
1000 Guineas / Mowerinaløb 
 

 
Queen Estoril (IRE) og jockey Elione Chaves på målstregen i Dansk 1000 Guineas 2018 Foto: Burt Seeger 

 

Som det vil være de mange galop interesserede bekendt, findes der kun fem såkaldte klassiske løb – 

alle udskrevet for tre-årige heste. De udskrives alle efter forskrift fra The English Jockey Club og 1000 

Guineas er et 1600m løb for hopper. I Danmark kaldes dette løb for Mowerinaløb, opkaldt efter en hoppe 

(v. Scottish Chief & Stockings), som blev født på Basnæs Gods i 1876. 

 

Vi har valgt at indlede vores tilbageblik i arkiverne med staldens sejre i 1000 Guineas. Hidtil er det blevet 

til ni – fem i Danmark, tre i Norge og en enkelt svensk sejr. 

 

Dansk 1000 Guineas (Mowerinaløb) 

2010 Tears Go By (IRE) Alhaarth (IRE) – Catatonic (GB) Stald Fortyfour 

2012 Florence Craye (GB) Pastoral Persuit (GB) - Darya (USA) Aage Sørensen 

2014 Miss Tiffany (DEN) Academy Award (IRE) – Starving (FR) Christiansen Racing 

2015 Manacor (DEN) Primatico (USA) – Jolie Fleur (DEN) Rolenca & Akinita Group 

2018 Queen Estoril (IRE) Camacho (GB) – Shamaness (USA) Kjeldsbjerggaard ApS 

 

Norsk 1000 Guineas 

2011 Dingle Wiew (IRE) Mujadil (USA) – Livius Lady (IRE) Stall Chambre 

2014 Prinsessen (GB) Dutch Art (GB) – Sallysayso (IRE) Marc Elsborg  

2018 Queen Estoril (IRE) Camacho (GB) – Shamaness (USA) Kjeldsbjerggaard ApS 

 

Svenskt 1000 Guineas (tidligere Dianalöpning) 

2018 Queen Estoril (IRE) Camacho (GB) – Shamaness (USA) Kjeldsbjerggaard ApS 

 

 

 



Tears Go By (IRE) 24-5-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bent Olsen flankeret af Tears Go By (IRE) med 

jockey Jacob Johansen (den brune til højre) og 

Freja (IRE) med jockey Rafael Schistl. 

 

 

Den første 1000 Guineas vinder kom i 2010 med sejr i det danske Mowerinaløb på Klampenborg. Her 

vandt Stald Fortyfour’s Tears Go By (IRE). Dagens sejr var ekstra sød, da den bestod af en double, 

ide samme ejers Freja (IRE) var anden i mål blot slået med hals. 

Tears Go By (IRE) er efter Alhaarth (IRE) og ud af Catatonic (GB) / Zafonic (USA). Hun er opdrættet i 

Irland af Paul Kavanagh og blev importeret til Danmark i 2009. Freja (IRE) Singspiel (IRE) – La Belle 

Simone (IRE) / Grand Lodge (USA) er opdrættet af John & Sara Kelly, Irland. 

 

Denne danske 1000 Guineas sejr er senere fulgt op af yderligere fire sejre i dette løb, senest i 2018 med 

Kjeldsbjerggaard ApS’s Queen Estoril (IRE). Denne fantastiske hoppe må siges at være i særklasse, 

idet hun ganske usædvanligt sejrede i alle tre skandinaviske 1000 Guineas (se mere nedenfor). 

 

 
Queen Estoril (IRE) og Monza (IRE), ejet af Kjeldsbjerggaard ApS, hjembringer en dobbelt klassisk sejr i Dansk 

Hesteforsikring Mowerinaløb, hvor 14 hopper kæmpede om den ærefulde titel som klassisk vinder Foto: Burt Seeger 



I de mellemliggende sæsoner har vi glædet os over, at både Florence Craye (GB), Miss Tiffany (DEN) 

og Manacor (DEN) er trådt ind på scenen, som vindere af Dansk 1000 Guineas. 

 

Florence Craye (GB) 20-5-2012 

 

 
Florence Craye (GB), redet af jockey Rafael Schistl vinder Dansk 1000 Guineas Foto: US Photo 

 

Det var med stolthed, at vi ønskede Aage Sørensen tillykke som den nye ejer af Florence Craye (GB), 

som vinder af Dansk Hesteforsikrings Mowerinaløb over 1600 m. Aage Sørensen var tidligere en kendt 

person i travsporten, men har også før haft fuldblodshest. Få uger tidligere henvendte Aage Sørensen 

sig til Bent for køb af en galophest. Valget faldt på Florence Craye, efter rådgivning fra Bent. 

På spørgsmålet om Florence Craye’s fremtid efter sejren udtaler Aage Sørensen:’ Min eneste plan er, at 

hesten skal have nogle gulerødder. Planlægningen af hendes karriere lader jeg Bent Olsen om.’ 

Florence Craye fik et flot løb. Jockey Rafael Schistl formåede at holde hesten i en fornuftig position som 

tredje - fjerde. Efter opløbssvinget trak Florence 

Craye fra de øvrige 13 deltagere, holdt hele vejen 

hjem, og vandt sikkert med 1 længde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aage Sørensen tager her imod Florence Craye i 

vindercirklen. Hoppen er efter Pastoral Persuit (GB) og ud af 

Darya (USA) en Gulch (USA) hoppe. Hun var opdrættet af 

Meadows View Stable. 

 



Miss Tiffany (DEN) 24-5-2014 

 

 
Miss Tiffany (DEN), nærmest kameraet, blev vinder af Dansk 1000 Guineas 2014 Foto: Burt Seeger 

 

For anden gang i karrieren trak Miss Tiffany (DEN) denne dag overskrifter. Første gang var som vinder 

af Dansk Galop's Auktionsløb i september 2013. Med en samlet præmiesum på 442.000 kr. rykkede 

hoppen hermed helt op i eliten af 3-åringer, og fortjener at blive omtalt som en kronjuvel - næsten som 

om den kom fra juvelerfirmaet Tiffany. 

Som vinder af Mowerinaløb gjorde Miss Tiffany en fremragende figur, redet af jockey Oliver Wilson. 

Hesten lå med fremme fra start i feltet med 11 deltagere. Ved opløbssvinget lignede Miss Tiffany 

allerede en vinder, holdt føringen frem til målstregen og vandt med 1 længde. Præmiesum 100.000 kr. 

Tabere blev de spillere, der havde overset auktionsløbsvinderen fra 2013, mens hestens tilhængere fik 

pengene næsten 10 gange igen. 

Miss Tiffany (DEN) er efter Academy Award (IRE) og ud af Starving (FR) / Starborough (GB). Hoppen 

blev opdrættet af Stutteri Hjortebo og var i karrieren ejet af Christiansen Racing. 

 

Manacor (DEN) 23-5-2015 

 

”En Dronning af Klampenborg” og ”Et fighterhjerte af guld” var blandt de sprogblomster, som velfortjent 

tilfaldt Manacor (DEN) efter sejren i årets første klassiker, Pimm’s No 2 Mowerinaløb, hvilket var 

hoppens sjette sejr i ni starter. Beskrivelserne skulle vise sig at holde stik, da Manacor (DEN) senere på 

året hjemtog de ”blå bånd”, som vinder af Dansk Derby 2015. 

Publikum fik igen et medrivende løb med jockey Rafael De Oliveira, som senest vandt med Manacor 9. 

maj i iKeyVet Gunieas Trial. Elleve heste deltog. På forhånd var Manacor blandt favoritterne. Vi skulle 

frem til opløbssvinget, hvor Manacor for alvor tog kampen op og kom i mål med trekvart længdes føring, 

og 100.000 danske kroner ekstra på kontoen. 

Manacor (DEN) er efter Primatico (USA) og ud af Jolie Fleur (DEN) /  Richard Of York (GB). Hun er 

opdrættet af Berner Olsen. 



Manacor (DEN) sejrer let i Pimm’s No 2 Mowerinaløb 2015 Foto: Burt Seeger 

 
 
Ejerne af Manacor, 

svenske Rolenca, Akinita 

Group og Pal 

Managemen, stiller 

fornøjet op til 

fotografering foran 

vindercirklen - for sjette 

gang Foto: Burt Seeger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dingle View (IRE) 23-6-2011 

 

Også Øvrevoll Galoppbane i Oslo har gennem årene budt på store oplevelser og resultater for stalden. 

Det er ikke den letteste bane at håndtere for de startende heste, med et langt opløb, som stiger i terræn 

mod mållinjen. Dertil kommer at konkurrencen ofte er endog meget hård i de prestigefyldte storløb. 

Derfor er glæden også tilsvarende stor, når det lykkes at stryge til tops i storløb på denne bane. 

 



I 2011 oplevede vi for første gang at have en vinder af Norsk 

1000 Guineas, da Stall Cambre’s Dingle View (IRE) var først på 

målstregen Foto: Øvrevoll Galopp 

 

 

 

 

 

En torsdag aften i juni 2011 jublede vi derfor, da Dingle 

View (IRE) vandt Norsk 1000 Guineas. I en blød bane 

sejrede den højt profilerede hoppe i tiden 1.40.5, og 

dommerrapporten lød på 3,5 længders føring. 

Bent Olsen, tydelig glad, udtalte efterfølgende til 

Øvrevoll Galoppbane: 

’Dette er en helt spesiell hoppe. Vi får sette oss ned og 

kikke litt på noen hoppeløp i det store utland. Helt sikkert 

er det i hvert fall at vi kommer tilbake til Øvrevoll om ikke 

lenge. Da skal vi prøve å vinne Klaveness’ 

Minneløp.’ Kilde: Øvrevoll Galopp 

For såvel Bent som jockey Jacob Johansen, der red 

Dingle View, var det første gang, de kunne skrive sig ind 

i rækken af norske 1000 Guineas vindere. 

Dingle View (IRE) er efter Mujadil (USA) – Livius Lady 

(IRE) / Titus Livius og opdrætter at Robert Burns. 

 

 

Prinsessen (GB) 26-6 2014 
 

 
 

Prinsessen (GB) og jockey Marcos Robaldo sejrer i Norsk 1000 Guineas 2014 Foto: Øvrevoll Galopp m. fl. Fotocollage: 

Styles-OK 



Kan vi tillade os at kalde Prinsessens (GB) klassiske sejr i Norsk 1000 Guineas for et lille mirakel? 

Mange vil, men ikke Bent Olsen, som forinden løbet udtalte ’… hvis Hoku (en anden af staldens 

startende hopper red.) svigter, er Prinsessen klar til at tage over’. Sådan blev det. En fantastisk flot 

præstation af Prinsessen og jockey Marcos Robaldo. Feltet talte elleve af Skandinaviens bedste 3-årige 

hopper. Fra første til sidste galopspring lå Prinsessen i front, og kom i mål med en halv længdes føring i 

et løb, som på dagen var ændret til en længere distance på 1730m. 

Gaveregn og jubeltårer fulgte sejrsceremonien til hoppens ejere Marc Elsborg og familie. Prinsessen 

(GB) er efter Dutch Art (GB) og ud af Sallysayso (IRE) / Danehill Dancer (IRE) og opdrættet i England af 

den tidligere topjockey K.F. Fallon. 
 

Og så tilbage til Queen Estoril!!! 

Denne bemærkelsesværdige hoppe er efter Camacho (GB) og ud af Shamaness (USA) / Darshaan 

(GB). Hun er opdrættet af Morning Star Stud og blev importeret fra Irland i 2016. I hele sin løbskarrierer 

var hun ejet af Kjeldsbjerggaard ApS og vi havde fornøjelsen af at træne hende. 

 

Queen Estoril (IRE) 05-5-2018 i Dansk 1000 Guineas 

 
Queen Estoril (IRE) i front på vej mod sejr i Dansk 1000 Guineas 2018 Foto: Burt Seeger 

 

Denne løbsdag vil for stalden især blive husket for endnu en dobbelt klassisk sejr i Dans 1000 

Guineas til Kjeldsbjerggaards Queen Estoril (IRE) og Monza (IRE), redet henholdsvis af jockey Elione 

Chaves og jockey Martin Rodriguez. 

 

Fjorten heste kæmpede om sejren i Dansk Hesteforsikring Mowerinaløb. Queen Estoril bar 

favoritværdigheden med odds 3,19, mens tilliden til Monza’s formåen var behersket. Begge heste kom 

godt fra start og var med helt fremme ved opløbet, hvor Monza trak fra og overtog føringen ind på den 

lige bane. Dog kun for et øjeblik, idet Queen Estoril skød mægtig fart, og snart lå i front. De brune og 

orange ejerfarver var på sikker sejrskurs, og Laila Jeppesen og Marc Elsborg fra Kjeldsbjerggaard ApS 

kunne derefter svæve på en lyserød sky ned til vindercirklen efter en forrygende opløbskamp, hvor 

Queen Estoril trak fra til en 2 længders føring. Her ventede der dem klapsalver, lykønskninger og brede 

smil fra publikum. Dertil en samlet præmiesum på 150.000 kr. plus stoltheden og glæden ved at være 

ejer af en klassiker. 
 



Laila Jeppesen og 
Marc Elsborg fra 
Kjeldsbjerggaard 
ApS tager imod 
Queen Estoril (IRE) 
og jockey Elione 
Chaves efter 
hestens heroiske 
indsats som klassisk 
vinder i Dansk 
Hesteforsikrings 
Mowerinaløb Foto: 
Burt Seeger 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queen Estoril (IRE) 18-6-2018 i Svensk 1000 Guineas 
 

 
Queen Estoril (IRE) sejrer i Svenskt 1000 Guineas. Hoppen blev igen redet til sejr af jockey Elione Chaves Foto: Elina  

Björklund, Svensk Galopp 

 

 



Femten heste deltog i Taberg Media Group Svenskt 1000 Guineas 2018 over 1600 meter i en let bane. 

Det store felt kom samlet fint afsted med samme ejers Monza (IRE) i front helt frem til opløbssvinget og 

med Queen Estoril som en af de nærmeste. Ind på opløbet så Elione Chaves sit snit til at gå ad det indre 

spor langs rails. Med frit udsyn gav Queen Estoril hurtigt feltet baghjul og kom i mål med en 

overbevisende sejr på 2,5 længder. Monza opnåede en flot fjerdeplads i samme tid som tredjehesten. 

 

I Arkivet fandt vi vores omtale: ’Kjeldsbjerggaard ApS’s Queen Estoril (IRE) vil gå over i historiebøgerne 

som dobbelt klassisk vinder af 1000 Guineas efter at hesten også vandt den svenske udgave på Bro 

Park mandag den 18. juni. Den 5. maj 2018 triumferede hoppen i den danske udgave - Mowerinaløb. 

Begge gange redet af jockey Elione Chaves. Det kan næsten ikke blive større, bortset fra at Queen 

Estoril også er meldt i den norske udgave af 1000 Guineas, som rides torsdag den 28. juni.’ 

En tanke – et ønske – en spådom, som skulle vise sig at blive indfriet blot 10 dage senere. 

 

Queen Estoril (IRE) 28-6-2018 i Norsk 1000 Guineas 

 
Queen Estoril (IRE), nu tredobbelt 

skandinavisk 1000 Guineas vinder, ses her i 

vindercirklen på Øvrevoll efter sejren. 

Hoppen er flankeret af Leila Jeppesen, Bent 

Olsen, Christel Preuthun og har jockey 

Elione Chaves på ryggen Foto: 

Øvrevoll Galopp 

 

 

 

 

 

Jublen må have været uden ende, da 

Laila Jeppesen fra Kjeldsbjerggaard 

ApS og Bent Olsen torsdag aften den 

28. juni 2018 kunne tage imod Queen 

Estoril (IRE) og jockey Elione 

Chaves i vindercirklen på Øvrevoll 

Galoppbane. Det var efter en gysersejr 

til Queen Estoril i Norsk 1000 Guineas. 

Det næsten utænkelige var en 

kendsgerning, nemlig at Bent og Laila 

stod med en tredobbelt klassisk vinder af 1000 Guineas i Skandinavien. Først var det Danmark, så 

Sverige og nu Norge i tidsrummet 5. maj til 28. juni. Det var kun 10 dage siden Queen Estoril sejrede på 

Bro Park. En triumf af de helt store, som vil blive husket mange år frem foruden eviggjort i 

væddeløbssportens annaler. Monza (IRE) bidrog yderligere til begejstring og glæde med en flot 

tredjeplads i samme løb. 

Queen Estoril (IRE), ejet af Kjeldsbjerggaard ApS, var selvskreven storfavorit på Øvrevoll, men det var 

nær gået galt, om ikke Elione Chaves havde foretaget en genistreg på den lange opløbsstrækning, hvor 

Queen Estoril tog et uheldigt sving ud i banen. Elione formåede derefter at manøvrere Queen Estoril til 

angreb fra indersporet. Afsted gik det, men det så sort ud indtil ca. 50 meter før mål. Forløsningen var 

total. Den skandinaviske 1000 Guineas 1000 dronning blev noteret for en sejr med 1 længde. 


