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Stald Ras´ blå farver ses stadig oftere i vindercirklen.  2016 har været et godt
år for stalden. Derfor vakte det opsigt, da stalden forlod Bettina Andersens
træneretablissement.  Cai Rasmussen, ejeren af Stald Ras, og hans familie er
stort satsende indenfor galopsporten. Cai kan tillade sig det. Carl Ras er en
succesrig virksomhed. Personligt døjer han med benvrøvl. Det er blevet til to
operationer af knæ og hofte og flere er i vente. Men det går fremad.

”Det er de to Carlras heste, der er bedst gående, men Seatown er der fortsat.
Hvem skal vinde Vinterfavoritternes Ærespræmie? Det er Daurehøj Carlras,
der fortsat kan med Screwbox Carlras som den nærmeste. Men det er Daure-
høj Carlras, der vinder, og det gør den foran Screwbox  Carlras”

Klampenborg Galopbane den 15. 10 2016

”Det er Screwbox Carlras. Så kommer Sømkongen Carlras med mægtige
skridt ude i banen. Det er nr. syv, Sømkongen Carlras, der gør det.”

To uger tidligere, lørdag den 8. oktober 2016 på Klampenborg Galopbane. Stald
Ras fejrer dobbelttriumf i Dansk Kriterium. Bolette skynder sig ned for at modtage
duoen i vindercirklen. Karen-Margrete er for en gangs skyld ikke til væddeløb. Hun
er i udlandet. Til gengæld er sønnen Gorm helt undtagelsesvis på galopbanen.
Cai Rasmussen bliver i logen. Det gør han altid. Han er stolt. Af sine heste selvføl-
gelig. Men han er endnu mere stolt af sin datter, Bolette, der driver en forretning på
Jægersborg Allé.  Og af hendes mor, Karen-Margrete, Cais hustru. Dem overlader
han med glæde rampelyset. Der finder han sig ikke hjemme. Han mener også, de
er mere repræsentative, end han er. Vi modsiger ham ikke. Han ønsker heller ikke
at blive interviewet. Det har taget en hel sæson at overbevise ham, men så over-
gav han sig. Fordi han ved, at vi, som ham, elsker galopheste.

”Dem overlader
han med glæde
rampelyset. Der
finder han sig
ikke hjemme”

Daurehøj Carlras (Carlos Lopez) modtages
efter sejren i Vinterfavoritternes Ærespræmie
af Karen-Margrete Sig Rasmussen og datteren
Bolette. Ved tøjlerne ”Jørgensen”.



Vi er inviteret til interview på Hambros Allé. Cai tager imod. Han fik en ny hofte
for nylig, men er ”fit for fight”. Karen-Margrete kommer senere med kaffe og
kager, og hun deltager lejlighedsvis i diskussionen. Det er vi glade for. Interessen 
for galopheste har Karen-Margrete og Cai til fælles. 

Lige nu har Stald Ras og Cai succes. Stalden har hjemtaget de tre største toårs-
løb og med tre forskellige heste. Screwbox Carlras vandt Auktionsløb. Sømkon-
gen Carlras vandt Dansk Kriterium og Daurehøj Carlras Vinterfavoritternes
Ærespræmie. Det er ikke gjort før. Cai er tilfreds, næsten begejstret, men han
holder benene på jorden.

Fortsætter succesen næste år? Vinder Stald Ras Dansk Derby 2017? Cai svarer
ikke klart. Det vigtigste for ham er heller ikke at vinde derby, men at vinde mange
og gode løb og allerhelst på Klampenborg. På derbydag i år var Fighter Carlras
blandt derbyfavoritterne og sluttede som fjerde. Samme dag vandt Steelgirl Carlras
Larch Ærespræmie. Næste år kan Stald Ras være repræsenteret med fire heste i
Dansk Derby. Screwbox Carlras, der vandt Auktionsløbet, kriteriumsvinderen Søm-
kongen Carlras, Drillbox Carlras, som Cai har fidus til og endnu ustartede Brooklyn
Carlras. Daurehøj Carlras, den måske bedste af dem alle, er importeret og kan
ikke starte i Dansk Derby, men der er jo også andre derbyer i Skandinavien.

”Fortsætter 
succesen næste år?
Vinder Stald Ras
Dansk Derby
2017? ”

Sømkongen Carlras (Nicolaj Stott) vinder
Dansk Kriterium



FORHISTORIEN
Cai er også stolt af sin søn, Gorm. I 2008 trak Cai sig tilbage, og 3. generation,
sønnen, Gorm, kom til roret og blev adm. direktør for Carl Ras. På Cais visitkort
har altid stået isenkræmmer.  Da Carl Rasmussen - Cai Rasmussens far - slog sig
ned som isenkræmmer på Nørrebrogade 180B i 1932, var han kun 26 år. Han
havde modet til at starte en selvstændig virksomhed på trods af den økonomiske
depression i starten af 30’erne. Carl Rasmussen vidste lige præcis, hvordan en for-
retning skulle drives. For ham var service nøgleordet. Det gjaldt om at kunne gøre
alt det, kunderne ønskede, ”kunden i centrum” var mottoet. Og han kendte sine
kunder ud og ind. Helt fra starten var det de talrige håndværkere på Nørrebro, han
baserede sin forretning på. En klog beslutning. Byggeriet boomede i de år i forbin-
delse med talrige offentligt statsstøttede boligbyggerier, og det smittede af på
håndværkernes beskæftigelse.

I 1982 blev det personligt ejede firma omdannet til et aktieselskab, og Carl Ras-
mussen solgte sit firma til sønnen Cai i en hård, kontant handel. I dag er tiderne
anderledes, og overdragelsen af ejerskabet af Carl Ras til sin søn Gorm og dat-
teren Bolette er mere ”glidende”. Da Cai overtog firmaet satsede han på at leve
op til faderens idealer. Firmaet var gennem en svær periode i begyndelsen af
80´erne, men Cai rettede ind. Han fandt nye nicher. Han opdyrkede nye marke-
der og udvidede virksomheden. I 2007 blev Carl Rasmussen Værktøj & Beslag til
Carl Ras, og i dag handler tusindvis af danskerne i de 14 store engroscentre over
hele Danmark. 

Carl Rasmussen
vidste lige præcis,
hvordan en forret-
ning skulle drives. 
For ham var ser-
vice nøgleordet

DET HELE BEGYNDTE 
PÅ NØRREBROGADE 180B I 1932...



Cai Rasmussens interesse for isenkram er arvet fra faderen. Men interessen for
galopheste kommer fra et andet familiemedlem. Cais farfars bror, Gorm Rasmus-
sen, var tilbage i 20’erne og 30’erne Danmarks ubestridt førende ejer og opdræt-
ter af galopheste i Danmark. Gorm Rasmussen havde en fantastisk karriere i
Amerika, hvor han grundlagde The National Tea Store. Det udviklede sig til en er-
hvervssucces, som ganske få danskere har oplevet. Skønt han således boede i
Amerika, glemte han aldrig Danmark. 

I 1924 købte han Sølyst i Klampenborg for 1/2 mio. kroner kontant, og han brugte
yderligere 2 1/2 mio. kroner på dets istandsættelse. Hvert år tilbragte han sam-
men med fruen flere måneder på Sølyst. Han erhvervede også Egebækgaard i
Nærum. Det blev midtpunktet i hans omfattende væddeløbsinteresser. Her op-
drættede fruen og Gorm Rasmussen galopheste, der senere blev opstaldet på
bl.a. det tidligere store træningscenter Damgaarden.

”Men interessen
for galopheste
kommer fra et
andet familie-
medlem. Cais 
farfars bror, 
Gorm Rasmussen”

Sølyst i Klampenborg
Indsat: Gorm Rasmussen



CAI’S ”IMPERIUM”
Nu har Cai opbygget sit ”hesteimperium”, som han glæder sig over sammen med-
Karen-Margrete og Bolette. De har alle fået interesse for heste fra en tidlig alder.
Cai trådte sine børnesko på Klampenborg Galopbane. Karen-Margrete har ikke
redet løb på Klampenborg galopbane, men trænet galopheste på banen og truk-
ket dem rundt i paddocken. Og Bolette har været vild med dyr siden sin fødsel.
Hun fik en hest i konfirmationsgave, og hun tilbragte sin ungdom på rideskolen.
I dag har Stald Ras ni heste i træning på Enghavelyst hos Hanne Bechmann og
broderen Søren Jensen.  

Stalden råder endvidere over tre følhopper: Enchanting Muse, der er mor til
Fighter Carlras og Go Win Casino. Tatoosh, en fremragende hoppe, der to gange
vandt såvel Lanwades Stud Fillies Stakes (L) samt Fawzia Stakes. Og endelig
årets Larch-vinder Steelgirl Carlras, der netop er gået i avlen. Stald Ras er også
medejer af avlshingsten Juniper Tree, der er opstaldet på York Stutteri. Endelig er
flere lovende åringer i familiens eje klar til at tage handsken op næste år. Det dre-
jer sig bl.a. om en lillesøster til Stradivarius og et afkom efter Reliable Bloom v/Re-
liable Man-Yaliho Bloom, der blev erhvervet på Yearling Sale på York Stutteri i år
for 300.000 kr.

“Stald Ras er 
også medejer af
avlshingsten 
Juniper Tree“

Juniper Tree er efter verdens førende avlshingst og
3-års Champion i Europa, Galileo (IRE) (Sadler’s Wells
– Urban Sea v. Miswaki) og ud af den 5-dobbelte
Gruppe-1-vinder & Champion Older Mare i Europa i
2005, Alexander Goldrun (Goldaway – Renashaan v.
Darshaan).



LYS I TUNNELEN
Siden Cai og Karen Margrete i 2005 vendte tilbage til galopsporten efter en læn-
gere pause og sammen med Knud Braa Jensen erhvervede den meget succes-
rige Marron, er der blevet satset stadig mere på galopsporten. ”Man bliver jo gre-
bet”, som Cai siger. Sønnen Gorm, der ikke deler familiens entusiasme for
galopsporten, synes de bruger for mange penge på galopheste. ”Og det har han jo
ret i”, siger Cai, men ingen tvivl om, at Cai synes, det er det værd.  I år har Stald
Ras ultimo oktober vundet 10 sejre, bl.a. fire storløb, og indtjent godt 850.000 kr.
Det dækker langt fra udgifterne. Cai er dog tilfreds efter et par magre år. Han ser
lyset i tunnelen, og han ser frem til andre og nye gode oplevelser i de kommende
år.

“Cai er dog til-
freds efter et par
magre år. Han ser
lyset i tunnelen,
og han ser frem til
andre og nye
gode oplevelser i
de kommende år“

Marron (Per-Anders Gråberg)



FÆLLES OM GALOPINTERESSE
Tidligere gik Karen-Margrete og Cai meget sammen til ballet og opera. Det bliver
stadig til ballet- og operabesøg, men nu er galopsporten kommet øverst på dags-
ordenen, og det er en interesse, de deler, og som de er enige om, at man skal
være fælles om. De elsker Klampenborg Galopbane. De smukke, idylliske omgi-
velser, de historiske tribuner, de flotte væddeløb, og det sociale samvær, som de i
dag har på galopbanen med nære venner som Carsten Nørgaard, og familierne
Elsass og Velin. Dem har de samtidig fælles ejerinteresser med i diverse sam-
menhænge, selvom Cai insisterer på, at han er enspænder. 

Datteren Bolette er ligeledes fast gæst på Klampenborg Galopbane, ofte ledsaget
af seneste generation. Interessen for galopheste ser ud til at være arvelig i fami-
lien Rasmussen. Cai siger, han ingen rådgivere har, når det gælder galopheste.
Som virksomhedsleder var han impulsiv, når det gjaldt køb af nye virksomheder.
Derfor blev det til mange, og ikke alle køb blev en succes. Den historie gentager
sig, når det drejer sig om galopheste. Der er dog ingen tvivl om, at Bolette er tæt
på - meget tæt på - når det gælder familiens galopinteresser. Hun betyder meget.
Og så bruges Søren Jensen også lejlighedsvis til ”at bekræfte, at de seneste fund
”kan stå på benene”.

Vi spørger, hvorfor Stald Ras her i efteråret flyttede fra Bettina Andersen til Eng-
havelyst? Cai mener ikke, det tjener noget formål at gå i detaljer om den sag. ”Det
er nu engang enhver ejers ret at bestemme, hvem der skal træne hans heste”, og
Cai vil selv bestemme. Han er glad for at have sine heste samlet på Enghavelyst,
og han føler, der er en god ånd hos Hanne Bechmann. Han kunne have valgt at
placere alle sine heste hos Søren Jensen, men han tror ikke på, at det er godt,
hvis én hesteejer fylder for meget i en trænerstald.

De elsker Klam-
penborg Galop-
bane. De smukke,
idylliske omgivel-
ser, de historiske
tribuner, de flotte
væddeløb, og det
sociale samvær

Bolette Louise Sig Rasmussen tager imod
Screwbox Carlras og Oliver Wilson



FLYER GAV MANGE GLÆDER
Stald Ras har haft mange gode heste, og med den offervilje og satsning, stalden
lægger for dagen, bliver det forhåbentlig til mange flere og måske endnu bedre
heste. Marron vandt i 2008 Kapplöpningselskabets Stora Pris og samme år Bree-
ders Trophy Stayer. Året efter vandt han Klampenborg Classic over 2400 meter
før Django efter et tæt opløb. Man fornemmer dog klart, at Karen-Margretes og
Cais yndlingshest har været Flyer. Han løb ikke som toårig, og som treårig blev
det kun til en enkelt sejr, men så gik det stærkt. Som fireårig vandt han seks sejre,
og i de efterfølgende fem år blev det til ti sejre mere. 

Flyer var ikke kun Karen- Margrete og Cais yndling. Han var publikums yndling.
Hvor ofte hørte man ikke: ”Denne gang, når han det ikke”. Men det gjorde han,
meget ofte. Han var med i de tætte opløb om sejren. Og det er væddeløb, som
Karen-Margrete og Cai kan lide. Spænding til det sidste med mange heste næ-
sten samtidig over målstregen og en vinder et mulehår før toeren. Fælles for Mar-
ron og Flyer er i øvrigt, at de begge næsten var opgivet som galopheste. Takket
være bl.a. Bolette udviklede de sig dog til galopaktører i den allerbedste klasse.

Flyer var publi-
kums yndling.
Hvor ofte hørte
man ikke: ”Denne
gang, når han
det ikke”. Men det
gjorde han meget
ofte. Han var med
i de tætte opløb
om sejren.

Flyer (Oliver Wilson) vinder Københavns Store
Handicap efter en indædt fight



KLAMPENBORG GALOPBANE HAR FØRSTEPRIORITET
Karen-Margrete og Cai holder meget af Klampenborg Galopbane. Ingen andre
skandinaviske baner kan måle sig med dens charme og beliggenhed. Derfor har
de også med glæde noteret sig alle de forbedringer, der er sket på banen de se-
nere år. Klampenborg Galopbane er smuk og flot. Karen-Margrete gør dog op-
mærksom på, at forbedringerne især er kommet publikum til gode. Det er fint nok,
men det er vigtigt,  at man erindrer sig, at det er en galopbane for heste. Hestenes
vilkår skal prioriteres. Bane- og staldforhold skal være OK. Eksempelvis skal der
skal vandes, når det er nødvendigt, og startboksene skal være up-to-date. Når det
gælder staldforhold, er der også et stort behov for forbedringer.
Cai understreger, at det er en økonomisk svær opgave at sikre en sund økonomi
på Klampenborg Galopbane. Man har ryggen mod muren. Han gør sit ved at give
ledelsen så oprigtige meldinger som muligt, om hvad han finder godt, og hvad han
finder skidt.

Karen-Margrete:
Hestenes vilkår
skal prioriteres.
Bane- og stald-
forhold skal være
OK. Eksempelvis
skal der skal 
vandes, når det
er nødvendigt, og
startboksene skal
være up-to-date. 



ET GODT LIV
Karen-Margrete og Cai er
gæstfri. Det er en fornø-
jelse at være sammen med
dem i deres smukke og dej-
lige hjem. De udstråler et
fantastisk sammenhold. De
har oplevet meget sam-
men, og de har det godt
sammen. Det fremgår tyde-
ligt.  Det viser deres mimik.
Vi spørger dem, hvad der
har gjort dem mest til-
fredse i deres liv, selvom vi
kender svaret på forhånd.
Et hurtigt blik udveksles
mellem ægtefællerne. ”Vi
lever et godt liv sammen,
og vi er glade for og stolte
af vores to børn og seks
børnebørn”


