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GAI WATERHOUSE
Læs den spændende artikel om
Gai Waterhouse i Australien. 
En fantastisk historie om en
fantastisk kvinde.

SUPERHESTEN 
ARROGATE
Døde pludseligt
for ganske 
nyligt.

YORK STUTTERI
Vi har besøgt det nordsjællandske
successtutteri.



MAGAZINE/7

Offentliggørelse af materiale uden forudgående tilla-
delse er ikke tilladt. Artikler i dette nummer er skrevet
af Klaus Bustrup og Per Aagaard Bustrup.
RaceTime Magazine udgives af GalopSport. 
Fotos: Burt Seeger, Stefan Olsson, Erika Rasmussen
Klaus Bustrup med flere.

Udgivelsesdato: Juni 2020
Design: GPM Marketing tlf.: 24279171

GaiWerhouse
...anses som noget helt specielt indenfor Australsk Racing og er højt respek-

teret i alle grene af væddeløbssporten.

RaceTimeMAGAZINE har 
besøgt Karina og Alexander
Elsass på mønsterstutteriet
YORK i  nordsjælland.            

Superhesten
Arrogate er
pludselig
død 14

10
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GALOP
SPORT

Galopsport er en lidenskab. Er man først
grebet af sporten, er det svært at lægge
den fra sig. Det er sjældent økonomien,
der driver værket. Det er viljen, lysten,
trangen til at opdrætte, eje, træne, ride
eller passe galopheste, der holder det hele
i gang. Og ønsket om at se sin hest klare
sig godt i væddeløb. Derfor dukker de
samme navne op gennem generationer i
skandinavisk galopsport. Neuroth, Reuter-
skiöld, Cordrey, Wilson, Stott, Bechmann,
Rasmussen, Lauritzen, Zwicky osv. Det
starter med opdræt. I Danmark har vi to
meget store opdrættere. Familierne Hjorth
og Elsass. Engang var det især Jette og
Søren Hjorth og Kiddy og Nick Elsass, der
tegnede virksomhederne. På begge stutte-
rier er man nu i gang med generationsskif-
ter. Iben Hjorth og hendes mand Morten
Buskop samt Karina og AlexanderElsass
tager gradvist over. Det er det, der er brug
for. For hos dem er dansk galopsport fort-
sat i gode hænder.



GaiWerhouse

TILBAGE TIL AUSTRALIEN
Det er ikke lang tid siden Race
TimeMAGAZINE var ”på besøg”
i Australien, for at kunne for-
tælle om vidunderhoppen Winx. 

Nu har vi været der igen. 
Det skal naturligvis ses på bag-
grund af den store udbredelse 
galopsporten har i det enorme
land. Så det er næppe sidste
gang vi besøger Australien. 

I dette nummer af RaceTimeMA-
GAZINE fortælles historien om Gai
Waterhouse. - Hendes rigtige for-
navn er dog Marie. 

Succesen som træner i Australien
er fantastisk. Men hun fik da også
galopheste ind med ”modermæl-
ken,” som datter af den legendari-
ske træner Tommy J. Smith. Og
det hun ønskede mest af alt, var
at gå i fadernes fodspor.

Men der skulle gå en rum tid,
inden hun blev rigtigt accepteret.
Forventningerne var enorme og
det deraf følgende pres på hende
var næsten umenneskeligt.

TRÆNERLICENS  I 1992
Men i 1992 begyndte alt at se 
lysere ud for Gai. Hun fik trænerli-
cens, og overtog ledelsen af Tul-
loch Lodge i Kengsington, der var
hovedkvarteret for faderens væd-
deløbsinteresser. 

Hun overtog hele ”Forretningen”
efter faderen. Og mon ikke det
blev en succes som sjældent set. 

Snart blev der bygget et nyt ultra-
moderne  træningscenter i nærhe-
den, for at man kunne leve op til
den hutige succes.
I dag anses hun som noget helt
specielt indenfor Australsk Racing
og er højt respekteret i alle grene
af væddeløbssporten.

HISTORIEN  OM
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SUCCES FRA FØRSTE START
Det kunne næsten lyde for godt til at være sandt. Men det er
skam rigtigt nok. Gai’s første starter nogensinde vandt. Hendes
første starter på en større bane vandt. Hendes første starter i et
Gruppe-1 løb vandt og hendes første hest i et hurdleløb vandt! Så
var ”tegningen for fremtiden” ligesom stukket af!

Den fantastiske start på karrieren som træner var dog næppe så over-
raskende, som det kunne lyde. For forud for hendes start på karrieren
som træner, havde hun været 12 år i lære hos sin far. Hun overtog le-
delsen af forretningen i januar 1992. Den imponerende begyndelse på
jobbet som galoptræner var derfor næppe helt overraskende. Hun
havde en ballast med som få i trænererhvervet.

DER  BLEV IKKE  HVILET PÅ LAURBÆRERNE
Mange andre ville måske have hvilet på laurbærerne. Men ikke Gai!
Hun havde fået smag for ”sejrens sødme.” Hendes ejere kunne være

overbeviste om, at deres heste leverede det bedste de kunne, hver
gang de var til start.

OPTAGET I AUSTRALIAN RACING FAME I 2007
Efter bare 15 år som professionel træner blev hun optaget i Australian
Racing Hall of Fame. På nuværende tidspunkt er hun noteret for mere
end 120 Gruppe-1 løbs sejre, hvilket placerer hende på en tredieplads
på listen over Gruppe-1-vindere efter faderen Tommy J. Smith og Bart
Cummings.

Gai’s største sejre har været på Australiens mest betydende baner i
Melbourne og Sydney. På sidstnævnte bane har hun vundet de to
største begivenheder på terminslisten - the Golden Slipper og Donca-
ster Handicap. Mere end fem gange hver.

GaiWerhouse Tommy J. Smith og datteren Gai



Mbourne Cup og
Fiorente 

På den første tirsdag i november 2013, lykkedes det for Gai at træne superhesten
Fiorente (2008) - der var af Irsk opdræt - til at opnå en sejr som bare tre hingste før
ham have opnået. Nemlig at komme først over mål i Australiens mest attråede løb:
the Melbourne Cup. Året før havde Fiorente løbet anden i løbet.
Kun to heste før havde opnået denne bedrift. Det var de to ”udødelige” Carbine og
Phar Lap. Den største sejr for Fiorente i Europa var i Princess of Wales’s Stakes i
2012. 

Med sejren viste Gai, at hun besad de store evner, det kræver for begå sig på den
internationale scene. Det var begyndt året før, da Gai bare tre uger før Melbourne
Cup havde fået ansvaret for Fiorente. Resultatet i Melbourne Cup det år var en fe-
jende flot andenplads. I foråret 2013 havde Gai ”oparbejdet” betydelig mere speed i
Fiorente, hvilket var øjensynligt for enhver, der overværede hans sejr i et WFA-løb
over 1600 meter.

Og bare fem uger senere vandt Fiorente the Melbourne Cup. Det var en præstation,
der fortjener stor respekt. Først at vinde et 1600 meter WFA-løb og bare syv uger
senere at passere mållinien i et handicap over 3200 meter.

Men Fiorente var ikke færdig med at henrykke de australske fanatiske væddeløbs-
fans. Året efter havde Gai ham igen klar til at henrykke publikum. Først vandt han
Melbourne Cup og senere det 2000 meter lange WFA Australien Cup for anden
gang.
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Fiorente og Damien Oliver



Alle heste, der trænes hos
Gai, får speciel opmærk-
somhed og chancen for suc-
ces. 
Hendes blik for detaillerne er
unikke. Og hun ligger sandelig
ikke på den lade side med sit
arbejde, da hun vurderer flere
hundrede heste hvert år. Gai
inspicerer åringerne første
gang, når de bare er store føl.
Inspektionerne følges til sta-
dighed op inden det går løs på
auktionerne.
Det er gennem de seneste år
blvet meget almindeligt blandt

australske trænere at gøre
indkøb i såvel Amerika som i
Europa. Til dato er Gai den au-
stralske træner, der har vundet
flest Gruppe-1-løb for 2-årige
heste.

STORT INDKØB I  EUROPA
Gai er nok den mest travle ind-
køber af samtlige australske
trænere på de europæiske
åringeauktioner. Og det er
navnlig heste med stayer-af-
stamning. Eksempler på suc-
cessen er foruden Fiorente
også Glencadam Gold og The

Offer. Flere end 90 pct. af Gais
indkøbte heste fra Europa har
vundet i Australien,
Men andre australske trænere
bliver også mere og mere syn-
lige på de europæiske Årin-
geauktioner.

Gai har stadig et forspring for
de andre australske trænere.
For hun ved hvordan de træ-
nes ”bedst” gennem årelang
erfaring. Fejlinvesteringer fore-
kommer kun sjældent.
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GAI KAN  DET  HELE - OG  MERE TIL!
Uanset om det drejer sig om 2-årige, 3-årige, ”voksne heste”, hingste eller hop-
per, vallakker, følhopper eller beskelere, så har Gai en mening om alle og har op-
abejdet en fantastisk viden gennem de mange år, hun har været i galopsporten.

Gai har vundet ”bunker” af løb inden for alle kategorier af Galopsporten. Grundstenen i
hendes succes er en fantastik evne til at få hestene til yde deres absolut bedste i den
tidligste del af karrieren. Hun er villig til lange rejser for at en hest tidligt skal ”mærke
sejrens sødme.” Hun giver aldrig op! 

BALANCE OG  MOMENTUM 
...er de to kodeord Gai nævner, når hun bliver bedt om at beskrive den måde hun træ-

ner sine heste efter. Det betyder meget for hende, at
en hest er i balance med sig selv. For det er den per-
fekt balance - hos såvel heste som mennekelige atle-
ter - der er nogle af baggrundene for, at begge kan
udføre deres ypperste ifølge hendes filosofi.

Hendes filosofi om en top-væddeløber er at opret-
holde momemtum gennem et væddeløb, så hesten vil
være mere afbalanceret og koncentreret, når den bliver
bedt om at yde den maksimale indsats. Og så tilføjer
hun, at det er sjældent, at en hest kan yde sit ypper-
ste, hvis de er bliver stoppet i deres spor.

GAI ER  ET  FÆNOMEN
Efter tusinder af sejre, hundredevis af indredne millio-
ner  australske dollars, vinder af Gruppeløb overalt i
det store land og”leverandør” af såvel hingste som
hopper til senere avlstjeneste må Gai være et fæno-
men.

Indenfor australsk væddeløbssport og også udenfor
Australien nævnes hun med den dybeste respekt.
Henes resultater er et vidnesbyrd om, hvad vision,
planlægning, hårdt arbejde, energi og dedikation kan
udrette.

ADRIAN BOOT - ”DEN ANDEN  HALVDEL”
I dag driver Gai Waterhouse sin virksomhed i samar-
bejde meed Adrian Bott. Her er hans historie:

Adrian Boot har været omgivet af galopheste gennem
hele sit voksne liv. Han er født og opvokset på Segen-
hoe Stud og fra den næsten spæde barndom stod det
hurtigt klart, at et liv og karriere for ham skulle være
væddeløbsheste.



Adrian Bo
Efter et kortere universitets-ophold i 2012 og
en ”behersket”  interesse i et ophold på et
universitet, var ambitiøse Adrian snart Assi-
stent Racing Manager på Tulloch Lodge. 
Baggrunden var uden tvivl Gai’s nære relatio-
ner til Boot familien. Et bekendskab der går
mange år tilbage. 

Men det skal understreges, at Adrian også
havde betydelige evner i det job, han mere eller
mindre var blevet headhuntet til.

Og han sugede al den visdom til sig, som træ-
ner Tommy J, Smith og Gai gav videre til han.

Efter et par år i jobbet havde Adrian ”suget” så
meget hestekendskab til sig, at Gai - nu chefen
på træningsetablissementet  - besluttde at ud-
nævne Adrian til Assistent Racing Manager. Det
var i 2013.

Og mon ikke han ”sugede” til sig. Han
lærte ethvert aspekt af Sporten, hvilket
gav ham en uvurderlig ballast til hans fremtid
indenfor galopsporten.

Som Adrian udtrykte det i et interiview:”
At få muligheden for at træne sammen med en
kapacitet som Gai, er noget som bare de få bli-
ver forundt. Hendes arbejdsmoral er enestå-
ende og hun inspirerer dig til at yde sit absolut
bedste.”
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Fra den første dag på ”konto-
ret” lovede Adrian sig selv, at
han ville gøre alt for at leve op
til de forventninger en af ver-
dens bedste trænere af galop-
heste, havde vist ham.

Og det lykkedes for Adrian! Sam-
arbejdet mellem de to, har bety-
det, at Adrian i dag regnes som
en af verdens bedste trænere at
galopheste.

ASSISTANT RACING MANAGER
Bare et par år efter sin tiltrædelse
udnævnte Gai Adrian til ”Assistent
Racing Manager”. Det skete i

2013. Og det var en udnævnelse,
der betød fantastisk meget for
Adrians udvikling. Han voksede
enormt med den nye titel, der
også gav ham en uvurdelig viden
om alle væddeløbssportens
aspekter og samtidig modnede
ham til sin fremtidige karriere.

Som han udtalte på et tidspunkt:
”At få mulighed for at træne sam-
men med en så succesfuld træner
som Gai,vil jeg aldrig glemme.
Jeg er hende evigt taknemlig.”

ØJEBLIKKELIG SUCCES
Successen var der øjeblikkeligt!

De var som ”skabt for hinanden.”
Bare seks dage efter partnerska-
bet var blevet offentliggjort, kunne
parret præsentere deres første
vinder. Og bare inden for et par
uger var de noteret for to Gruppe-
1-vindere med Star Witness og
Global Glanour.

ET ENORMT ANSVAR
Der lå naturligvis et enormt ansvar
på Adrians skuldre. Som bare 29-
årig havde han et stort ansvar.
Som han siger:
”Der er naturligvis et enormt an-
svar og medfølgende pres på en
stald af vores størrelse.”

”Bortset fra den mere synlige del
af arbejdet med at orientere
ejerne og svare på Pressens
spørgsmål, skal der arbejdes ”bag
scenen” med træningsplaner, per-
sonale, økonomi, finansielle opga-
ver etc...

SUCCES...SUCCES...
Siden samarbejdet begyndte er
det kun gået en vej...fremad!
Hvis vi taler om antal starter, er vi
omkring de 40.000! Vinderprocen-
ten er godt 20 og placeringspro-
center over 46! Antallet af vindere
nærmer sig 4000 og antallet af
gruppeløbsvindere er ca. 140

Gai and Adrian



SUPERHESTEN ARROGATE ER DØD
Den internationale væddeløbsverden blev nærmest ramt
af et chock for nyligt ved meddelelsen om ”superhesten”
Arrogates alt for tidlige død

SUPERHESTEN ARROGATE døde for ganske nyligt i en alder
af bare syv år. Nyheden ramte den internationale galopverden
med et chock, da det blev meddelt fra Juddmonte Farms - hvor
han var opstaldet - og senere bekræftet af Associated Press. 
Arrogate havde pådraget sig en ukendt sygdom, og han stod des-
værre ikke til at redde. Et stort tab for international galopsport.

Arrogates sejr i Breeders’ Cup Classic 2016 - den 33. udgave af klas-
sikeren - blev redet på Santa Anita Park i Arcadia, Californien den 5.
november med en samlet præmiesum på 6 mio. dollars! 
Et  løb, der altid vil stå højt på listen over ”væddeløb langt ud over det
normale”. California Chrome var topseeded efter en sæson uden ne-
derlag. 
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Han førte også det meste af løbet, men mod mål nærmede
Arrogate sig mere og mere og kort før mål passerede han
California Chrome over de ca. 2000 meter.

AMERIKAS MEST VINDENDE 
Sejren var bl.a. medvirkende til, at Arrogate ved sæsonens
slutning var Amerikas mest vindende hest nogensinde. 
Nu ventede en karriere i stutteriet.

Sygdommen kom pludseligt, blev det oplyst fra Juddmonte
Stud, hvor han var opstaldet. Stutteriet oplyste senere, at
man ikke var fuldt ud klar over, hvad Arrogate døde af.

Arrogate havde haft en succesfuld bedækningssæson inden
sygdommen brød ud. Alt blev naturligvis sat ind for at redde
ham - men desværre uden succes.

BOB BAFFERT
Arrogate vandt syv gange ud af 11 starter og indtjente ca.
17 mio. dollars, hvilket placerede ham som Nordamerikas
mest vindende galophest nogensinde.

JUDDMONTE FARMS
Arrogate var opdrættet i Kentucky og blev købt for 560.000
dollars af Juddmonte Farms, der ejes af Prince Khalid bin
Abdullah. Han er medlem af Saudi Arabiens royale familie.
Han ejer også superhoppen Enable.

Som åring kom Arrogate ud for et uheld, da en anden hest
sparkede hans fortænder lidt bagud. En af tænderne var så
beskadiget, at den måtte trækkes ud.

I  TRÆNING HOS BOB BAFFERT
Han blev sendt i træning hos Bob Baffert. Senere gik turen
til Saratoga i 2016. Debuten blev i et løb, hvor modstan-
derne bl.a. var Preakness-vinderen Exaggerator og Belmont
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Travers vinderen Creator.
Arrogate blæste al modstand til
side og vandt med 12,5 længder og
slog alle tidligere rekorder i løbets
147-årige  

OG SUCCESSEN FORTSATTE
Herefter fulgte så triumfen i Bree-
ders´ Cup Classic. For den sam-
lede indsats som 3-årig modtog
han en Eclipse Award.

Arrogate lagde ud som 4-årig med
at vinde Pegasus World Cup, hvor
han igen slog den dobbelte ”Horse
of the Year”- vinder California
Chrome. Der var tale om ny bane-
rekord.  Så  tog han til Dubai og
vandt Dubai World Cup let.

- en ufattelig god væddeløber!

”DER  SKAL  MEGET  TIL  FOR  AT
FÅ  MIG  TIL  AT  GRÆDE”
- udtalte Bob Baffert, da han hørte
nyheden om Arrogates død fra sin
base i Santa Anita i Californien.
”Jeg har aldrig trænet en hest, der
leverede fire magiske præstatio-
ner i træk” Han var bare enestå-
ende - en absolut éner.

”Tro mig, jeg ville uden tøven
have startet Arrogate mod selve-
ste Secretariat, som jeg betragter
som den bedste nogensinde.”

TRE NEDERSLAG I TRÆK
Hvad ingen troede muligt skete

så. Efter triumfen i Dubai led Arro-
gate tre nederlag på stribe. Om
disse præstationer udtalte Bob
Baffert: ”Han havde bare ikke lyst
til at løbe væddeløb!” Herefter
sluttede Arrogates væddeløbskar-
riere og han skulle i Avlen. Han
trak sig tilbage som den mest vin-
dende hest nogensinde i Nord-
amerika. Bob Baffert gjorde også
opmærksompå, at Arrogate aldrig
have haft en sygedag gennem
karrieren.

”EN JERNHEST”
”Han var ”lavet af jern” udtalte Bob
Baffert om sin stjerne. ”Jeg kunne
ikke gøre ham træt. Du så ham al-
drig puste efter et løb. Han tog

bare en dyb indånding og så var
han faktisk klar til at løbe igen.”
”Efter triumfen i Dubai kunne du
knap nok se han havde løbet!”.

Bob Baffert og hans kone Jill har
haft for vane at tage rejse en tur til
Lexington for at besøge Arrogate
og andre af Bafferts ”pensione-
rede” stjerner.

Det måtte aflyses i år på grund af
Coronavirus epedimien.
Heldigvis nåede Arrogate at blive
far til tre afkom. Douglas Erskine
Crum fra Juddmonte Group udta-
ler: ”Arrogates fysik og personlig-
hed” synes at være stærkt
nedarvet til de tre afkom.
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DE HAR STADIG VISIONER
Til oktober er det 10 år siden, at Karina og Alexander Elsass overtog driften af

York stutteri. Det har ikke altid været nogen dansk på roser. Stutteridrift er ikke

en nem størrelse. Det kan være svært at få det til at hænge sammen. Men de

piver ikke – langtfra. Karina og Alexander har visionerne i behold. Barren er sat

højt. De vil forny og internationalisere skandinavisk galopsport. De vil højne ni-

veauet i skandinavisk galopavl. De er godt på vej. De har skabt et særdeles vel-

fungerende full service stutteri. De har adskillige lovende avlshopper opstaldet

på York Stutteri. Nu sammen med fem avlshingste. Og Scandinavian Open Year-

ling Sale ville ikke være den succes, det er, uden Karina og Alexander.

Tekst: Klaus Bustrup

Makkerparret bag York Stutteri.
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VI  KEDER  OS  IKKE.
En dag - på vej op ad den flotte allé til det idylli-
ske York Stutteri - spurgte en besøgende Ale-
xander, hvorfor han bar sådan noget beskidt tøj.
Han så nok for sig en velklædt proprietær, der
efter morgenkaffen indkaldte de mange ansatte
på Herregården for at modtage dagens ordrer. 
Det er meget -meget -langt fra Karina og
Alexanders hverdag. Per og jeg lavede i
starten af 2017 en artikel til RaceTime 
MAGAZINE om York Stutteri: ”De knok-
ler”. Det gør de stadig. Lige nu er der
61 heste, der kræver daglig pasning. 
Men oftest er der flere. Højsæsonen 
på York Stutteri er ved at ebbe ud.
Til at hjælpe sig med den daglige 
drift i stalden er der to heltidsansatte
samt en til at tage sig af markdriften
og en til det administrative. Alexan-
ders far, Nick Elsass, der er formand
for Dansk Galop, tager konsekvent 
natrunden. Alexanders mor Kiddy, er
”gartner”, men også til rådighed, når der
er brug for det. Og det er der ofte. Rigtig
mange år i galopsporten og -avlen gør,
at Kiddy og Nick Elsass om nogen ved,
hvad det drejer sig om.
Karina og Alexander har to børn, Emma 
på 11 og Oliver på ni. Og de tre genera-
tioner bor alle i hovedbygningerne på 
Stumpedyssegård. Omgivet af staldene 
og det store ridehus, der er rammen for
Scandinavian Open Yearling Sale. 
Og omgivet af de 50 hektar jord med 
hestefolde, hvor de fleste af hestene
befandt sig, da Per og jeg vendte tilbage til
York.



RaceTimeMAGAZINE 7/2020 SIDE 16

CORONA HAR SAT SINE SPOR.

Vi var der også i efteråret. Til åringsauk-
tion. Da var vejret dårligt. Det var vådt,
og der var mange mennesker.

Nu skinnede solen, og der var næsten
mennesketomt. Men som altid, når vi besø-
ger York Stutteri, imponeres man af, hvor
velholdt og næsten klinisk rent, der er. Lige,
hvad der er brug for i disse Coronatider. Og
ved indgangen til staldområdet kunne vi
læse om de retningslinjer, der skal følges.
Jeg sprittede af med det samme.

I en længere periode har man tilstræbt så
få besøgende som muligt. I stedet har York
Stutteri flittigt på video orienteret om aktu-
elle nyheder. Og det unge personale er ble-
vet bedt om at passe på, undgå kram, og at
tænke sig om - også derhjemme. Nu ven-
der man gradvist tilbage til mere normale
tilstande, og der er igen åbnet op for besø-
gende på York.
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KAN VI KOMME TIL DERBY OG SCANDINAVIAN
OPEN YEARLING SALE I ÅR?

Vi drak kaffe og fik kager på terrassen udenfor
Karina og Alexanders bolig. Og vi havde den for-
nøjelse, at Nick og Kiddy var med os. Nick
kunne fortælle os, at han som formand for
Dansk Galop, siden Danmark blev lukket ned
den 11. marts i år, ugentligt har været til møder. 

I Kulturministeriet for at diskutere hestevædde-
løbssportens vilkår under Coronakrisen. Og oftest
sammen med meget slagkraftige idrætsforbund.

”Selvfølgelig bliver der Dansk Derby i år”, svarede
Nick. ”Spørgsmålet er alene, i hvilket omfang, der
bliver adgang for tilskuere. Der er fortsat usikker-
hed, og der arbejdes for en sikkerheds skyld med
alternative planer”. Som bekendt løbes der vædde-
løb på Klampenborg, men det er uden det sædvan-
lige antal tilskuere. Det er glædeligt at konstatere,
at totalisatoromsætningen holder indtil videre.

Scandinavian Open Yearling Sale - på halvårsdagen
for nedlukningen af Danmark - den 11. september
på York Stutteri kan gennemføres, da der ikke er
forsamles mere end 500 mennesker. Der kan dog
være praktiske forhold omkring forplejning m.m.,
der skal ses på.

Dansk Galop er organisator for Scandinavian Open
Yearling Sale, der nu i flere år er blevet afholdt på
York Stutteri med stor succes. Og ingen er i tvivl
om, at Karina og Alexander og hele familien Elsass
har en meget stor andel i den succes. Karina Elsass og Per Aagaard Bustrup
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SAMLINGSPUNKT FOR FULBLOD-
SAVLEN I SKANDINAVIEN.
Optimismen var stor, da Karina og
Alexander Elsass i oktober 2010
overtog driften af York Stutteri og fik
mulighed for at realisere deres drøm
om at skabe et professionelt sam-
lingspunkt for fulblodsavlen i Skan-
dinavien. Om at etablere en central
hoppe- og hingstestation. Om et nyt
koncept for fuldblodsavlere, der ikke
selv har faciliteterne. Og om at
bringe ungdom til galopsporten, der
er kendetegnet af et højt aldersgen-
nemsnit.

Og de havde forudsætningerne. Ale-
xander er vokset op med galopheste,
medens Karina er kommet mere brat
ind i det. Hun red hos Brian Wilson, og
der mødte hun Alexander. De blev gift i
2007, og de arbejdede begge i Irland.
Alexander på Irish National Stud og
Karina hos træner John Oxx. Og se-
nere blev det til et ophold på Arrow-
field Stud i Australien. Så de ved, hvad
det drejer sig om.

Wentworth
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MINGUN FØRTE  OS  TILBAGE TIL
STENALDEREN
Men de første mange år var ikke nemme. Alexan-
der understregede for os, at den rigtige avls-
hingst er alfa omega for et stutteri. Investering i
en avlshingst indebærer en stor økonomisk ri-
siko, fordi han hurtigt skal vise sit værd. Og svig-
ter han, står man samtidig tilbage med et stort
antal hopper, der har fået føl og er blevet bedæk-
ket af den pågældende avlshingst.

Mingun blev indkøbt i slutningen af 2010. Han
havde gode resultater med sig som avlshingst.  Og
han var halvbror til superhingsten Kingmambo. Men
på trods af en flot tilslutning og stor opbakning fra
skandinaviske opdrættere, formåede han ikke at
leve op til forventningerne med sine tre første år-
gange i Skandinavien. ”Og markedet er hurtig på af-
trækkeren”, fortalte Alexander.

”Opdrætterne søger straks andre avlshingste. Dar-
wins teori om survival of the fittest gælder også
avlshingste”. Efter fire aktive bedækningssæsoner i
Danmark blev Mingun derfor solgt i november 2015.
”Det satte os tilbage. Det var en økonomisk bet.
Ikke den bedste begyndelse”, konkluderede Alexan-
der. Efter sin exit fra Danmark viste flere af Minguns
afkom pæne resultater, men det er en anden hi-
storie.

Wilshire Boulevard
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SKUDEN  ER VENDT.
Nu er optimismen vendt tilbage. I dag er
der opstaldet fem avlshingste på York
Stutteri samt 22 permanente avlshop-
per. ”De har papirerne i orden, og de
tegner lovende, men de fleste af dem
har endnu kun fået få afkom – det er jo
en langsigtet affære med avl”, fortalte
Alexander.

Og trods optimismen understregede Ale-
xander med syvtommersøm, at fulblodsavl
i Skandinavien ikke er nogen indbringende
forretning. Eller som Nick Elsass udtrykte
det ”Der er ingen oliefelter i foldene”. Det
er da også karakteristisk, at der kun er
ganske få store stutterier i Skandinavien,
der udelukkende satser på fuldblodsavl.
Ud over York Stutteri, Stutteri Hjortebo og
Rävdansens Stutteri i Sverige. Andre op-
drættere har hovedindtægt fra anden be-
skæftigelse og må bruge fritiden til at
passe hestene.



”VI  HAR  VUNDET STORE LØB, MEN DRØMMER SELVFØLGELIG
OM FLERE”.
Karina og Alexander understregede, at vi næppe kommer til at se
York stutteri øverst på championatlisterne. Det skyldes den måde,
som York Stutteri er opbygget på. De fleste af de avlshopper, der
er opstaldet permanent på York Stutteri, har andre ejere. 
Blandt de større er Stutteri Ras og JOCA Stable (Jonna og Carsten
Nørgaard), der sammen med York Stutteri er ejere af avlshingsten Ju-
niper Tree. Også to af de meget succesrige hesteejere p.t. 360 North
Horse Racing (Nils Jansson) og The JC Organization (Alice Weiste og
John Christensen) har avlshopper opstaldet på York Stutteri.
Succes måles derfor på, hvordan det går afkom efter de avlshopper,
der er opstaldet på stutteriet samt på, hvordan avlshingstene klarer
sig. Og som Alexander udtrykte det: “Vi har vundet store løb, men vi

drømmer selvfølgelig om flere”.

Blandt de succesrige afkom de senere år er Two Eyed Jack (Juniper
Tree – Gift From The Sea), der vandt Svenskt Kriterium. Gemstone
(Mingun – Edge Of Eternity), der var først i mål i Bro Park Trial med
400.000 svenske kroner til vinderen. Sømkongen Carlras (Binary File –
Dirtybird), der vandt både Dansk Kriterium og Dansk 2000 Guineas.
Princeton (Binary File – Belvedere), der vandt Dansk 2000 Guineas og
Bijou (Mingun – Majhud), der var først over stregen i Breeders Prize
Sprint på Øvrevoll. Og endelig de to halvsøstre, Contiki og Intensity.
Contiki (Strategic Prince –Mara Chaparral) vandt Skandinavisk Op-
drætningsløb og var placeret i flere storløb som 2-årig, og Intensity
(Mingun – Mara Chaparral) vandt Mowerinaløb.

Cai Rasmussen Nils Jansson Alice Weiste, John Christensen og Filip Zwicky Carsten Nørgaard
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MANGE LOVENDE AVLSHOPPER.
Alexander har stor tiltro til de avlshopper,
der nu er opstaldet på York Stutteri. Den
dobbelte Oaksvinder og Sceptre Stakes-
vinder Elektra Art, der er ejet af familien
Haugaard, fik i februar et hingstføl efter
Wilshire Boulevard. 

”Hun er meget interessant”, mener Alexander.
Han nævnte også nytilkomne First Spirit. Hun
er en ustartet hoppe med en guldrandet af-
stamning fra samme familie som Juddmonte
Stud´s avlshingste Zafonic og Zamindar. “Hun
er i år bedækket ved Kirsten Rausings Sea
The Moon. Han har allerede efterladt et godt
indtryk i Skandinavien med heste som Privile-
giado, Sel Sea og Nouvelle Lune.

Academy Award-datteren Edge Of Eternity,
der ejes York Stutteri og Chris Cordrey, er mor
til Gemstone (Mingun). Og på sidste års Scan-
dinavian Open Yearling Sale blev en hoppe
efter Juniper Tree, Habla, solgt til Thomas Ha-
vemann for 520.000 kroner. Han har sendt
hende i træning hos Marc Stott. En helsøster
til Habla skal på auktion i år. Og i stalden
under vores besøg var jeg forbi Edge Of Eter-
nity og hendes hoppeføl – efter Juniper Tree.

JOCA Stable, der er medejer af Juniper Tree,
har tre avlshopper opstaldet på York. Anna-
boda, der vandt storløb i to af de tre skandi-
naviske lande. Mowerinaløb i Danmark og
Norsk Oaks på Øvrevoll.Desuden var hun
anden i Bloomers  (L) på Täby. I år har hun

Elektra Art
Dobbelt Oaks- og Sceptre
Stakes-vinder 
Ejer: familien Haugaard.

fået et hingstføl efter den engelske 2000
Guineas-vinder Gleneagles. “Som i mine
øjne er et rigtigt fint føl”, mener Alexander.

Endvidere den meget ofte omtalte super-
hoppe Icecapada. “Vi er utroligt glade for,
at hun nu er sikret i den danske avl. Hun
er en rigtig head-turner", udtalte Alexan-
der. Og endelig Mary McPhee (Makfi),
som JOCA Stable ejer sammen med York
Stutteri. Hun er til bedækning hos en ny
spændende avlshingst, Gruppe-1-vinde-
ren Sioux Nation (Scat Daddy) og hendes
2-årige afkom, Sussex Garden har netop
vundet i sin første start i Irland.
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Annaboda med Oliver Wilson vinder
på Täby



STUTTERI RAS.
Cai Rasmussen og familie er flot repræsenteret på York Stutteri
som medejere af Juniper Tree og med flere spændende hopper.
Brooklyn Carlras, der i en meget kort løbskarriere var anden i
Mowerinaløb har fået et hingstføl efter Juniper Tree. Steelgirl
Carlras efter Academy Award fik heller ikke nogen lang karriere,
men hun nåede at vinde Larch Ærespræmie med seks længder.
Hun er i avlen mor til tre hoppeføl efter Juniper Tree. Den ældste
er 2-årige Irongirl Carlras, der er i træning hos Rikke Rohbach
Bonde.

Endelig Mowerinløbsvinderen og den tredobbelte Listed-vinder Ta-
toosh, der med Toosh Carlras (Juniper Tree) har en spændende kan-
didat til Dansk Derby 2020. Tatoosh har i avlen senere fået en hingst
efter Wilshire Boulevard og i år en helsøster til Toosh Carlras.

YORK STUTTERI HAR VÆRET HJEM FOR DE BEDSTE SKANDI-
NAVISKE AVLSHINGSTE.
Den flerfoldige avlshingstchampion - Richard Of York - er navngiver til
York Stutteri. Han var ubesejret Gruppeløbsvinder som 2-årig i Frank-
rig, og som 4-årig vandt han Prix Foy (Gr.2). Han blev købt af York
Stutteri i 1996, og i Skandinavien blev han far til vindere af 361 løb og
34,5 millioner kroner i indløbne præmier. Hans afkom vandt stort set
alle de klassiske og større løb i Skandinavien. 

En anden måske endnu mere kendt avlshingst, der har haft sin gang
på York Stutteri, er Academy Award, som York stutteri ejede sammen
med Stutteri Hjortebo. Academy Award blev far til tre danske derby-
vindere, Master Kid, Sir Henry og Tigress Eleven, samt til Gruppe-
løbsvinderne Theatrical Award og Ragazzo. Academy Award døde i
2013.
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Brooklyn Carlras Steelgirl Carlras

Toosh Carlras

Noelle (Wilshire
Boulevard).
Ejes af Stald
KTAS og er 
opdrættet af
Cat Racing på
York
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Fem avlshingste er nu opstaldet på York Stutteri

I dag er der fem avlshingste på York Stut-
teri. Binary File, Juniper Tree, Wilshire Bou-
levard, Wentworth samt Hurricane Red.
Binary File har gjort det godt med afkom
som The Kicker, Summertime, Princeton og
Sømkongen Carlras. I dag virker han mest
som stutteriets teaserhingst.

Juniper Tree efter verdens førende avlshingst
Galileo og ud af den 5-dobbelte Gruppe-1-

vinder Alexander Goldrun, startede som avls-
hingst på York i 2015. I sin første årgang som
avlshingst er han far til de to Kriteriumsvindere
Two Eyed Jack og Valentin Apache. Endvidere
til Powerpoint, der var anden i Svenskt Oaks
bag Nouvelle Lune, samt til Margrethe, der var
anden i Dansk Oaks bag Silverstone og viste
stor forbedring fornylig med andenpladsen i
Dansk Breeders Cup bag derbyvinderen

Queen Rouge.
I derbyårgangen i år har Juniper Tree flere lo-
vende afkom. Vinderen af Jockeyklubbens
Magic Million, Ascot Brass, er Juniper Trees
mest vindende afkom til dato med knap to
millioner svenske kroner i indtjening. I år har
hun været anden i Skandinavisk Mesterskap
for 3-Åringer på Øvrevoll og i Svenskt 2000
Guineas på Bro Park, begge gange slået af Si-
lent Night. Ascot Brass er ud af By The Book
og halvsøster til den svenske Oaksvinder
Obrigado. (Gloria de Campeao). Alexander er
meget ærgerlig over, at Ascot Brass ikke er
meldt i  Dansk Derby.

Wentworth

Juniper Tree

Hurricane 
Red

Wilshire
Boulevard



Juniper Tree har også flere
afkom, der kan trænge sig på til
Dansk Derby i år. Toosh Carlras
ud af Tatoosh vandt i sin eneste
start som 2-årig. Han var i Dubai,
og han måtte desværre slettes i
Svenskt 2000 Guineas.    

Malekha, der er i træning hos Brian
Wilson, har vundet begge sine løb
på Klampenborg i år, og vil række
langt i Dansk Oaks. The Maestro
var anden til Malekha i de to løb på
Klampenborg og fjerde i Jyllandslø-
bet.

Endelig, men ikke mindst Spring-
time Carlras, der imponerede med
en flot andenplads i Jyllandsløbet.
Hun er ud af den svenske Oaksvin-
der og danske Derbytoer i 2012,
Summertime. Og Springtime Carl-
ras fandt sig som moderen godt til-
pas på den bløde bane, som
Jyllandsløb blev redet på i år.

”Har Juniper Tree indfriet forvent-
ningerne?”, spurgte vi Alexander,
der svarede ”han har gjort det gan-
ske godt” og kunne tilføje, at Juni-
per Tree hvert år får tilført omkring
30 hopper til bedækning.

ScanVet Stallions meget veltrukne
Holy Emperor-søn, Wilshire Boule-
vard, der er ¾ bror til Gruppe-1-vin-
deren Zoffany, havde sin første
årgang på banen i fjor. Midnight Oil
er stadig maiden, men han har løbet

op med de bedste i sin årgang, og i
fjor var han tredje i Vinterfavoritter-
nas Pris på Bro Park. Senest var
han fjerde i Svenskt 2000 Guineas. 
Midnight Oil er ud af Latitude (Late-
ral), der er halvsøster til Ascot
Brass. 

"På åringsauktionerne på York har
Wilshire Boulevard opnået flotte pri-
ser. I 2018 stod han for auktionens
dyreste. En hingst ud af Gift From
The Sea, der er halvbror til Two
Eyed Jack. Også i fjor opnåede
afkom efter Wilshire Boulevard igen
høje priser. En hingst ud af Quiet
Waters, opdrættet af Cat Racing,
Mindhunter, gik for 360.000 kroner
til 360 North Horse Racing, og en
halvbror til Malehka, Hollywood
Boulevard, opdrættet af Zwicky Ra-
cing og Filip Zwicky Agency ApS,
blev solgt til The J.C. Organization
for 250.000 kroner. Han er gået i
træning hos Niels Petersen, og han
har gode træningsrapporter med på
vejen."

Acclamation-sønnen Wentworth,
der som Wilshire Boulevard ejes af
ScanVet Stallions, er siden 2019
opstaldet som avlshingst på York
Stutteri og har fået sine første
afkom i år. Han var vinder i England
både som 2- og 3-årig, og i sin
korte løbskarriere i Danmark vandt
han nemt Pokalløb (L), inden en
skade stoppede ham. 
- fortsættes
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Malekha vinder på
Klampenborg

Midnight Oil
Carlos Lopez



"Han er et pænt individ, meget typisk for Acclama-
tion. Vi er lidt overraskede over den lille opbakning,
som han får fra de skandinaviske opdrættere. Og
specielt med den prisreduktion, der blev lavet inden
2020-sæsonen", nævnte Alexander.

HURRICANE RED
Sidste skud på stammen som avlshingst på York er
den skandinaviske storløbsvinder, legendariske
Hurricane Red, der er søn af Hurricane Run, der
bl.a. sejrede i Irsk Derby (Gr.1), Prix de l´Arc de
Triomphe Gr.1) og King George VI & Queen Eliza-
beth Stakes (Gr.1).

Den svenske Derbyvinder Hurricane Red vandt i sin
lange løbskarriere næsten otte millioner svenske
kroner, og han sejrede i fem Gruppeløb samt adskil-
lige Listedløb. Hans første årgang kom til verden i
år, og de efterlader et godt og positivt indtryk.
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EN LANG REJSE.
Karina og Alexander Elsass er stadig unge, hhv. 39 og 41 år gamle De
drømte om at skabe et helt nyt koncept for fulblodsavlere på York Stut-
teri. Der er snart gået 10 år, siden de startede. Det har været en lang
rejse. Det har til tider været op ad bakke, men de er stort set kommet i
mål. Det er godt gjort. Det skyldes langt hen ad vejen, at de har hinan-
den. De er sammen om alt. Og de kender hinandens styrker og svag-
heder.
”Hvad så nu?”, spurgte vi. ”Har I sat jer nye mål?” Det spørgsmål gav
anledning til megen eftertanke. Karina svarede: ”Først og fremmest
ønsker jeg, at York står for kvalitet, og at vi producerer stærke og
sunde individer. Og selvfølgelig, at de vinder løb” Alexander tilføjede:
”Det er jo ikke et mål at være nummer to”

DE ER SAMMEN OM ALT



Nu er det snart tid til de skandinaviske Derbyer
”Hvem vinder?” spurgte vi Alexander. Det ville jo være dumt andet,
når vi nu havde en af Skandinaviens største galopkapaciteter ved
vores side.

Det tog ikke Alexander lang tid at melde ud om, at Bullof Wall Street
vinder Svenskt Derby. ”Hans præstation i Voterlöpning var helt impone-
rende”, og Alexander er ikke i tvivl om, at han står distancen.  ”En
anden mulighed”, nævnte Alexander, ”er Stall Bright Side of Lifes Uncle
Mo-søn Ugotthelook, der vandt i sin første start i Øvrevoll i år”. Begge
er i træning hos Niels Petersen, der også over for RaceTime MAGA-
ZINE har udtalt sig meget positivt om de to hingste.   

”Dansk Derby er åbent”, sagde Alexander“ Jeg håber selvfølgelig, at
det bliver én af følgende: Malekha, Tiger´s Carlras, The Maestro, Toosh
Carlras, Midnight Oil eller Springtime Carlras, da de alle har relation til
stutteriet. Men vi kan nok ikke komme uden om Silent Night.”

”Silent Night er den højest handicappede hest, der står tilbage i Dansk
Derby, og hendes resultater i år må være skræmmende for modstan-
derne”, tilføjede Alexander” Hun var anden i Meydan Classic (L) i
Dubai, og i Skandinavien i år har hun først vundet Skandinavisk Me-
sterskap for 3-åringer på Øvrevoll og så Svenskt 1000 Guineas i opvis-

ningsstil. Hun er efter den engelske 1000 Guineas-vinder Night Of
Thunder. Vi kender selvfølgelig ikke hendes distanceformåen.”

”Ugotthelook står naturligvis også med gode chancer i Norsk Derby,
der modsat Svenskt Derby jo løbes på græs”, som Alexander under-
stregede, og som endnu en mulighed pegede han på endnu en Niels
Petersen-trænet hest, Whispering Ocean. ”Han er som Ugotthelook
ejet af Stall Bright Side Of Life og vinder i år på Øvre-
voll. Han er efter den franske Derbyvinder Le Havre. 

”Og selvfølgelig skal man også være opmærksom på Stall Perlens
Everest Voice, der trænes af Wido Neuroth. Han er efter den engelske
Gruppe-1-vinder, Poet´s Voice, og ud af Stall Perlens egen superhoppe
La Zona. Han nærmest legede med sine konkurrenter, da han vandt
Svenskt 2000 Guineas”, sluttede Alexander derbysnakken.

SKANDINAVISK GALOPSPORTS MEKKA.
Det er ikke sidste gang vi har været på York, Per og jeg. Omgivelserne 
er flotte, og de mennesker vi møder er venlige, interessante og vi-
dende. Og her føler man sig på mange måder som i skandinavisk ga-
lopsports Mekka. Karina og Alexanders drøm er i levende live.
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