derby
2021.
Syv af de 10 afkom fra Al Shemalis første
årgang har nu vundet og i alt indtjent næ-
sten 2 millioner kroner. Al Shemali er op-
staldet hos Berner Olsen på allehavegård
ved Ringsted. 

Bettina Andersen har fire heste efter Al
Shemali i stalden. Ud over My Jamil er det
3-årige Would He, der har sejret to gange,
samt to 2-åringer. Seattle Sun, en helbror
til Would He og en hingst, Red Memory,
ud af den firedobbelte Breeders-vinder og
dobbelte Listed-vinder Golden Memory. 

Al Shemali vinder Dubai Duty Free (Gr.) i 2020. Al Shemalis første årgang som avlshingst
har haft enestående succes



ÅRETS TRÆNER 2020
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I år har Bettina Ander-
sens stald foreløbig
vundet seks løb og
indtjent tæt på 1/ 2
million kroner. Næ-
sten alle de heste, der
har startet, har vun-
det, og i stalden fin-
des hele otte
2-åringer. Kun to af
dem har løbet vædde-
løb. Red Hunting
Hawk og Red Me-
mory, og de var
begge anden i deres
debut. Red Hunting
Walk forventes til start
på derbydag i Goffs
Futurity Stakes. Den
sidst ankomne 2-åring
er No Nay Never-søn-
nen Never Pass Me.

Det tegner perfekt.
Men alt har ikke altid
været fryd og gam-
men for Bettina og
Kim, siden de fandt
sammen i 2013.

Per og jeg startede i
stalden på Klampen-
borg Galopbane hos
Bettina og Kim An-
dersen. Senere var
vi på Hotel Fortu-
nen, så vi fik besøgt
begge Bettinas 
arbejdspladser.

På vej til Bettina og
Kims stald kom vi
forbi Bent Olsen. Bent
plejer at være Årets
Træner i Danmark –
og han er godt på vej
i år igen. Men i 2020
blev Bettina Andersen
som den første kvin-
delige træner siden
Hanne Bechmann
kåret til Årets Træner
ved Hestesportens
Galla. I alt blev det i
2020 til en indtjening
for stalden på 1, 4
millioner kroner og 14
sejre i 97 starter.

Især to heste var af-
gørende for suc-
cesen. -  My Jamil,
der blev kåret som
både Årets 2-årige
Hest i Danmark og
Årets Hest i Danmark

vinder af Zawawi Sprint Cup, Sandtastic.

SUCCESEN FORTSÆTTER.
Til trods for en periode med sygdom i stalden
ser også 2021 ud til at blive et godt år for Bet-
tina Andersen og hendes mand, den tidligere

stjernejockey Kim Andersen. Og igen er My
Jamil og Sandtastic indtil videre frontfigurerne.
Sandtastic har allerede 2 sejre i bagagen i år,
og den 7-årige bundærlige supersprinter er nu
oppe på 92 i handicap.

Bettina Andersen i stalden. 
Kim arbejder i bar overkrop på en
varm dag med foder til hestene.
Bettina sammensætter foderblan-
dingerne. Foto: Klaus Bustrup.



OP-OG NEDTURE!
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Nu er skuden vendt for Bettina og Kim
efter nogle magre år, men de ved, at det
hurtigt kan gå den anden vej.

I 2014 vendte Flemming Velin tilbage til ga-
lopsporten og sendte sine heste i træning hos
Bettina Andersen. I første omgang Galileo-
sønnen Friendship, Stubbs efter Danehill
Dancer og Wilshire Boulevard (Holy Roman
Emperor). Fremtiden så både lys og ekstremt
spændende ud for Bettina og Kim, der aldrig
tidligere havde haft et lignende materiale i
stalden.

Senere kom flere meget veltrukne heste til.
Wentworth (Acclamation), Giovanni Boldini
(War Front) og endnu en Galileo-søn, Me-
kong River. Ved indgangen til sæson 2015
havde Bettina Andersen fem heste i stalden
med et handicap på 90 eller mere.

Bettina Andersen havde da også sin hidtil
bedste sæson i 2014 med præmieindtægter
på 1,3 millioner kroner. Wentworth vandt Po-
kalløb overlegent med fire længder, og Gio-
vanni Boldini sejrede på Täby i Tattersalls
Nickes Minneslöpning efter hård kamp med

Silver Ocean.
I slutningen af 2015 var Flemming Velin og
Bettina Andersen imidlertid efter fælles aftale
enige om helt udramatisk at stoppe samarbej-
det. Flemming Velin fik trænerlicens, og han
har siden selv trænet sine heste. 

De er stadig de bedste venner. Flemming
Velin nyder høj respekt hos Bettina og Kim,
der beskriver ham som et af de sødeste men-
nesker, de har kendt.

Giovanni Boldini efter sejren i Tattersalls Minneslöp-
ning. Bettina Andersen trænede og sønnen Oliver
red. Til venstre Thomas og Flemming Velin. Foto:
Stefan Olsson / Svensk Galop.



AFSKED MED STALD RAS.
I efteråret 2016 måtte Bettina An-
dersens stald sige farvel til deres
på det tidspunkt største kunde
Stald Ras, der flyttede deres heste
til Enghavelyst, hvor de kom i træ-
ning hos henholdsvis Hanne Bech-
mann og Søren Jensen.

Det gjaldt bl.a. Screwbox Carlras, der
havde vundet Dansk Galops Auk-
tionsløb samme år, Larch-vinderen
Steelgirl Carlras og derbyfireren
Fighter Carlras. Det rystede Betiina
og Kim, der stod tilbage med kun otte
heste og en usikker fremtid, men de
valgte at fortsætte i sporten.

MODGANG OPILDNER.
De kommende år bragte adskillige
sejre, også i storløb, men levede
næppe op til Bettina og Kims store
forventninger. De var dog aldrig nede.
Det er ikke lige dem. De har hele
tiden været overbevist om, at de ville
komme frygteligt tilbage. De er meget
ens som mennesker. Fandenivold-
ske. Modgang opildner. Indebrændt
frustration skal forløses.

DYGTIGE SØNNER.
Bettina Andersen fyldte 50 i februar i
år. Hendes forældre drev restaurant
Moby Dick overfor Bellevue Strand,
og her var der jævnligt besøg af he-
steinteresserede. Det skærpede Bet-
tinas interesse for galopsporten. Hun
red ud for Gert Hansen, og hun blev
uddannet som jockey.

Bettina har tidligere været gift med
Brian Wilson som hun har sønnerne
Patrick og Oliver med. Patrick er be-
slagsmed, og han overtog for nogle
år siden sammen med sin kone Ale-
xandra, den bondegård i Karlebo,
hvor Bettina og Kim tidligere boede.

Der er seks bokse på gården, folde
og en walker, og her planlægger Ale-
xandra og Patrick at kunne tage imod
heste, der trænger til en pause eller
skal genoptrænes. 

AFSKED MED STALD RAS
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Patrick er en meget dygtig smed. Det er moderen
og Kim og vist alle andre enige om. Han gør et
fantastisk arbejde med heste.

Oliver, der var championjockey på Klampenborg i
fjor, rider ud for moderen, og han er ofte på ryg-
gen af Bettina Andersens heste i væddeløb.

Alexandra og Patrick Wilson med 
Brian Wilson-trænede Saint George



63 SEJRE SOM JOCKEY
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Bettina sluttede
med at ride væd-
deløb i 2012. Det
blev til over 700
løb som jockey.
63 sejre og 2,3
millioner kroner i
præmiepenge.
En af de heste,
som Bettina
vandt de største
sejre med var
Touch Wood.
Bettina red også
Touch Wood til
en tredjeplads i
Dansk Derby i
2003. Det år, hvor
Halfsong vandt
og påbegyndte
sin imponerende
sejrsrække. Der-
byfavoritten i
2003, Singita,
som Kim red,
blev fjerde. Det
løb husker Bet-
tina, medens Kim
helst vil glemme
det.

TO GANGE TRE
VINDERE PÅ
SAMME DAG PÅ
KLAMPENBORG.
Indtil videre har
Bettina Andersen
som træner vun-
det 143 løb og
indtjent ca. 9 mil-
lioner kroner i
præmiepenge.

Bettina har som
træner to gange
oplevet at vinde
tre løb på samme
dag på Klampen-
borg. Første gang
var den 20. august
2016, hvor hun
vandt med Screw-
box Carlras, Zoli-
tall og Fali San.
Anden gang var
knap to år senere,
da hun vandt med
Dream´ Run,
Footstepsofspring
og Prime Red.

Footstepsofspring
og Bossa Nova er
to heste, som Bet-
tina husker tilbage
på med stor
glæde. Footstep-
sofspring, der var
ejet af Bettina
sammen med mo-
deren, vandt 15
gange og indtjente
¾ million kroner,
og han løb til han
var 11 år gammel.
Bossa Nova vandt
12 gange, og Bet-
tina red ham, da
han vandt Larch
Ærespræmie i
2003. Og hun
ejede og trænede
Bossa Nova, da
han vandt som 12-
årig i 2012.

BLIVER DET EN NY STOR DERBYDAG FOR BETTINA OG KIM?
Derbydag rummer tre traditionelle løb for derbyårgangen. Dansk Derby,
Larch Ærespræmie og Derby Consolation. I 2016 vandt Bettina og Kim An-
dersen Larch Ærespræmie med Steelgirl Carlras og i fjor Derby Consolation
med My Little Sister. Kun Dansk Derby mangler.
Derbydag på Klampenborg har også i andre traditionsrige løb været gode for
stalden. Sandtastic har vundet Zawawi Sprint Cup de sidste to år. Bliver det
til en triple i år? Sandtastic er i hvert fald fit for fight. Og Mylegend vandt i
såvel 2018 som 2019 Fawzia Stakes. Mylegend nedkom i foråret for første
gang i sit liv med et hoppeføl efter den australske Gruppe-1-vinder Helmet.

Dream´Runs sejr den 16. juni 2018 var medvirkende til Bettinas
tre sejre på samme dag og gav stor glæde i tre generationer.
Bettinas søn Oliver Wilson var på ryggen af Dream´Run, me-
dens Bettina og hendes mor, Hanne Pedersen, fejrede sejren på
jorden, selvom de følte sig i himmerige. Foto: Burt Seeger.



BAGEREN DER BLEV STJERNEJOCKEY
Min bror Per har i en 150 sider stor bog fyldt med illustratio-
ner ”Bageren der blev stjernejockey” udførligt beskrevet
Kims opvækst og karriere som jockey. Bogen udkom i 2012,
da Kim Andersen, der i dag er 58 år gammel, havde redet sit
sidste væddeløb.

I sin karriere red Kim Andersen i alt 34 klassiske vindere, og han
er sammen med Janos Tandari ene om nogensinde at have vun-
det samtlige 15 klassiske opgør på de skandinaviske væddeløbs-
baner. 14 af dem skete i samarbejde med Søren Jensen, som
Kim havde et fantastisk samarbejde med og beundrer som en helt
særlig type træner.

Det blev til fem derbysejre. To i Norge med Barrier Reef (2000) og
Harrier (2001). En i Sverige med Final Care (2001) og to i Dan-
mark. Med Federico i 1995 og med The Khamsin i 2002. I 2001
var det tæt på at blive til sejr i alle de skandinaviske lande og med
tre forskellige heste. Men New York måtte nøjes med en anden-
plads i Dansk Derby bag Cut Champion. Med Federico vandt Kim
Andersen året efter derbysejren i 1995, Scandinavian Open
Championship.

I juli 2011 fik Kim Andersen et vred i hoften, da han ikke nåede at
få sin venstre bøjle rigtigt på, da han red Härkila i Fawzia Stakes.
Det krævede et operativt indgreb at få tingene på plads igen, og
Kim valgte at stoppe karrieren som jockey. 

Men han blev i sporten og uddannede sig til tandrasper. Og i dag
træner han så heste sammen med Bettina. ”Det var ikke sådan,
jeg havde forestillet mig min fremtid”, udbrød Kim og tilføjede
”men jeg har aldrig været mere tilfreds”.

ER OLIVER EN BEDRE JOCKEY END DIG?
Spurgte vi Kim? ”Han er i hvert fald lige så god”, svarede Kim os. ”Men vi er
to forskellige typer jockeyer. Men ingen kan tage fat i en hest i opløbet som
Oliver, der uden tvivl er Skandinaviens bedste jockey og vil kunne klare sig
blandt de allerbedste internationalt.”
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Kim Andersen vandt som jockey alle de 15 klassiske løb i
Skandinavien. Foto Stefan Olsson /Svensk Galop
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EN LANG ARBEJDSDAG

EN LANG ARBEJDS-
DAG.

I efteråret 2018 over-
tog Bettina posten
som direktør på Hotel
Fortunen, og kører
det nu sammen med
moderen Hanne Pe-
dersen, der gennem
en årrække har for-
pagtet Hotel Fortu-
nen. Bettina lagde på

det tidspunkt ikke
skjul på, at beslutnin-
gen også skulle ses
på baggrund af mang-
lende tilgang af nye
heste til stalden

Bettina var 18 år, da
hendes forældre over-
tog kroen, og hun har
været der lige siden,
selvom det ikke har
været så aktivt som

nu. Samtidig med di-
rektørposten fortsæt-
ter Bettina
trænergerningen,
men husbonden Kim
har fået mere ansvar
og en mere synlig
rolle i trænergernin-
gen. Og med Kims
baggrund kan Bettina
føle sig tryg ved det. 

To betydende job

samtidig giver Bettina
en travl hverdag.
Selvom Kim siger til
Bettina, at hun skal
blive liggende i sen-
gen noget længere
om morgenen, er hun
oftest i stalden mel-
lem klokken 7.00 og
7.30, og hun rider sta-
dig selv ud sammen
med Kim, sønnen Oli-
ver og to amatørryt-

tere, Camilla og
Clara.

Når fodringen er over-
stået ved 11.30-tiden
er der afgang til Hotel
Fortunen, hvor hun
får hjælp af moderen
og de otte dygtige an-
satte. Men hun kan
ikke løbe fra ansvaret
for, at alt fungerer.
Det bliver ofte til en

arbejdsdag på 12-14
timer. ”Det er en stor
mundfuld”, som Bet-
tina nævnte med
rette.

Som alle andre hotel-
ler og restauranter
har Hotel Fortunen
naturligvis også været
ramt af Corona, men
det går bedre nu.

Hotel Fortunen
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Bettina og Kim mødtes i 2013, og det er nu syv år siden, de blev
blev gift. Og de har det godt sammen. Måske bedre end nogen
sinde før, nu hvor de har lært hinanden bedre at kende. Kærlighe-
den vokser. ”Hun er i hvert fald vild med mig”, mener Kim. Alt sam-
men sagt med et blink i øjet, der også viste, at det er gensidigt.

DE HAR FINGEREN PÅ PULSEN.
Heste er deres fælles passion. Og de skal have det godt. I stalden
supplerer Bettina og Kim hinanden. De har en god arbejdsdeling,
og de giver løbende hinanden tilbagemeldinger om hestenes ve
og vel. 

De har begge arbejdet med heste stort set hele deres liv. De er
begge vindertyper. De har en enorm samlet erfaring, Bettina og
Kim. De følger deres heste tæt. De interesserer sig for detaljer, der
kan være afgørende for en sejr. De er professionelle, og de har
fingeren på pulsen.

De er glade for, at de i stigende grad har fået mulighed for selv at
være med til at vælge og købe heste. At de har ejere (ofte samlet i
andelsstalde), der har råd til at købe klasseheste.

”Og, der er altid plads til flere”, som de nævnte for Per og jeg,
inden vi forlod den romantiske gårdhave bag Hotel Fortunen.

DE HAR DET GODT SAMMEN!

Bettina Andersen tager imod sin duo Mylegend og Sandtastic efter dobbelt-
triumfen i Københavns Store Handicap 2019. Foto: Burt Seeger.


