Gruppe 3 vindere
Gruppe løb eller Graded løb er det højeste niveau indenfor fuldblods væddeløb. Det inkluderer således
nogle af verdens mest prestigefyldte løb såsom, engelsk og irsk Derby, Prix de l’Arc de Triomphe,
Melbourne Cup, Kentucky Derby og Breeders’ Cup i USA. Sejr i disse gruppeløb understreger, at hesten
er særlig talentfuld, hvis ikke exceptionel, hvilket er vigtigt, hvis der er tanke på en fremtidig karriere i
avlen. Løbene kaldes også for Black type løb, da heste som har vundet eller været placeret i et sådant løb
anføres med fede typer i auktions kataloger. Løbene inddeles i Gruppe 1, 2 og 3 - i Skandinavien findes kun
løb udskrevet i Gruppe 3.

Lone Kaj-Nielsen hilser på Brownie (FR) og Jacob Johansen efter sejr på Klampenborg Galopbane Foto: Burt Seeger
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Brownie (FR) Polar Cup (Gr.3) 4/8-2016
Hvilken fantastisk aften på Øvrevoll Galoppbane to dage før årets derby-weekend på Klampenborg!
Først vandt Stall Cambres Hoku (IRE) et Listed løb (se andetsteds red.). Så fulgte Lone KajNielsen’s Brownie (FR) efter, som vinder af Gruppe 3 løbet Polar Cup over 1370m. Jockeyheltene bag
var Manuel Santos og Jacob Johansen. Større kan det næsten ikke blive, og aftenen vil længe stå
som en af de allerstørste især da det var Bent Olsen’s første Gruppeløbssejr.

Nok var Bent Olsen på forhånd fuld af optimisme om Brownie’s chancer, men udtrykte dog tvivl om dens
formåen på kortere distance. Tvivlen blev imidlertid gjort til skamme med en føring på 1,5 længde!
Desværre var Bent ikke selv til stede på grund af derby-travlheden hjemme.

Brownie (FR) vinder med 1,5 længde i Polar Cup (Gr.3) 2016 Screendump: Norsk Rikstoto

Kort tid før start begyndte regnen at styrte ned. Den fortsatte og forvandlede græsbanen til en vandbane.
Hest og rytter blev dermed sat på en ekstra hård prøve med forlænget startbokslastning, da en hest
måtte udgå. Brownie med jockey Jacob Johansen var hurtigt med fremme og indtog førertrøjen, dog
med kamp til stregen fra feltets topseede konkurrenter. Få sekunder før målstregen øgede løbets helt
store helte Brownie og Jacob afstanden til nærmeste konkurrent og kom i mål med 1,5 længde.

Brownie på vej op ad ’bakken’ på Øvrevoll
Galopbane’s opløb i Gruppe 3 løbet Polar Cup den
4. august 2016 Foto: Øvrevoll Galoppbane

4-årige Brownie (FR) viste siden foråret 2016 sin sande kapacitet, og steg på godt to måneder fra 85 til
92 i hcp. Med sejren i Polar Cup (Gr 3) blev store forventninger da også indfriet. I 2015 vandt
Brownie Norsk 2000 Guineas (se andetsteds red.), og få uger tidligere i juli 2016 kom den første sejr i et
Listed løb Polar Mile Cup (L) over 1600m (se andetsteds red.). Gruppe 3 præstation gør Brownie til et
guldrandet papir idet sejrspræmien var på 300.000 NOK.

Brownie (FR) blev i foråret 2014 købt på Arqanas Breeze Up Sale i Deauville – (Saint-Cloud 9-10 Maj).
Lone Kaj-Nielsen var selv på plads og forelskede sig i hingsten, som hun gennem agent Morten Buskop
erhvervede for 80.000€. Brownie er efter Sunday Break (JPN), ud af Tropical Mark (GB) / Mark Of
Esteem (IRE) og er opdrættet af Sylviane Joffrey.

Brownie (FR) Marit Sveaas Minnelöp (Gr.3) 28/8-2016
Brownie (FR) sejrede blot få uger efter igen i et Gruppe 3 løb. Denne gang på Norsk Derbydag i Marit
Sveaas Minneløp (GR 3) med 800.000 NOK i førstepræmie. Jockey Oliver Wilson havde fået ridtet.
Ulykkeligvis gik det i samme løb galt for Lone Kaj-Nielsen’s Jubilance (GB), idet hesten kastede rytteren,
og kom løs for derefter at udgå. Bent Olsen var optimist om Jubilance’s chancer, så derfor var Brownie’s
sejr et kæmpe plaster på såret.

Brownie (FR) med jockey Oliver Wilson vinder Gruppe 3 løbet Marit Sveaas Minneløp, Øvrevoll Galoppbane, 28. august
2016 Foto: Hestesportens Bildearkiv

Forventningerne til en stor Norsk Derbydag var der, men at det skulle komme så vidt, at Brownie (FR)
slog de allerbedste ældre heste i Skandinavien, vil gå over i staldens historie som en af de største
nogensinde. For Lone Kaj er det mere end velfortjent med hendes store engagement i galopsporten.
4-årige Brownie har hidtil gjort det formidabelt på Øvrevoll som vinder af Norsk 2000 Guineas 2015 over
1600m, Polar Mile Cup (L) over 1600m og Polar Cup (GR3) over 1370 og nu Marit Sveaas
Minneløp (GR 3) over 1800m. En sådan præstation har ingen anden hest tidligere udøvet på Øvrevoll!
Med sejren har Brownie nu vundet seks af sine 15 starter og med denne sejr mere end fordoblede han
sin samlede præmiesum til et stykke over 1,5 millioner DKK.

Jockey Oliver Wilson på ryggen af
Brownie (FR) i vindercirklen på Øvrevoll
Galoppbane efter sejren i Marit Sveaas
Minneløp, 28. august 2016. Christel
Preuthun i forgrunden Foto:
Hestesportens Bildearkiv

’En hest som vinner Polar Mile Cup, Polar Cup og Marit Sveaas' Minneløp har prestert noe ingen andre
har lykkes med før. Men det klarte Brownie i år, som altså tok seg av to gruppeløp på Øvrevoll i år. I
trening hos Bent Olsen og i Lone Kaj-Nielsens eie, er det tydelig at Brownie stortrives på Øvrevoll. Han
er dansktrent og blir derfor ikke årets miler på gallafesten. Men det Brownie har prestert i år, er absolutt
noe for historieboken om Øvrevoll. I Polar Cup fikk han kamp av Easy Road. Sommerens kraftigste
regnvær falt over Øvrevoll kort før start, og løpene etter Polar Cup ble flyttet til sand. I Marit Sveaas'
Minneløp var stjernene Hurricane Red og Bank of Burden nærmest den gode vinneren.’
Kilde: Norsk Årbok 2016 Skrevet av Birger Christensen

Efesos (DEN) Scandinavian Open Championship (Gr. 3) 11/8-2018
Næste Gruppe 3 højdepunkt kom i 2018 da Efesos overraskende sejrede i Boutique Bolou
Scandinavian Open Championship (Gr3), redet af jockey Manuel Martinez. Efesos præsterede en
heroisk indsats, hvor den 5-årige hingst førte fra start til mål. Kun få, såvel eksperter som menigmand,
troede, at Efesos kunne stå distancen på 2400 meter, vel at mærke i et Gruppe 3 løb blandt nogle af de
bedste, ældre heste i Skandinavien. Vinderodds blev på godt 11 gange pengene igen.
Billedet af Efesos, der fører fra start til
mål, var velkendt, og havde til dato
udløst 11 prisværdige sejre i 28 starter.
Sejr nr. 12 i SOC overgår dog dem alle.
Foto: Burt Seeger

Det, at vinde et Gruppe 3 løb på
hjemmebane, er ikke
hverdagskost. Faktisk var det
første gang, Bent Olsen vandt
dette, og han kan dermed skrive
fuldt hus på tavlen over store
meritter på hjemmebanen, idet
han har vundet alt andet, som er
af betydning på Klampenborg
Galopbane

Efesos og Manuel Martinez mod sejr i Boutique Bolou Scandinavian Open Championship (Gr. 3) Foto: Burt Seeger
Bent Olsen tager imod i vindercirklen Foto: Burt Seeger

Derudover har Bent høstet triumfer i mange
andre storløb på de danske baner, samt flere
både Listed og Gruppe 3 opgør i det øvrige
Skandinavien. Men hidtil manglede Scandinavian
Open Championship (Gr.3) i samlingen. Det var
derfor en meget glad og tydelig bevæget Bent,
der sammen med Odessa Racings Jes
Henneberg tog imod Efesos og Manuel Martinez
efter sejren.
Sponsor for Butique Bolou SOC
2018 Bolette Louise Mathiassen
overrækker ærespræmier til Jes
Henneberg fra Odessa Racing
Club og Bent Olsen. Jockey
Manuel Martinez markerer sejren
med tommelen op Foto: Burt
Seeger

Odessa Racing Club, havde
længe haft Scandinavian
Open Championship som et
hovedformål og kunne derfor
med stolthed se frem til at
hæve en førstepræmie på
250.000 DKK

Efesos er ud af Salida (NOR) / Spectacular Tide (USA) og efter Royal Experiment (USA), der meget trist
døde i foråret 2018 og derfor aldrig rigtigt fik den chance i avlen, som han nok havde fortjent. Det er ikke
mange skandinaviske avlshingste forundt at producere en Gruppe 3 vinder, og Royal Experiment
formåede det på baggrund af meget få tilførte hopper. Gruppe 3 triumfen blev samtidig en flot hæder til
både dansk opdræt og det lille fynske Stutteri Nova. Med til historien hører, at Efesos nu selv er
indlemmet i dansk fuldblodsavl, og det skal blive spændende at følge ham i hans nye karriere.

Learn By Heart (GB) Stockholm Stora Pris (Gr.3) 16-06-2019
Jublen burde ingen ende tage! Learn By Heart (GB), opdrættet i England af Dronning Elisabeth II og
ejet af Lone Kaj-Nielsen, sejrede søndag den 16. juni 2019 i Gruppe 3 løbet Stockholms Stora Pris over
1730 meter på Bro Park - et af de mest prestigefyldte løb for milers i Skandinavien. Jockey Rafael De
Oliveira red hesten til en sikker sejr med en førstepræmie på hele 700.000 SEK.

Learn By Heart (GB) på vej mod mål i Stockholms Stora Pris (Gr.3) Foto: Elina Björklund, Svensk Galopp

Sejren var ekstra sødmefyldt, fordi Learn By Heart på papiret var total chanceløs. Samtlige konkurrenter,
otte i alt, deltog med handicap på 90 og derover mod Learn By Heart’s 'sølle' 83. På spilsiden må sejren
have udløst et chok, idet vindere i Totalisatoren fik næsten 50 gange pengene igen. Bent Olsen havde
dog på forhånd spillet med musklerne og antydet, at Learn By Heart kunne være en ’fidus’.
Learn By Heart fik ingen nem rejse, idet han sprang af som den sidste og tabte længder fra start, men
kom hurtigt efter de øvrige. Ind på opløbet var hesten med helt fremme og med 300 meter til målstregen
overtog Learn By Heart føringen for at fastholde den hele vejen hjem, noteret for en længdes sejr.
’’Rafael er en stærk jockey og han red et godt løb efter den tabte start. Det var en helt utrolig måde,
at Learn By Heart hentede dem på. Han leverede jo gode præstationer i fjor som tredje i Norsk Derby og
anden i Norsk St. Leger, men han havde så meget andet i hovedet som 3-årig og er først for alvor ved at
finde ud af alvoren nu’, sagde Bent Olsen’ (citeret fra www.galopsport.dk).

Jockey Rafael de Oliveira jubler på ryggen af 4-årige Learn By Heart efter sejren Foto: Elina Björklund, Svensk Galopp

’’Jeg havde vældig stor selvtillid med 1000 meter tilbage, for han var så godt gående bag de forreste, og
jeg ved jo, at han har en rigtig fin speed. Jeg vil bare takke Lone Kaj-Nielsen og Bent Olsen for at give
mig denne fantastiske chance’, sagde brasilianske Rafael de Oliveira’ (citeret fra www.galopsport.dk)
Rafael De Oliveira siger tak for turen til
Learn By Heart Foto: Elina Björklund,
Svensk Galopp

Learn By Heart (GB) er efter Frankel (GB) / Galileo (IRE) og ud af Memory (IRE), en Danehill Dancer
(IRE) hoppe. Hingsten er opdrættet af H M The Queen og ejet af Lone Kaj-Nielsen.
Learn By Heart er således opdrættet af den engelske Dronningen, som selv ejede hingsten i 2årssæsonen hos William Haggas. Learn By Heart vandt en enkelt gang i Doncaster og var bl.a. anden i
Ascendant Stakes (L) på Haydock, inden Bent og Lone fik hammerslaget på 160,000 guineas på
Tattersalls October HIT Sale i 2017.
Sejren vil give ekko i engelske galopkredse. Learn By Heart er søn af væddeløbsfantomet Frankel (GB),
der vandt samtlige 14 starter i sin karriere, og hvis afkom følges nøje rundt om i verdenen.

Bent Olsen tager imod Learn By Heart og Rafael de Oliveira i vindercirklen Foto: Elina Björklund, Svensk Galopp

