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Den skandinaviske galopsæson
2020 går på hæld. En sæson,
der har stået i Coronaens
skygge. Men samtidig en sæson,
der har budt på mange gode
sportslige oplevelser. Kick On´s
to Gruppe-3-sejre. I Kirks tredje
sejr i træk i Zawawi Cup (L).
Duca Di Comos dominans på
dirt. Han er ubesejret på dirt i ni
løb. Og Square de Luynes gen-
tagelse af triumfen i Stockholm
Cup International (Gr.3). Blandt
3-åringerne Ready Teddy, der
kun var en halv længde fra at
blive dansk Triple Crown-vinder.
Den gigantiske dyst i Svenskt
Derby mellem Bullof Wall Street
og Yoker -to ekseptionelle 3-årin-
ger. Samt Whispering Oceans
norske derbysejr. Endelig ser der
ud til blandt de yngste - 2-årin-
gerne - at være et hav af talen-
ter, som det skal blive
spændende at følge i de klassi-
ske løb i 2021. Der er noget at
glæde sig til og forhåbentlig med
fyldte tilskuerpladser.
Offentliggørelse af indhold uden forud-
gående tilladelsde er ikke tilladt. Artik-
ler 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 m. fl. Udgivelsesdato:
december 2020.

I dette nummer af RaceTimeMAGAZINE sættes der

fokus på The JC Organization - den seneste danske

storstald  med internationale ambitioner. Bag stalden

står parret Alice Weiste og John Christensen med en

satsning som man sjældent ser - selv indenfor interna-

tional galopsport.  

Parrets ambitioner har allerede manifesteret sig i en

kanonsæson. Og barrieren for den kopmmende sæson

er sat højt. 

Billedet: Kingof  Pharoahs forsvinder fra konkurren-

terne i Norsk Kriterium
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Danske Alice Weiste og John Christensen
står bag The JC Organization. De har i 2020
haft deres heste i træning i Sverige og i
Norge. 

Og på York Stutteri har de opstaldet Skan-
dinaviens dyrest indkøbte avlshoppe. Alice
og John har haft en 2020-sæson, som kun
de færreste tør drømme om. 

Fire storløbssejre, bl.a. i Svenskt Derby med
Bullof Wall Street. 14 sejre i alt og en sejrs-
procent på 45. 3,6 millioner svenske kroner
i præmieindtægter og et svenskt ejercham-
pionat. Eneste malurt i bægeret har været,
at de ikke har kunnet følge deres heste. 
At de ikke har kunnet overvære løbene og
være til stede i vindercirklen på grund af
Corona-restriktionerne.

De fleste ville stille sig tilfredse med de
flotte resultater. Men Alice og Johns ambi-
tioner går videre. De vil også vinde Gruppe-
løb udenfor Skandinavien. Saudi Cup,
Verdens bedst betalte væddeløb, kan blive
den første mulighed.

Tekst: Klaus Bustrup.

Skandinavisk galopeventyr midt i en coronatid

Alice Weiste, John Christensen og deres Racing Manager Filip Zwicky
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De nye kometer
Sidste sommer besøgte Per og jeg Alice Weiste
og John Christensen. Artiklen (RaceTime Maga-
zine 7/2019) fortæller om Alice og John. Deres
baggrund, og hvordan interessen for galophe-
ste opstod. Overskriften var ”De nye kometer”,
og Per og jeg spåede, at vi i de kommende år
ofte ville se The JC Organizations amerikansk-
inspirerede jockeydragt i vindercirklen. Vi fik ret.
Men at de ville nå helt til tops på så kort tid, det
har vist overrasket de fleste.

FORLOVELSE I VENEDIG. 
SKUFFELSE I DUBAI.
I efteråret 2019 blev Alice og John forlovet i Ve-
nedig. Og turen går tilbage til Venedig, og til
deres, Brad Pitt og George Clooneys stamhotel,
Belmond Hotel Cipriani, når de skal giftes. Om
det bliver i 2021 eller 2022, det er de ikke helt
enige om.

The JC Organization havde to heste til start i
Dubai i vinter, begge i træning hos Francisco
Castro. Bullof Wall Street og Havana Red. Det
blev en forfærdelig oplevelse. Fem starter, og
hver gang var de slået med mange længder. 

I deres hjem i Hørsholm, der er rigt dekoreret
med malerier, billeder og trofæer fra årets sejre,
bl.a. et billede af Jeppe Eisner af Bullof Wall
Street, forklarede Alice, at især Bullof Wall
Street aldrig skulle have været af sted til Dubai.
John tilføjede dog, at bortset fra de nævnte
væddeløb, var Dubai og hele atmosfæren på 

Meydan en oplevelse. Og de er enige om, at 
vinteropholdet i Dubai måske var medvirkende
til den store succes, som Bullof Wall Street og
Havana Red senere fik på sæsonen i Skandina-
vien.

TRÆNERSKIFTE.
Efter Dubai diskuterede Alice og John sammen
med deres Racing Manager, Filip Zwicky, frem-
tiden i galopsporten, og hvad de ville satse på.
Samarbejdet med Francisco Castro ophørte på
grund af forskellige uenigheder, og de var enige
om at blande kortene på en anden måde. De
ville satse på to trænere, der skulle udpeges
efter deres resultater, erfaring, hvor i Skandina-
vien, de var trænere, på hvilket bane-
underlag de havde deres styrke osv. 

Valget faldt på Niels Petersen 
på Øvrevoll og Lennart 
Reuterskiöld jr. på Jägersro,
og de to trænere var
begge med i beslutnings- pro-
cessen om, hvilke 
af The JC Organiza-
tions heste, de gerne
ville have i træning.

Alice Weiste og 
John Christensen



RaceTimeMAGAZINE13/2020 SIDE 5

Jeg har set ham i ojnene
Kort tid inden havde Alice talt med Niels Petersen i Dubai International Airport og spurgt
ham: ”Hvis du kunne vælge at få en af vores heste i træning, hvem skulle det så være?”
Svaret faldt prompte. ”Bullof Wall Street. Jeg har set ham, og han har noget i øjnene”. Som
bekendt fik Niels Petersen Bullof Wall Street i træning. Og set i bakspejlet virker det oplagt,
at det var ham, Niels Persen udså. Men dengang i vinteren 2020, hvor Bullof Wall Street
havde løbet uplaceret tre gange i Dubai, var valget ikke så åbenlyst nemt.

SKANDINAVISK JUBELSÆSON 2020.
Medens sæsonen startede skidt for Alice og John i Dubai, har resten af galopåret i Skandi-
navien været en sand dans på roser. Et kort resumé. Det er blevet til:

31 starter, 14 sejre, seks andenpladser og tre tredjepladser.
• En vinderprocent på 45 og en pladsprocent på 65.

3,6 millioner svenske kroner i indtjening. Det svarer til 116.000 
svenske kroner pr. start.

T The JC Organization vandt i 2020 fire skandinaviske storløb.
Den 7. juni vandt Bullof Wall Street Voterlöpning på Jägersro 
over 1750 meter med syv længder før Nocentsinkentucky, der

s sluttede året med et handicap på 90.

Den 12. juli fulgte Bullof Wall Street op med sejr i Svenskt 
Derby en længde før Yoker. Der var 15 længder ned til 
tredjehesten Grey Flash. Yoker, der nu er vendt tilbage til 
Frankrig i træning, sluttede året med et handicap på 90 
efter en overlegen sejr i Hurricanelöpning.

Den 4. oktober vandt King of Pharoahs Norsk Kriterium 
på Øvrevoll let med tre længder.

14. oktober vandt Havana Red Norsk Oaks på Øvrevoll.

En skandinavisk galopstatistik, som det kan blive svært 
at overgå.

3-årige Bullof Wall Street
(Tapizar – Dovie v. Coro-
nado’s Quest) ved sejren
i Svenskt Derby 2020 på
Jägersro. Foto: Stefan
Olsson / Svensk Galopp.
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En uforglemmelig svensk Derbydag
Bullof Wall Streets overlegne
sejr i Voterlöpning gjorde ham
til favorit i Svenskt Derby, men
stod han distancen? Tilmed
havde han fået det yderste
startspor, og planen var, at
Bullof Wall Street skulle i front
fra start.

Alice og John overværede den
svenske derbydag hjemme
hos familien Baagøe-Schou.
Dagen startede med sejr til JC
Organizations debutant Wolfof
Vancouver, der i et meget tæt
opløb slog Reunion Island. Da
de mødtes næste gang, var
der igen kamp til stregen, men
denne gang med Reunion Is-
land som vinder.
I dagens tredje løb var Ha-
vana Red på pletten, og hun
vandt Svenskt Derby Consola-
tion med fem længder. Ny
triumf for trioen The JC Orga-
nization, Lennart Reuterskiöld
jr. og Jacob Johansen. Skulle
det blive til endnu en sejr for
Alice og John samt Lennart
Reuterskiöld jr. med Gulf-
stream Tiger med Oliver Wil-
son i sadlen? Gulfstream Tiger
havde indledt året med fire
sejre i træk på Jägersro. Nej.
Nocentsinkentucky vandt
Derby Day Sprint før Mountain
og Gulfstream Tiger. Træerne

vokser ikke ind i himlen. 
Og dog.

FRA START TIL MÅL.
Det var blevet tid til Svenskt
Derby 2020. Carlos Lopez fik
hurtigt Bullof Wall Street i front
med næstfavoritten Mr. Ascots
Yoker med Jacob Johansen
bag sig. Og der blev de lig-
gende. På vej mod opløbs-
strækningen blev afstanden til
de øvrige stærkt ridende joc-
keyer stadig større. 

Jacob Johansen gjorde ihær-
dige forsøg på at komme forbi
Bullof Wall Street i opløbet,
men det lykkedes ikke. Og
Bullof Wall Streets sejr var klar
nok til at Carlos Lopez før mål
kunne række armen til vejrs i
sejrsgestus. På den anden
side af rækværket løb træner
Niels Petersen og nærmest
skreg af glæde. Det er sjæl-
dent at se en så emotionel
Niels Petersen.

Tre vindere på den svenske
derbydag samt en tredjeplads.
Og en samlet indtjening på
1.756.500 svenske kroner.  
John kan fortælle, at der er
godt plus på The JC Organi-
zations galopkonto i 2020.

SVENSK EJERCHAMPION.
I alt har The JC Organizations
heste i 2020 i Sverige vundet
ni gange og indløbet
3.134.233 svenske kroner,
hvilket gør dem til ejercham-
pion før Stall Perlen. Det er
andet år i træk en dansk he-
steejer bliver mest vindende i
Sverige.

I fjor var det Lone Kaj-Nielsen
med en indtjening på
3.688.400 kr. Også i fjor var
Stall Perlen nr.to. Samtidig
blev Bullof Wall Street 
den mest vindende hest 
på svenske vædde-
løbsbaner med en
indtjening på 2,1 
million svenske 
kroner.

The JC Organization 
var meget tæt påat -
blive dinavisk ejer-
champion, men den 
titel går til Stall
Perlen, der også
er årets mest vin-
dende hesteejer i 
Norge. Det er blevet -
til flere dyster mel-
lem de to succes-
rigehesteejere.

I Norsk Oaks slog Havana Red Stall Per-
lens Reine de Vega efter kamp. Senest var
Wolfof Vancouver favorit i Skånelandlöp-
ning, men han måtte bøje sig for Stall Per-
lens No Short Cuts, der kom med en
imponerende speed til sidst. No Short Cuts
imponerede John særdeles meget, og han
frygter den mere end nogen anden i næste
års svenske derby.

3-årige Gulfstream
Tiger (Elusive Qua-
lity – Chulula v. Le-
roidesanimaux) har
vundet fem af sine
seks starter på Jä-
gersro som 2- og 3-
årig. Foto: Stefan
Olsson / Svensk Ga-
lopp.
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Succes kommer ikke af sig selv!
The JC Organization har gennem de senere år
investeret meget ,ikke mindst i dyrt indkøbte
heste med stamtavlerne i orden på Goffs-auk-
tioner i England og Irland. I alt er det blevet til
indkøb for over syv millioner kroner. Den dyre-
ste til dato er Irish Prosecutor, der blev købt på
Goffs Orby Yearling Sale i Irland i 2018 for
245.000 euro. I dag har Alice og John 10 heste
i træning og en følhoppe, der er i fol.

ÅRINGER:
Centurion Red er en hingst efter den ameri-
kanske Grade-1-vinder Lea. Han blev købt på
Goffs Orby Sale i år i England, og han er en ty-
pisk dirt hest. Han er i træning hos Lennart
Reuterskiöld Jr., og han bliver meldt til den
svenske derbyserie i 2022.
Hoppen Zymphony er eget opdræt. Hun er ud
af ustartede First Spirit (First Defense), som
The JC Organization købte i 2019 på Goffs 
February Sale i Irland for 80.000 euro i fol ved
Zoffany. Det gør First Spirit til den dyrest ind-
købte følhoppe i Skandinavien. Faderen Zof-
fany kender vi i Skandinavien bl.a. som far til
derbyvinderen Sir Herman og Listed-vinderen
Gold Tyranny.
Zymphony skal i træning i Niels Petersens filial
på Klampenborg.

2-åringer:
Alligate er ustartet og i træning hos Niels Pe-
tersen på Øvrevoll. Den skimle hingst er op-
drættet af Kirsten Rausing, og han har en
fremragende afstamning. Han er efter Gruppe-
1-vinderen Archipenko og ud af den tredob-
belte Gruppe-1-vinder, Albanova, der bl.a.
sejrede i Preis von Europa (Gr.1). En stor, sent
udviklet hest -akkurat som resten af familien -
der blev købt med fuldt fokus på 3-årssæso-
nen og den videre karriere derefter.
Alligates helbror Algometer vandt Arc Trial som

3-årig, og han var lige uden for præmierækken i
Epsom Derby og tredje i Princess Of Wales’s Sta-
kes (Gr.2). Hans 3-årige helbror, Alphabetical, er
overlegen vinder af sine seneste fire sejre på stribe
i England fra distancer på 2800 til 3200 meter.  Den
4-årige halvbror Alignak (Sea The Moon) vandt
som 3-årig, og han har i år har vundet to af sine fire
starter samt været 3. i et Gruppe-3-løb. Han er
oppe i en OR på 110 nu, omregnet til 95 i skandina-
visk handicap.

Alligates søster Alwilda er i øvrigt mor til Alpinista,
der også er ejet og opdrættet af Kirsten Rausing, 
og i år var anden i Yorkshire Oaks (Gr.1) bag Love.

3-årige Havana Red
(Havana Gold – Rin-
skia v. Bering) tjente
over 750.000 svenske
kronor i 2020, hvor
sejren i Norsk Oaks
blev højdepunktet.
Foto: Stefan Olsson /
Svensk Galopp.
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HOLLYWOODBOULEVARD
blev købt for 250.000 kroner på Scandinavian
Open Yearling Sale i 2019 på York Stutteri,
hvor han har været opstaldet. Han er opdrættet
af Zwicky Racing og Filip Zwicky Agency. Oak-
svinderen Malekhas lillebror er efter nu afdøde
Wilshire Boulevard. 

Han er i træning hos Niels Petersen, og han
var fjerde i sin anden og seneste start på Øvre-
voll slået med to længder af ubesejrede Purple
Ace. Alice og John er enige om, at han står
stærkt i dansk derbysammenhæng 2021. Som
bekendt var Malekha (Juniper Tree) i år tredje i
Dansk Derby.

;

WOLFOF VANCOUVER
der er i træning hos Lennart Reuterskiöld jr. på
Jägersro løb fire gange som 2-årig. 

Han vandt to gange og var anden to gange.
Med et generalhandicap på 85 er Speight-
stown-sønnen Skandinaviens næsthøjest han-
dicappede 2-åring efter No Short Cuts, der slog
ham i Skånelandlöpning. Han går efter Svensk
Derby 2021, og det har Lennart Reuterskiöld
tiltro til, at han kan vinde.

der er i træning hos Niels Petersen vandt
Norsk Kriterium, men han var en skuffende
femte i Vinterfavoriternas Pris på Bro Park. Det
viste sig dog, at han var hårdt sygdomsramt –
han stod med 40 i feber efter løbet. Men nu er
han igen OK.  King Of Pharoahs er efter Ameri-
can Pharoah og ud af Grade-3-vinderen og
Santa Anita Oaks (Gr.1) – 3´eren Final Fling.

American Pharoah blev i 2015 den første Triple
Crown-vinder i USA siden Affirmed (1978). Han
afsluttede sin karriere som 3-årig med sejr i
Breeders Cup Classic (Gr.1), og han indløb i alt
8,7 million dollars. Han gik i avlen i 2016, og
han er kommet relativt godt fra start som avls-
hingst. 

King Of Pharoahs er afstamningsmæssigt en
dirt-hest, men han har indtil videre kun løbet på
græs. Han går efter såvel Svenskt som Norsk
Derby, og Niels Petersen vurderer, at han har
gode chancer begge steder. Den usikkerhed,
som Corona skaber, gør, at det er vanskeligt at
planlægge starter i internationale løb udenfor
Skandinavien. Men en mulighed kunne være at
sende King Of Pharoahs til Saudi Derby i Ri-
yadh i Saudi Arabien i slutningen af februar
måned 2021. Det er et løb over 1600 meter på
dirt.

KING OF PHAROAHS BULLOF WALL STREET

er ubesejret i Skandinavien i år, og den svenske
derbyvinder er med 93 Skandinaviens højest
handicappede 3-åring. Han har ikke startet siden
Svenskt Derby, men han er og har hele tiden
været fit for fight. Corona har umuliggjort en in-
ternational optræden i et Gruppeløb udenfor
Skandinavien, som der ellers var planer for.

Spørgsmålet er nu: Hvor god er han? På hvilket
underlag er han bedst?  Hvilken distance passer
ham? Og, hvor skal han løbe næste år? Kun på
et spørgsmål er der et klart svar. ”Bullof Wall
Street er bedst på dirt”, svarer Alice. ” Han er
god. Han er overmåde god, men hvad angår di-
stance er 2400 meter nok i overkanten i interna-
tionalt topselskab”, fortsætter Alice.

”Et vinterophold i Dubai ville have været ideelt for
”Bull”, men det er blevet mere og mere tvivlsomt
på grund af Coronasituationen. Derfor overvejer
vi p.t., om han eventuelt kunne komme til start i
verdens bedst betalte væddeløb Saudi Cup den
20. februar næste år i Riyadh. Det løbes over
1800 meter dirt, og der er 10 millioner dollars til
vinderen. Det kræver dog en OR på 110, og da
Bullof Wall Street har en OR på 106, vil han
skulle kvalificere sig gennem et løb i Riyadh. Så
der skal snart tages en beslutning”, afslutter
Alice.
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GULFSTREAM TIGER
har vundet i fem af sine syv starter. En dirt-hest
og sprinter, der vandt i sine fire første starter på
Jägersro i år. I Derby Day Sprint var han tredje,
og han har ikke løbet siden. ”Det skyldes, at
han fik muskulære problemer”, forklarer Alice
”men han er OK nu. ”Han vil forbedre sig til
næste sæson, men han er en hest, der ikke
skal løbe for meget”. Gulfstream Tiger er i træ-
ning hos Lennart Reuterskiöld jr. på Jägersro.

HAVANA RED

er også er i træning hos Lennart Reuterskiöld
Jr., blev købt af Alice og John i forbindelse med
Scandinavian Open Yearling Sale i 2018. Hop-
pen blev fremstillet af King Davids opdrætter
Stutteri Stork, der selv havde købt Havana Red
på Goffs November Foal Sale i Irland. Havana
Red er efter Havana Gold, der vandt Prix Jean
Prat (Gr.1) i 2013, og i avlen er han bl.a. far til
Gruppe-1-vinderen Havana Grey.

Havana Red havde en flot treårsæson med
sejr i Norsk Oaks og andenpladser i Svenskt
Oaks og Dansk Oaks bag hhv. Alwaysonmy-
mind og Malekha. I næste sæson satser hun
på de store hoppeløb for ældre heste, og på
sigt må det være oplagt, at hun går i avlen med
den gode afstamning, som hun har.

IRISH PROSECUTOR

der er i træning hos Niels Petersen, er The JC
Organizations dyreste indkøb – so far. No Nay
Never-sønnen, der blev købt for 245.000 euro,
sejrede en gang og var to gange anden som 2-
årig. Efter en karrieretruende skade vendte han
tilbage i slutningen af juli måned i år, og han af-
sluttede med et handicap på 84. ”Men han kan
meget mere”, mener Alice og John. ”Han har
formatet til at blive den bedste sprinter i Skan-
dinavien”.

The JC Organization har investeret meget
de senere år. ”Er der flere investeringer på
vej, og hvor mange heste skal I have?”
John nævnte, at det skal ses i en større
sammenhæng. ”Det afhænger af, hvad jeg
tjener, og om jeg skal gennemføre investe-
ringer på andre områder, f.eks. i nye virk-
somhedsopkøb. John er ejer af the JC
Organization ApS og et af datterselska-
berne, De 5 Stjerner, er et danskejet sel-
skab med speciale i facility management,
rengøring og service i hotelbranchen. Og
økonomien her er naturligvis påvirket af
Covid-19”.

”Men vi mangler en 2-årig ud over de to,
som vi allerede har, Centurion Red og
Zymphony”, fortsatte John. ”Derfor overve-
jer vi at købe en mere på Goffs UK Breeze-
Up Sale næste forår”.

BARREN HÆVES.
Alice og John har haft et fantastisk 2020,
som de fleste ville stille sig tilfreds med.
Men det gælder ikke Alice og John. Især
John. Han er cand. merc. aud., og  tidli-
gere ejer af Revisorerne A/S. Han fører
nøje regnskab med hestene. Udgifter og
indtægter, investeringer og hestenes lø-
bende værdi etc. Med en indtjening på 3,6
millioner svenske kroner i væddeløb bliver
2020 et godt år for galopvirksomheden og
med et positivt resultat. Men John er sikker
på, at 2021 kan blive et endnu bedre år.
Barren er hævet.

John påpeger især, at de næste år vil have
en årgang mere. I år har de kun haft 2- og
3-årige heste. Næste år har de også fire
ældre heste, der skal løbe. Samtidig er op-
timismen høj hos Alice og John – og deres
trænere – når det gælder næste års skan-
dinaviske derbyer. De føler alle, at de lig-
ger lunt i svinget med Alligate,
Hollywoodboulevard, Kingof Pharoahs og
Wolfof Vancouver.

DER MANGLER EN 
2-ÅRIG MERE!       
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Niels Petersens Klampenborg Filial

For Alice og John har det været et stort afsavn ikke at være på
stedet, når deres heste løb. Ikke at kunne modtage deres vindere
i sejrspaddocken efter løbene og give dem et anerkendende klap.
Det håber de, at de får mulighed for næste år, og at vi ikke igen
skal opleve et galopår som i år. Nu har de måttet følge løbene på
storskærmen, og en af følgerne af Covid-19 bliver en investering i
en endnu større TV-skærm.

Samtidig har det især for Alice været svært at forlige sig med, at
hun på grund af Corona stort set ikke har kunnet besøge sine
heste, selvom det er blevet til nogle besøg på Jägersro hos Len-
nart Reuterskiöld jr.

Men Oslo er langt væk og derfor var det også indlysende at for-

vente, at de af The JC Organizations heste, som Niels Petersen
træner, nu flyttes til hans nye filial i Klampenborg. Men det bliver
ikke tilfældet fortalte Alice og John. ”De heste, der er hos Niels
forbliver hos ham på Øvrevoll. 

”Men Niels Petersen har selv været inde på, at det at have to træ-
ningsanlæg giver nye strategiske muligheder. Hestene kan flyttes.
De kan være et andet sted i en periode, hvis det viser sig hen-
sigtsmæssigt”. Og helt uden heste på Klampenborg bliver Alice og
John dog ikke. Deres eget opdræt, 2-årige Zymphony, går i træ-
ning hos Niels Petersen på Klampenborg.

ET FANTASTISK TEAM.
Alice og John er meget tilfredse med det hold, der omgiver dem

på galopfronten. Filip Zwicky er Racing Manager for The JC Orga-
nization, og han er som bekendt skandinavisk repræsentant for
Goffs Bloodstock Sales i Irland og Goffs UK i Doncaster. Filip har
derfor været rådgiver og agent i forbindelse med Alice og Johns
køb i udlandet. Men Filip er, som Alice udtrykker det, med overalt.
Han bistår Alice og John på alle områder omkring køb, manage-
ring og administration af deres galopheste.

På trænerfronten er der stor tilfredshed med Niels Petersen og
Lennart Reuterskiöld jr., som Alice og John er overbeviste om, er
Skandinaviens to bedste galoptrænere. De er ikke kun erfarne og
dygtige, hvilket deres resultater klart viser, men de er også begge
særdeles oprigtige i deres information om hestene, og de tager
ingen unødige chancer med de heste, de har i deres varetægt.

Interieur af de nye stalde på Klampenborg Galopbane - foto  Alice Weiste
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Mal og
dromme
Alice og John sætter sig mål, og de drømmer. De færreste
drømme går i opfyldelse, men nogle gør. Det sker, fordi der
er mennesker som Alice og John, der gør noget for og ar-
bejder ihærdigt for, at deres drømme går i opfyldelse. 2020
indfriede mange delmål og drømme for Alice og John. Men
de er meget ambitiøse, og forventningerne til, hvad fremti-
den kan byde på, er meget høje. 

Et Dubai-eventyr må eventuelt udelukkes i den kommende
sæson på grund af Corona.  Men det bliver, som nævnt alle-
rede, overvejet at sende en eller to heste til storløbene i
Saudi Arabien i februar 2021. Og Danmark har jo succes i
Saudi Arabien. Den kvindelige golfspiller Emily Kristine Pe-
dersen vandt medio november to store internationale golf-
turneringer her.

Alice og John håber meget på sejr i et Gruppeløb i et af de
store europæiske galoplande, og de udelukker langt fra, at
de også skal have heste i træning udenfor Skandinavien.
Højt på ønskeseddelen er også en start på Churchill Downs
Racecourse i Kentucky og gerne med Bullof Wall Street. Så
kan han komme tilbage til, hvor han blev født. Men det bli-
ver tidligst i 2022.

Alle Alice og Johns væddeløbsheste får til stadighed stor opmærksomhed fra ejerne, der er flittige gæster på de forskel-
lige steder  hestene er i træning. I årets sæson her det naturligvis været svært at se til hestene ofte. Coronavirus har sat
en stopper for det. Samtidig er Alice og Johns heste spredt på to trænere i hhv. Sverige og Norge. I 2021 bliver det bedre,
når der også bliver heste opstaldet på Klampenborg Galopbane i de nye stalde, hvor bl.a. Niels Petersen får filial.

Alice og John fejrer en tidligere sejr. Dem var der mange
af i 2020. Desværre medførte Coronavirus, at de yderst
sjældent kunne overvære triumferne live.

o

Alice Weiste med Zymphony efter Zoffany og ud af First
Spirit. Zymphony er The JC Organizations eget opdræt og
opvokset på York Stutteri.


