’Kampen om de blå bånd’

Det synlige bevis på staldens første sejr i Dansk Derby, med plads over stalddøren Foto: Styles-OK

The Derby opstod i 1779 ved fejringen af det første Oaks Stakes på væddeløbsbanen ved Epsom syd
for London. Her blev der planlagt et nyt løb, og det blev besluttet at opkalde dette efter enten værten,
Jarlen af Derby, eller efter en af gæsterne, Sir Charles Bunbury. Ifølge overlevering blev løbets navn
fundet ved at slå plat og krone, men det er dog muligt, at Sir Bunbury lod Jarlen af Derby få æren. Det
første Derby blev afviklet året efter i maj 1780. Løbet er udskrevet for 3-årige heste og løbes over
distancen 2400m, og er det absolut mest prestigefyldte af de fem ’klassiske’ løb for de treårige heste.
Derbyet kaldes også for 'kampen om de blå bånd', fordi den sejrende hest traditionen tro får overrakt en
laurbærkrans prydet med et blåt silkebånd.
Dansk Derby
2008
2015

Master Kid (DEN)
Manacor (DEN)

Academy Award(IRE) – Stolga(FR)
Primatico(USA) – Jolie Fleur(DEN)

Lone Kaj-Nielsen
Rolenca & Akinita Group

Svenskt Derby
2019

Red Cactus (USA)

Hard Spun(USA) – Strut The Canary(USA) Lone Kaj-Nielsen

Master Kid (DEN) 29/6-2008
Master Kid’s sejr i Dansk Derby 2008 blev den foreløbige kulmination på en lang karriere i galopsporten
for både hesteejer Lone Kaj-Nielsen og træner Bent Olsen. Det er enhver ejers og aktiv udøvers drøm,
en dag at stå som vinder af netop dette uden sammenligning mest prestigefyldte løb. At mærke suset, se
flaget gå til tops, nationalmelodi, den efterfølgende festivitas med champagne, og for ikke at glemme,

kredsen omkring hesten er for altid indskrevet i historiebøgerne. Denne store triumf tilfaldt både Lone
Kaj-Nielsen og Bent Olsen for første gang en søndag i juni 2008.

’Hvor bliver I af?’, syntes Jacob Johansen at tænke på vej mod målstregen i Dansk Derby 2008 Foto: US Photo
(billedtekst: galopsport.dk)

Jockey Jacob Johansen red et super veldisponeret løb på Master Kid (DEN) i Dexia Dansk Derby
2008, hvor parret undervejs var placeret i midten af det 15 hestes store felt, for gennem opløbssvinget at
avancere op gennem feltet. Inde på det lange opløb fik Master Kid overtaget på sine konkurrenter for
siden blot at udbygge forspringet. Master Kid og Jacob Johansen fik således et løb, hvor alt flaskede sig,
og hesten viste tilmed en utrolig styrke, da den vandt overlegent med hele syv længder – en præstation,
som ikke ses så ofte i Derby-sammenhæng.
For de fleste eksperter og det spillende publikum kom det som noget af en overraskelse at vinderen af
Dansk Derby 2008 kom til at hedde Master Kid, men Jacob Johansen var ikke så overrasket, idet han
efter sejren udtalte: ’Master Kid var fantastisk gående ved mandagens sidste afpudsning, og allerede i
sidste sving var jeg faktisk klar over, at vi ville vinde. Jeg havde masser af kræfter i min hest, der virkede
frisk og på biddet, mens jeg så, at de andre allerede havde givet deres.’ (Citat: Fredericia Dagblad 30.
juni 2008).
Også Bent Olsen var yderst tilfreds med Master Kid og udtalte på sin sædvanlige underfundige måde:
’Jamen det er vel det største overhovedet. Nu kan man med sindsro trække sig tilbage og sige, at man
har været med i gamet. Master Kid var fantastisk og det samme var Jacob. Det var da godt, at opløbet
ikke var længere, for så var konkurrenterne blevet fuldstændig distanceret.’ (Citat: Fredericia Dagblad
30. juni 2008).

Bent Olsen glæder sig over karrierens første derbysejr i Dansk Derby 2008 med Master Kid (DEN) Foto: US Photo

Master Kid (DEN) er efter Academy Award (IRE) og ud af Stolga (FR) / Baillamont (USA). Master Kid er
ejet af Lone Kaj-Nielsen og opdrættet af Stutteri Hjortebo, som købte Master Kid’s mor i Deauville,
Frankrig. Stolga er desuden mor til en anden af Lone Kaj-Nielsen klassiske vindere, nemlig 2000
Guineas 2007 vinderen Kronhjort (DEN) og 2. mor (mormor) til Golden Mile(L) 2010 vinderen Reventon
(DEN), og 2000 Guineas 2011 vinderen Cantenac (DEN), begge efter Academy Award (IRE) og ejet af
Lone Kaj-Nielsen.

Manacor (DEN) 2/8-2015
Drømmen om en ny sejr til stalden i Dansk Derby blev til virkelighed denne søndag i august 2015. Bent
Olsen føjede endnu et afsnit til dansk galophistorie, og hoppen Manacor vil blive udødeliggjort med en
vinderplade på 'Hall Of Fame' væggen foran Den Kongelige Tribune på Klampenborg galopbane. Det er
så stort som det kan blive. Følelserne fik frit afløb ved sejrsceremonien i vindercirklen. Tak til de mange,
som klappede og var med os.
Hellerup Finans Danske Derby 2015 blev et medrivende løb. Alle deltagere syntes at have lige gode
chancer frem til opløbet, hvor feltet var pænt samlet. Manacor (DEN), redet af jockey Rafael De
Oliveira, løb langs indvendige rails. Trods sin position som fjerde, femte, kom det bag på mange, hvilke
utrolige kræfter den lille hoppe udviste på de sidste meter frem til målstregen.

Jockey Rafael De Oliveria jubler på ryggen af Manacor (DEN) - vinder af Hellerup Finans Dansk Derby 2015 Foto: Burt
Seeger

Rafael De Oliveira må have haft is i maven, dømt ud fra det mesterstykke han og hesten efterfølgende
præsterede. Manacor var om ikke klemt inde, så i ’trafikproblemer’ ved opløbssvinget. Da Rafael De
Oliveira fandt et ’hul’ med fri bane, svarede Manacor igen ved at sætte alle kræfter ind, og vupti løb hun
med førertrøjen, og vandt med hoved foran de nærmeste konkurrenter. For jockey Rafael De Oliveira var
det hans første derbysejr.

Alle bag Manacor's succes
som vinder af Dansk Derby
2015 ses her i vindercirklen.
Ejerne svenske Rolenca AB,
Akinita Group og PAL
Managemen. Opdrætter
dyrlæge Berner Olsen.
Jockey Rafael De Oliveira og
træner Bent Olsen Foto: Burt
Seeger

Manacor (DEN) er efter Primatico (USA) og ud af Jolie Fleur (DEN) / Richard Of York (GB). Jolie Fleur
selv er ud af tophoppen All Right (DEN) / Always Fair (FR), som har leveret et utal af spændende
væddeløbere gennem de senere år. Manacor er opdrættet af Berner Olsen og ejet af Rolenca AB,
Akinita Group og PAL Management.

Red Cactus (USA) 14/7-2019
Bent Olsen og Lone Kaj-Nielsen blev søndag den 14. juli hyldet som vindere af Svenskt Derby 2019 til
tonerne af Danmarks nationalmelodi Der er et yndigt land. Et stort og følelsesladet øjeblik i det svenske.
Dette var efter at Red Cactus (USA) med jockey Eduardo Pedroza kom i mål som den første af femten
toptunede galopheste. Red Cactus nød på forhånd favoritværdigheden, men alt skal flaske sig for at
forventningerne bliver til virkelighed. Og den 2400 meter lange rejse var langt fra problemfri. Red Cactus
kom således en anelse i trafikproblemer da feltet rundede opløbssvinget, men da der ved indgangen til
opløbet viste sig et hul indvendig for den førende hest, skød Red Cactus frem og vandt sikkert – endog
med 3,5 længder.

Red Cactus (USA) på vej mod sejr i Svenskt Derby 2019 Foto: Stefan Olssen, Svensk Galopp

Kan det blive større, set med danske briller? Næppe. Lone Kaj-Nielsen har tidligere stået som vinder
af Dansk Derby i 2008, men tanken om, at hun en dag også skulle stå som vinder af det svenske derby,
kunne forekomme som utopi. Dog ikke for de indviede. I 2016 blev Lone Kaj’s Cabanac fjerde i det
svenske derby. Så hvorfor ikke også en nummer ét?
Kimen til successen blev lagt i 2018, da Lone Kaj og Bent Olsen var på auktion i Doncaster. Her
spottede Bent Red Cactus og Lone betalte beredvilligt. Planen var fra dag et, at den amerikanskfødte
hest blev indkøbt til en karriere på dirten. Optimismen fik et kæmpe nøk opad den 26. juni 2019 - tre
uger før Svenskt Derby, da Red Cactus sejrede i Svenskt Derby Trial med hele ni længder. En
præstation, der gav genlyd i hele Skandinavien.

Lone Kaj-Nielsen og Bent Olsen
fotograferet ved prisoverrækkelsen
efter Red Cactus har sejret i
Svenskt Derby 2019. Jockey
Eduardo Pedroza red Foto: Stefan
Olsson, Svensk Galopp

Lone Kaj fik mange til at le under det efterfølgende sejrsinterview, hvor hun fik lejlighed til at fortælle om
sit fantastiske liv i galopsporten, som hun er født ind i. Hendes mor vandt blandt andet Ladies Cup to
gange. Især historien om, hvorfra Red Cactus fik sit navn vakte jubel, men også alle de mange følelser,
der følger med i at have en hest til start i Svenskt Derby, blev der sat ord på:
’Jamen, jeg er helt rundt på gulvet. Vi drager til Doncaster, Bent kigger ham ud, og vi køber ham og
spiser om aftenen på Western Cactus, og så sidder jeg og begynder at tænke på navn. Bent, hvad
hedder restauranten – Western Cactus. Jamen, Kaktus, det må da være et godt navn, og så gik jeg hjem
og kiggede på internettet, og der var en stor kaktus med en stor dejlig, rød blomst. Red Cactus. Der er
den! Det er min egen lille historie …’
Lone Kaj’s livsfilosofi kom også til udtryk gennem spørgsmålet om, hvornår hun begyndte at tro på
derbysejren, hvortil hun svarede: ’Nej, det gjorde jeg ikke. Det tør jeg ikke. Det kan man da ikke tro på.
Man kan håbe, og man kan håbe, at ens træner er god nok at træne den. I dag får han ros, i morgen får
han en balle!’ Lone Kaj's herlige bramfrihed siger ikke så lidt om det gode samarbejde, der er imellem
hende og Bent.

Lone Kaj-Nielsen og Bent Olsen på vej til
sejrsinterview efter Red Cactus'
derbysejr Foto: Styles-OK

Også Bent Olsen var befippet, men fattet og sagde blandt andet om sejren: ’Det er helt ubeskriveligt. Der
ligger et stort arbejde bagved at gøre en hest klar til svensk derby. Tænk, hvor få af de mange indkøb,
der kommer til og så få af dem, der vinder.’
Red Cactus (USA) er efter Hard Spun (USA) og ud af Strut The Canary (USA) / Mineshaft (USA).
Hesten er opdrættet af Mr. & Mrs. Oliver S Tait, og blev erhvervet af Lone Kaj-Nielsen på Doncaster
Breeze Up Sale 2018 for 80.000£.

