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Heste er
familien
Cordreys liv

Chris Cordrey kom til Danmark fra 
England sammen med hustruen Pam for
50 år siden.
Foto: Klaus Bustrup
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Pam Cordrey var skandinavisk generalhandi-
capper i årtier. Hendes mand Chris Cordrey
vandt som jockey 35 klassiske løb i Skandina-
vien, bl.a. 7 Derbyer. Sammen med York Stut-
teri er Chris ejer af den meget succesrige
avlshoppe Edge Of Eternity. Pam og Chris´
datter Anita har vundet Ladies Cup på Klam-
penborg, og hun er en uundværlig del af Fa-
rasi Ridecenter og Hestepension, som hendes
forældre ejer. Sønnen Nicholas blev som sin
far championjockey, og i dag er han skandina-
visk generalhandicapper, som moderen var.
Familien Cordrey har sat sit store præg på
skandinavisk galopsport, efter Pam og Chris
kom til Danmark for 50 år siden.
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Lot nr. 8. hoppeåring efter Juniper Tree ud af Edge Of Eter-
nity (Academy Award), der blev solgt på Scandinavian Open
Yearling Sale 2021 for 560.000 kroner.
Foto: Burt Seeger.
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Ved Scandinavian Open Yearling Sale den 17. september i år
sad jeg ved bord sammen med Chris Cordrey. Spændingen
steg, da lot nr. 8, en hoppe efter Juniper Tree (Galileo) ud af
Edge Of Eternity (Academy Award) skulle i ringen. 

Hvad forventer du? spurgte jeg Chris, der gav udtryk for, at han ville
blive skuffet, hvis den skulle gå for under 300.000 kroner. Jeg skød
forsigtigt på 400.000 kroner. Salgsprisen lød på 560.000 kroner. Det
skulle vise sig at blive auktionens højeste bud. Køberen var 360
North Horse Racing / Nils Jansson, der også ejer helsøsteren, Krite-
riumsvinderen Eternity Tree, der er i træning hos succesrige Nina
Lensvik på Jägersro.

En tilfreds Chris Cordrey satte sig over ved siden af mig og be-
gyndte at fortælle mig om Edge Of Eternity og de stolte familietradi-
tioner, hun fører videre. Vi blev konstant afbrudt af auktionarius
Andrew Nolan – det var også hans job – og besluttede i stedet at
mødes hjemme hos Pam og Chris Cordrey på Farasi.
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De to irske auktionarer havde en travl dag, hvor der var fyldt godt op til
årets auktion af fremtidens væddeløbere.
Fotos: Burt Seeger
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Jeg bliver skuffet,
hvis den skal sælges
for under 
300.000 kroner!
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Hovedbygningen på Farasi 
Ridecenter og hestepension,
som har været ejet af Pam og
Chris Cordrey siden 1981

Det havde regnet dagene i forvejen,
og det var stadig gråvejr. Starten på
oktober er næppe heller den periode,
hvor naturen præsenterer sig bedst.
Pam og Chris, der havde stået i døren
for at modtage os, understregede hele
tiden da vi gik rundt, at om somme-
ren…… Det er helt sikkert rigtigt, men
Per og jeg følte os alligevel i paradis.
Farasi ligger naturskønt nær Fredens-
borg lige op af Knurrenborgvang
skov.

Pam og Chris Cordrey købte Farasi i
1981. Der er et jordtilliggende på 20 tøn-
der land. Datteren Anita havde flere po-
nyer, der skulle findes nye stalde til.
Prisen var meget høj på det tidspunkt,
men Chris havde sparet lidt sammen
som jockey og investeret i pantebreve. I
mange år efter købet stod den dog på
vand og brød, som vi siger på dansk. 

På gården er der plads til 45 heste i dej-
lige, store staldbokse. Der er græsfolde,
to ridebaner, en stor udendørs spring-
bane, et stort lyst ridehus samt rytterstue
og sadelrum. Nordsjællands Sportsride-
klub – stærkt assisteret af familien Cord-
rey – holder 10-12 stævner om året på
Farasi. 4

Nordsjællandsk PerleFarasi
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Vi blev efter staldrundgangen inviteret
ind i det store stuehus, der - om muligt -
er endnu mere imponerende, end de
udendørs lokaliteter. Der fandtes ikke et
støvkorn. Fra de mange fortsættende
stuer med hvidmalede vægge er der ud-
sigt til den idylliske have på den ene side
og gårdspladsen på den anden side.
Stuerne er møbleret med antikke engel-
ske møbler, og bordene fyldt med poka-
ler samt familie- og vinderfotos. På
væggene hænger der mange gamle he-
stebilleder. Alt går op i en særdeles har-

Pam er med rette stolt af sit hjem, der
også rummer et helt nyt køkken med
et vidunderligt barbord, der ofte tjener
som samlingspunkt for familien: Pam,
Chris, Anita og Nicholas og de fire bør-
nebørn, der meget ofte, nogle dagligt,
er på besøg hos bedsteforældrene,
bl.a. for at ride. Traditionen fortsætter.
Pam og Chris er et vidunderligt gæst-
frit par, der har et fantastisk samspil.
De blev gift i 1965, da de boede i Eng-
land.

Anita Cordrey 
sammen med sin mor 

Foto:  Klaus Bustrup

I hjemmet
og i
familien

Harmoni
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I 1971 flyttede de til Danmark, hvor Chris Cordrey var
blevet tilbudt et job som staldjockey hos Nelson
Guest. Chris er født i 1944 i England, hvor han blev
udlært og arbejdede som jockey og nåede adskil
lige sejre.

I Skandinavien fik Chris en karriere som kun få er forundt.
Chris Cordrey red 35 klassiske vindere. Han vandt 7 Der-
byer, to i Danmark og Sverige og tre i Norge. Blandt der-
byvinderne var Brdr. Streckers Gallant Fox, der vandt
Dansk Derby i 1971. Nøjagtigt 30 år senere vandt sønnen
Nicholas Cordrey Dansk Derby med Cut Champion. Ad-
spurgt svarede Chris, at de bedste derbyvindere, som
han red, nok var His Lordship, der vandt Norsk Derby i
1978 og den dobbelte derbyvinder Homosassa, som
Chris red i Norsk Derby i 1985.

TÆT SAMARBEJDE MED FRANZ NUTZ
Det blev også til 14 sejre i Oaks, hoppernes Derby. Syv i
Danmark og syv i Sverige. Chris Cordrey havde i mange
år et tæt samarbejde med Franz Nutz og to af de hopper,
som han husker tilbage på med stor glæde er Fabela og
Rush, der begge var i træning hos Franz Nutz.

FABELLA OG RUSH
Ejler Rasmussens Fabella, der har et løb opkaldt efter
sig, vandt fem af sine seks starter som 2-årig. Hun fort-
satte som 3-årig med sejre i bl.a. Mowerinaløb og Dansk
Oaks. Chris tænker dog især tilbage på andenpladsen i
Svenskt Derby i 1974. Fabella var en tæt anden blandt
hingstene kun slået med kort hoved af den fransktrænede
Manifest. Det ærgrer ham fortsat, at han ikke vandt.

Elkjær Stutteris Rush var i 1975 som 2-årig årets mest
vindende hest med sejre i Avlsløb og Dansk Kriterium.
Som 3-årig fortsatte Rush sin dominans blandt hopperne
med overlegne sejre i Mowerinaløb samt i såvel Dansk
som Svenskt Oaks.
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Chris Cordey på ryggen af Brdr. Streckers Gal-
lant Fox, som han vandt Dansk Derby med i
1971

Red 36 klassiske
vindere
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Målfotoduel med
Lester Piggott

I 1977 vandt Lester Piggott det første Scandinavian Open
Championship med engelske Trainer´s Seat. 
Året efter vendte Trainer´s Seat tilbage i Scandinavian
Open, men denne gang med Chris Cordrey som jockey.
Også Lester Piggott gæstede Klampenborg igen, nu i sad-
len på Pollerton. 

Piggott og Pollerton førte fra start til mål, men Chris Cord-
rey og Trainer´s Seat satte et lovende angreb ind før mål,
og de lignede en vinder, men måtte se sig slået efter mål-
foto. Det løb ærgrer det også Chris meget, at han ikke
vandt. 

”DET ER INGEN GULDGRUBE AT VÆRE TRÆNER I
SKANDINAVIEN”
Chris Cordrey stoppede som jockey i 1996. Det havde været oplagt, at
Chris var fortsat som træner, men det kunne han ikke, hvis hustruen
Pam fortsatte som handicapper. Og de var enige om at prioritere Pams
job som handicapper. Og som Chris sagde: ”Det er ingen guldgrube at
være træner i Skandinavien.” 
Mange år efter han holdt op som jockey savnede Chris væddeløbene,
og det boost - det gav ham. I dag er Chris helt holdt op med at ride.

Man skal kende
Da Chris og Pam flyttede til Danmark fulgte Pam Chris, når han red
væddeløb. Men blot at se på væddeløb med et program i hånden, det
har aldrig været tilstrækkeligt for Pam Cordrey. ”Man skal kende tallene”,
som hun udtrykker det. Og lige fra første dag gav hun hestene tal og
førte oversigter over samtlige heste. Det var et stort arbejde. Det foregik
med papir og blyant dengang. Og det var i 17 år alt sammen bare for
sjov.
Men da Bent Olsen, der var handicapper, blev syg midt i sæsonen 1988,
henvendte Klampenborg Galopselskab sig til Pam Cordrey og tilbød
hende at blive handicapper. Hun var den eneste med tilstrækkeligt kend-
skab ikke kun til skandinavisk galopsport, men også til europæisk galop-
sport og internationale ratingsystemer af galopheste.
I første omgang blev Pam også handicapper på de sydsvenske galopba-
ner, og senere blev hun handicapper for hele Skandinavien. Og fra be-
gyndelsen af 90´erne begyndte hun at deltage i de møder, der er
samlingspunkt for europæiske og internationale handicappere.
Det var et stort arbejde, især fra start af. Der var meget mindre Informa-
tionsteknologi på det tidspunkt, men der var omvendt ca. dobbelt så
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Tallene
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Blandt verdens

Handicappere
Pam Cordrey var officiel handicapper i 30
år. Det fortjente hun en stor hyldest for,
og det fik hun også i form af en fælles
gave fra de skandinaviske Jockey Clubs:
Et tre nætters ophold for hende og Chris i
forbindelse med Royal Ascot Week. En
gave, som Pam er meget taknemlig for.
Stradivarius vandt Ascot Gold Cup det år,
men det er især samværet med Pams eu-
ropæiske kolleger, hun husker.

"Min engelske kollega introducerede mig
som en af verdens bedste kvindelige handi-
cappere og helt generelt blandt de bedste i
verden", fortalte Pam. 
”Om det er rigtigt eller ej, ved jeg ikke?  Ad-
skillige kommentarer jeg fik fra hesteejere og
trænere i løbet af min karriere var oftest stik
modsatte. Men vi er jo alle glade for lidt ros
af og til”. Og rosen er fortjent, for ingen har
sat spørgsmål ved Pam Cordreys faglige
viden og dygtighed. Nu er Pam stoppet som
handicapper. Og dog. Hun følger fortsat nøje
med i ”tallene”, som hendes og Chris ‘søn
Nicholas nu er ansvarlig for.

Det             valgOplagte
Det kom ikke som den store overraskelse,
at det var sønnen Nicholas, der afløste sin
mor Pam som skandinavisk handicapper.
Fra barnsben af blev Nicholas slæbt med til
galopløb. Han er uddannet IT-programmør,
og han har studeret sportsmanagement.
Han har vundet næsten 1000 sejre i galop-
løb som amatørrytter og jockey, og Nicholas
har både derbysejre i Danmark og Sverige
bag 
sig. 

Da han måtte stoppe jockeykarrieren som
følge af et styrt blev han headhuntet som
sportschef for Svensk Galopp og siden over-
tog han direktørposten på Klampenborg Ga-
lopbane. Et job som han valgte at fratræde i
2016. I flere år, inden Nicholas Cordrey blev
skandinavisk handicapper, fulgte han sin
mors arbejde tæt og tog ved lære af hendes
store erfaring med jobbet.

Nicholas Cordrey sidder i dag i voldgiften
såvel på Klampenborg som på Øvrevoll, og
det giver ham mulighed for at kunne nærstu-
dere hvert enkelt løb i voldgiftsrummet og
kombinere det med de mange års erfaring
som jockey. RaceTime MAGAZINE har tidli-
gere bragt en artikel om Nicholas Cordrey
(RaceTime MAGAZINE nr.3/2018). Nicholas Cordrey

Pam Cordrey med den en-
gelske træner Gay kelleway
Foto: Klaus Bustrup

bedste kvindelige
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I 2001 købte Nick Elsass (York Stut-
teri) og Chris Cordrey All Right som
avlshoppe og med dem som opdræt-
tere blev All Right mor til bl.a. Lady
Clementine (Academy Award) og Jolie
Fleur (Richard Of York) og dermed
mormor til to danske derbyvindere, 
Sir Henry og Manacor. 

Gennem Lady Clementine er All Right
samtidig mormor til en række hopper, der
har vist meget høj klasse og vundet et
hav af storløb. Harbour Light, Beaufort
Twelve, Silvertown og Baltic Exchange.
Og vi er mange, der ser fem til at se
deres afkom på væddeløbsbanerne. I
2009 blev All Right solgt til Berner Olsen
på Kallehavegård.

Familien Cordrey har vist deres store evner som handicappere, som joc-
keyer og som ejere og ansvarlige for Farasi Ridecenter og Hestepension.
Men de har også succes som opdrættere.

Edge Of Eternity blev født i 2008. Hun var ejet af og blev opdrættet af York stutteri
og Chris Cordrey. Edge Of Eternity er efter en af de bedste danske avlshingste
(måske den bedste) i nyere tid, Academy Award, der var ejet i fællesskab af York
Stutteri og Stutteri Hjortebo. Edge Of Eternitys mor All Right var med sin faste
makker Chris Cordrey ubesejret som 2-årig med storløbssejre i både Dansk Avls-
løb, Skandinavisk Opdrætningsløb og Dansk Kriterium, og som 3-årig vandt hun
det klassiske Mowerinaløb 9

Også som opdrætterSucces

Academy Award

All Right  (Chris Cordrey) vinder Dansk Opdrætningsløb i 1996 foran
Habitus med sønnen Nicholas Cordrey i sadlen. Foto: Burt Seeger
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Købt tilbage efter
succes som

Edge Of Eternity blev solgt på
Dansk Galops åringsauktion i
2009 for 160. 000 kroner til
Stall Amskas, og hun kom i
træning hos Michael P. Taylor
på Øvrevoll. Som 2-årig vandt
hun Skandinavisk Mesterskap
for 2-åringer og Dansk Galops
Auktionsløb, og som 3-årig
slog hun til i Breeders´ Prize
Sprint. Efter endt løbskarriere
blev Edge Of Eternity købt til-
bage til Danmark af Chris
Cordrey og familien Elsass og
opstaldet som avlshoppe på
York Stutteri.

ALLE STARTENDE AFKOM ER
VINDERE
avlen har Edge Of Eternity fået
seks afkom. To er ustartede.
Hoppeåringen, der blev solgt på
Scandinavian Open Yearling Sale
og et hingstføl også efter Juniper
Tree.  Hendes første afkom
Gemstone (Mingun) blev solgt for
65.000 kroner til Birgitte Bro Lind-
hardt på Scandinavian Open Ye-
arling Sale i 2016. Gemstone
vandt Bro Park Trial med 400.000
svenske kroner til vinderen, men
blev senere frataget sejren. Lady
Isabell (Born To Sea) er vinder
som 2-årig. 10

Væddeløber

Edge of Eternity er ud af en familie med stolte traditioner,som hun
på bedste vis fører videre. Foto Roger Svalsrød. hesteguiden.com
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Eternity Tree 
vinder Dansk 
Kriterium før 
Big Red Panda. 

ETERNITY TREE - 
EN 2-ÅRS STJERNE

Eternity Tree er som Habla efter Ju-
niper Tree, der er opstaldet på York
stutteri som avlshingst. Juniper Tree
er allerede far til flere storløbsvindere
i Skandinavien, bl.a. Ascot Brass
med snart fire millioner svenske kro-
ner på præmiekontoen. Den danske
Oaks- og Breedersvinder Malekha
samt vinderen af Fabellaløb og
Sceptre Stakes, Margrethe, er også
efter Juniper Tree.

Eternity Tree blev i fjor solgt for
280.000 kroner til 360 North Horse
Racing, og hun er i træning hos Nina
Lensvik på Jägersro. Eternity Tree er
blandt de absolutte stjerner i 2-års
årgangen. Hun vandt i sin første
start, og hun var senere i år først
over målstregen i Dansk Kriterium.
Det skete nøjagtigt 25 år efter mor-
moderen All Right vandt Dansk Krite-
rium med Chris Cordrey i sadlen. 

Senest var Eternity Tree en god-
kendt fjerde i Dansk Galops Auk-
tionsløb på en blød bane, der næppe
er hendes livret. Allerede nu har
Eternity Tree tjent auktionssummen
hjem, men der kan ligge mange stor-
løb og vente på hende.

DE LIGNER HINANDEN
All Right er skimmel. Der er
Edge Of Eternity og døtrene
Eternity Tree og helsøsteren
”Auktionstopscoreren” også.

”Det er heste, der gerne vil
”please” dig”, mener Chris
Cordrey. ”De er meget
nemme at have med at gøre.
Det er heste, der udvikler sig
bedst, når man er tålmodige
med dem. Man får de bedste
resultater med dem, når man
kender familien”
Om Eternity Tree står derby-
distancen er Chris ikke sikker
på. Edge Of Eternity løb især
på de kortere distancer, men
hun var anden i Skandina-
visk Mesterskap for 3-åringer
over 1800 meter på Øvrevoll
kun slået med kort hoved af
Golden Memory. Eternity
Trees mormor All Right var
anden i Dansk Oaks. Chris
Cordrey red hende selv. Og
Habla vandt Derby Trial Sta-
kes i år før Good Fortune.
Sidste skud på stammen ud
af Edge Of Eternity er et
hingsteføl, der adskiller sig
fra sine helsøstre ved at
være fuks og ligne sin far Ju-
niper Tree.
.

Det er jo en skør overskrift i en artikel om heste.
Men mennesker betyder meget for galopsporten.
Og der er nogle, der på forskellig måde bidrager
rigtig meget. Det gør familien Cordrey, der har
samlet en unik viden om skandinavisk galopsport,
siden de forlod England for 50 år siden.

IT’S ALL ABOUT PEOPLE
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