Meritter i 2000 Guineas

Nogle af de mange højdepunkter i Bent Olsens karriere er sejrene i 2000 Guineas. På billedes ses vinderen af 2000
Guineas 2019, Prince Charming (SWE), med det eftertragtede æresdækken Foto: Burt Seeger

Som bekendt har enhver klassisk sejr et stjernedrys over sig, og vi er selvsagt umådelige stolte over at
indskrive en hel stribe af fantastiske heste i den fornemme protokol over vindere af både Dansk og
Norsk 2000 Guineas. 2000 Guineas er ligesom 1000 Guineas forbeholdt tre-årige heste og løbes på
distancen 1600m. Vi har tidligere været i arkiverne og kigget på præstationer i 1000 Guineas (artiklen
åbner i pdf) og det følges nu op af en gennemgang af staldens meritter i 2000 Guineas. Hidtil er det
blevet til otte sejre i dette løb fordelt med fem i Danmark og tre i Norge. Vi har nedenfor valgt at
præsentere dem i kronologisk rækkefølge. (artiklen åbner i pdf)
Dansk 2000 Guineas
2007
Kronhjort (DEN)
2011
Cantenac (DEN)
2013
Falconet (DEN)
2016
All Or Nothing (SWE)
2019
Prince Charming (SWE)

Cajun Cadet - Stolga
Academy Award – Raadyr
Falco – Seattle’s Wood
Eishin Dunkirk – Sweet Fox Fever
Lord Of England – Prinsessen

Lone Kaj-Nielsen
Lone Kaj-Nielsen
Lone Kaj-Nielsen
Lone Kaj-Nielsen
Kjeldsbjerggaard ApS

Norsk 2000 Guineas
2008
Dan Tucket (GB)
2012
Jubilance (IRE)
2015
Brownie (FR)

Dansili - Fanfare
Oratorio – Literacy
Sunday Break – Tropical Mark

Henrik Villadsen
Lone Kaj-Nielsen
Lone Kaj-Nielsen

Kronhjort (DEN) 19/5-2007
Den 19. maj 2007 blev en stor dag for stald Bent Olsen, da Lone Kaj-Nielsen’s Kronhjort (DEN)
vandt Dansk 2000 Guineas, og dermed gav både Lone Kaj-Nielsen og Bent Olsen deres første klassiske
vinder. Kronhjort blev redet af jockey Jacob Johansen, som fik denne gode hest til at præstere sit
ypperste. Kronhjort gik et fantastisk væddeløb og vandt sikkert med 4 længder.
Kronhjort (DEN) efter sejren i Dansk 2000 Guineas
2007 – her flankeret af Bent Olsen og Tine Hansen

Kronhjort (DEN) er efter Cajun Cadet (GB),
ud af Stolga (FR) / Baillamont (USA) og
opdrættet af Stutteri Hjortebo. Stolga er
ligeledes mor til Raadyr, som bl.a. er mor til
Cantenac (DEN) – endnu en 2000 Guineas
vinder ejet af Lone Kaj-Nielsen (se
nedenfor), samt Master Kid (DEN), der vandt
Dansk Derby 2008 for Lone Kaj-Nielsen
(mere om denne i en senere omtale).

Dan Tucket (GB) 15/6-2008

Dan Tucket (GB) er her fotograferet efter sin sejr i
Fynsløb 24/7-2010. I sadlen jockey Jacob
Johansen flankeret af løbets sponsorer Foto: Jytte
Frandsen, Hestenettet.dk (Vi er desværre ikke i
besiddelse af foto fra sejren i Norsk 2000 Guineas)

Allerede året efter kunne stalden fejre sin anden klassiske triumf. Denne gang i Norsk 2000 Guineas på
Øvrevoll, hvor Henrik Villadsen’s Dan Tucket (GB) efter en hård opløbskamp vandt med et hoved.
Jockey Jacob Johansen placerede roligt Dan Tucket bag førende heste, for ind på opløbet at gå til
angreb med Dan Tucket. Herefter trak de to førende heste afgørende fra resten af feltet for til slut at
ende med sejr til Dan Tucket
Dan Tucket (GB) er efter Dansili (GB) og ud af Fanfare (GB) / Deploy (GB). Hesten er opdrættet af
Grasshopper 2000 Ltd.

Cantenac (DEN) 20/5-2011
På denne St. Bededag kunne Cantenac (DEN)’s ejer, Lone Kaj-Nielsen, for tredje gang i træk glæde sig
over at møde sin hest i vindercirklen. Denne gang med en sikker to længders sejr i Dansk 2000 Guineas
på Klampenborg Galopbane. Igen blev Cantenac redet af sin faste makker jockey Jacob Johansen, en
af Skandinaviens førende jockeys gennem mange år.

Cantenac (DEN) på vej mod en to længders sejr i Seaside Navigation Dansk 2000 Guineas 2011 Foto: US Photo

Da Jacob Johansen gav marchordre kort inde på opløbet, var løbet afgjort og Cantenac førte resten af
vejen til mål, selvom der blev kæmpet om der efterfølgende placeringer. Sejren blev på 1,5 længde og
var således aldrig i fare og hingsten sikrede sig dermed førstepræmiens 125.000 kroner, hvilket bragte
ham op på en samlet karriereindtjening på præcis 200.000 kroner.
Cantenac (DEN) er efter Academy Award (IRE) og ud af Raadyr (DEN) / Cajun Cadet (GB). Opdrætter
er denne gang M. Hjorth & A. Elsass, et makkerpar, som også stod bag Cantenac’s helbror Reventon
(DEN). Denne var ligeledes ejer af Lone Kaj-Nielsen, som havde glæde af, at Reventon startede 21
gange, med syv sejre og tretten topplaceringer i alt og deraf knap 1.1 million DKK på indløbskontoen.

Jubilance (IRE) 14/6-2012
Sterk dobbel til Olsen
’I et fantastisk flott 2000 Guineas-løp seiret Jubilance foran East Meets West, med Old Pal og Avon
Pearl rett bak. Manuel Martinez satt på vinneren.- Jeg kom litt dårlig ut fra start, men det løste seg fint.
Utrolig gøy å få ri en så fin hest og gøy å være tilbake i Norge, sa Manuel.
- Dette ser ut til å være to helt spesielle hester, som det skal bli utrolig spennende å følge fremover.
Jubilance kommer nok tilbake til Øvrevoll, mens East Meets West muligens starter i Pokalløb på den
danske Derbydagen, berettet Bent. Han vant vårt Guineas i 2008 med Dan Tucket, men en dobbel var
enda sterkere kost. De beste norske var slett ikke dårlige, med Old Pal og Avon Pearl som de beste.
Men denne gang måtte de stille seg i skyggen av duoen til Bent Olsen’.
Jubilance (IRE) (bourgogne hue)
vinder Norsk 2000 Guineas 2012,
med staldens anden deltager
East Meets West (IRE)(gul hue)
som anden gennem mål Foto:
Screendump, Norsk Rikstoto

Sådan skrev Birger Christensen, Øvrevoll Galoppbane den 14. juni 2012, og vi kan ikke sige det meget
bedre selv – det var et utroligt øjeblik at se staldens to deltagere løbe side om side mod målstregen og
hjemtage henholdsvis første og anden plads, ovenikøbet i samme tid! Jubilance (IRE) er efter Oratorio
(IRE) og ud af Literacy (USA) / Diesis (GB). Vallakken er opdrættet af Old Carhue & Graeng Bloodstock.

Falconet (DEN) 19/5-2013
Holdet bag Falconet (DEN):
Hesteejer Lone Kaj Nielsen
(yderst t.h.), opdrættere
Jette og Søren Hjorth
Jensen, Stutteri Hjortebo
(yderst t.v.) og
makkerparret Jacob og
Bent i midten med 2000
Guineas vinderen Foto:
Burt Seeger

Falconet (DEN), ejet af Lone Kaj-Nielsen og opdrættet af Stutteri Hjortebo, dryssede denne dag
stjernestøv over stalden med en klassisk sejr i Dansk 2000 Guineas. Falconet var forhåndsfavorit, dog
med det ene minus, at det var hestens første start i sæsonen. Staldens daværende førstejockey Jacob
Johansen red med overblik og god pacebedømmelse. Indtil godt og vel efter opløbssvinget var Falconet
én blandt mange, men da Jocob Johansen for alvor gav marchordre forvandlede rytter og hest sig til en
tornado, kun for sejrssikkert at komme først over målstregen med 3 længders føring.
Falconet (DEN) er efter Falco (USA) og Seattle’s Wood (USA) / Woodman (USA) og er opdrættet af
Stutteri Hjortebo.

Jacob Johansen red Falconet (DEN) frem til sejr med overblik og kløgt Foto: Burt Seeger

Brownie (FR) 28/5-2015
Bent og Brownie bare bedst
Denne herlige overskrift var at læse på Øvrevoll Galoppbanes nyhedsside den 28. maj 2015, efter
Brownie (FR)’s sejr i årets norske udgave af 2000 Guineas.
Jockey Jacob Johansen red igen et af sine store løb, hvor han økonomiserede med Brownies mægtige
hestekræfter. De kom til gode sidst i løbet, hvor Brownie kunne feje sine konkurrenter af banen med en
sikker sejr på 2,5 længder.

Klassisk sejr til
Brownie (FR) i
Norsk 2000
Guineas 2015
Screendump,
Norsk Rikstoto

Vi siger endnu engang kæmpe tillykke til Brownie’s ejer, Lone Kaj-Nielsen, med endnu en 2000 Guineas
sejr. Om nogen fortjener det, er det hende med de mange og store investeringer i fuldblodsheste. Og for
stalden var det fantastisk igen at være først på målstregen i Norsk 2000 Guineas. Brownie (FR) er efter
Sunday Break (JPN) og ud af Tropical Mark (GB) / Mark Of Esteem (IRE). Opdrætter er Sylviane Jeffray.

All Or Nothing (SWE) 5/6-2016

All Or Nothing (SWE) med jockey Kevin Stott ses her som vinder af Dansk 2000 Guineas 2016 Foto: Burt Seeger

Lone Kaj-Nielsen’s All Or Nothing (SWE) var et stykke fra favoritværdigheden i Birte Müllertz
Antikviteter 2000 Guineas 2016, trods hestens flotte tredjeplads 17. maj i Skandinavisk Mesterskap for
3-Åringer på Øvrevoll Galopbane. Gæstejockey Kevin Stott red ’forsigtigt’ frem mod opløbssvinget, selv

om All Or Nothing gjorde sit for at være blandt de første. Men på de sidste 600 meter viste hesten sig
værdig til at tage titlen som klassisk vinder og vandt med 0,5 længde. Med til fortællingen hører, at det
var Kevin Stott’s første klassiske sejr.
All Or Nothing (SWE), som er efter Eishin Dunkirk (USA) og ud af Sweet Fox Fever (USA) er opdrættet
af Rävdansens Stuteri AB.

Prince Charming (SWE) 1/6-2019

Prince Charming (SWE) med jockey Carlos Lopez på vej mod sejr i Dansk 2000 Guineas 2019 Foto: Burt Seeger

Prince Charming (SWE) med jockey Carlos Lopez var ikke blandt favoritterne i Birte Müllertz
Antikviteter Dansk 2000 Guineas 2019. Straks efter start tog Carlos Lopez føringen med Prince
Charming (SWE), og dette billede ændrede sig stort set ikke over de 1600 meter. ’Charmetrolden’ førte
således fra start til mål og udløste et vinderodds på knap ni gange pengene. Sejrsmarginen blev på 1,5
længde.
Prince Charming (SWE), som er svensk opdrættet er efter Lord Of England (GER) og den førstefødte ud
af Prinsessen (GB). Hesten er ejet af Kjeldsbjerggaard ApS og opdrættet af Marc Elsborg.

