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 M
ed Michael Bloomberg som far er Georgina Bloom-
berg født med et navn, der forpligter. Ud over at 
faderen har været New Yorks borgmester i det se-
neste årti, er han også et ikon i forretningsverde-
nen med en personlig formue på eksorbitante 25 
milliarder dollar, som han har tjent på Wall Street 
og igennem sin medievirksomhed Bloomberg LP. 
Mens moderen og søsteren lever tilbagetrukket, 
kalder Georgina Bloomberg sig selv for lidt af en 
løs kanon, som tilbringer det meste af sin tid til 

hest eller med at arbejde som frivillig i dyreværnsorganisationer.
Til dagligt er hun en af de mange springryttere, som året rundt rejser fra stævne 

til stævne. Da vi møder hende, sker det til det årlige Gucci Masters springstævne 
i Villepinte-hallerne nær Paris. Hun er lille og spinkel og fylder fysisk ikke meget 
i lokalet, men hun har foreløbig opnået placeringer i mere end 60 Grand Prix-
klasser alene i USA.

“Jeg aner ikke, hvor mange stævner jeg har vundet. Men jeg har beholdt de fleste 
trofæer, og jeg er meget stolt over dem. Jeg konkurrerer ikke på samme måde, som de 
fleste piger, der går op i udseende, hvem de dater, osv. Men med sport er jeg meget 
konkurrencemindet. Det bedste ved ridestævner er, at man arbejder så hårdt forud 
for en konkurrence og går ind på banen og med det samme får løn som forskyldt,” 
fortæller Georgina Bloomberg fra de hvide lædermøbler, hvor vi har slået os ned. 

Gucci-stævnet er en decideret luksusevent og den diametrale modsætning til de 
muddermarker, man normalt forbinder med ridekonkurrencer. Hestene er lige så 
blanke som støvlerne i Gucci-butikken, der er en del af setuppet i springhallerne li-
gesom hesteskulpturer og en enorm helikopter fra den franske flyproducent EADS.

Opvarmningsbanen bliver lyst op af store lysekroner, og rytterne rider derind 
på en rød løber, før de fortsætter til ridebanen, hvor springene er designet af 
kendte luksusmærker.

Alligevel er det den rå side af sporten, som er en del af attraktionen for den 
30-årige amerikaner.

“Da jeg var lille, elskede jeg friheden ved at være ude i naturen med mine ven-
ner og blive beskidt. Lige så snart jeg begyndte at ride, blev jeg bidt af det. Og jeg 
begyndte hurtigt at konkurrere, for det er stævnerne, som gør ridningen til noget 
særligt,” fortæller Georgina Bloomberg, som familien bare kalder for Georg, da 
hun altid har været lidt af en rod. 
På pigeskolen Spence på Manhatten var hun berygtet for sin manglende kon-
centration, og på universitet (New York University, red.) var engagementet ikke 
meget større.

Hun er derfor også den første til at se ironien i, at hun nu lægger navn til tre 
ungdomsbøger, der foregår i hesteverdenen, og som forlaget Bloomsbury for to 

år siden kontaktede hende for at skrive. “Springverdenen”, “Min foretrukne fejl-
tagelse” og “Ude af kurs” hedder bøgerne og en fjerde er på vej. Hovedpersonen, 
Tommie, er datter af en mangemilliardær, der ejer det halve af New York, og som 
ikke har den store forståelse for hestesporten. Men er det alligevel hende selv, 
hun skriver om?

“Grundlæggende handler bøgerne om ting, der er sket for mig eller nogen, jeg 
kender i hestebranchen, så der er en lille smule af mig i hver karakter. Og lidt 
romantik og drama,” fortæller Georgina Bloomberg, der er i forhandlinger med 
et tv-selskab, som vil filmatisere bøgerne.  

I det virkelige liv har faderen Michael Bloomberg udtalt, at han ikke fatter, 
hvordan man kan tjene penge på ridningen. Hestene koster flere hundredtusinde 
dollar, og præmiepengene er forsvindende små. Oven i det har Georgina Bloomberg 
i to omgange brækket ryggen efter styrt, endda i en så alvorlig grad at hun for et 
par år siden måtte igennem en større operation. 

Ved at træne og dernæst sælge nogle af sine i alt ni heste prøver hun at få for-
retningen til at løbe rundt.

“Mange tror, at man bare kan købe en dyr hest, hvis man har pengene. Men fra 
et moralsk synspunkt ville jeg aldrig være i stand til det. Bare fordi man har råd 
til noget, skal man ikke købe det. Jeg vil hellere arbejde mig op i sporten. Hvis 
det afholder mig fra at blive toprytter, er det bare ærgerligt,” fortæller Georgina 
Bloomberg, som har sine heste opstaldet i New York og i Wellington i Florida, 
hvor hun rider om vinteren. 

Den bloombergske filantropi
Hestesporten er dyr, så Georgina Bloomberg har grundlagt en organisation, der 
uddeler gratis second hand ridetøj. Rider’s Closet er navnet på foreningen, som 
er blevet en kæmpe succes. Selv familien besidder enorme formuer, har hun ikke 
indstillingen til velgørenhed fra fremmede. 

Da Michael Bloomberg forleden ville takke John Hopkins-universitet for den 
gode start, det gav ham i livet, var det med en check på 350 millioner dollar – og 
dermed en hel del mere, end de 5 dollar, han gav året efter sin afgang. Georginas 
storesøster, Emma, har grundlagt sit eget Robin Hood-fond, der kæmper imod fat-
tigdom i New York. Men for Georgina Bloomberg er det dyrene, der er det vigtigste, 
og hun er aktiv i flere forskellige dyreværnsgrupper. 

Efter at orkanen Sandy havde oversvømmet store dele af det sydlige Manhat-
tan, var hun med til at redde efterladte hunde. Derhjemme har hun fem tidligere 
herreløse hunde, og senest har hun forbarmet sig over en gris. 

“Han er meget klog og renlig. Han kom fra en gård i New Jersey og manglede et 
hjem, så jeg adopterede ham. Hans navn er Wilbert,” fortæller hun med et grin. 

“Jeg ved, at jeg er kommet til denne verden for at hjælpe dyrene. Hestene har 
givet mig så meget, så jeg ser det som min pligt at gøre noget for dem. Selv om 
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H  Georgina Leigh Bloomberg.

H   30 år, yngste datter af New Yorks velha-
vende borgmester Michael Bloomberg.

H  En af USA’s bedste springryttere og rej-
ser året rundt til stævner i hele verden.

H  Ejer 12 heste, som er færre end andre 
springryttere. Men ifølge hende selv 
vil hun kunne koncentrere sig om hver 
enkelt hest.

H  Rider i New York og Florida, hvor hun 
også har sine hjem.

H  Har viet sin tid (og penge) til dyrevel-
færd og sidder bla. i bestyrelsen for Ani-
mal Aid og Equestrian Aid Foundation. 
Er desuden aktiv i velgørenhedsarrange-
menter, der sætter fokus på dyrs velfærd.
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vi behandler dem godt, ender de ofte med at blive slagtet. Så når man sælger sin hest, skal man følge 
den, så den ikke ender i de forkerte hænder.” 

Georgina Bloomberg vil gerne vise omverden, at sporten ikke kun er for en lille elite, og derfor er hun 
med til at arrangere en pendant til Gucci Mastersstævnet i New York. I gamle dage fandtes der et traditi-
onsrigt stævne i Madison Square Garden, der var en vigtig del af societylivet. Stemningen var unik, og det 
var også her, at newyorkerne hyldede galophesten Cigar, da den i 1996 endte karrieren med 10 millioner 
dollar i indtjening. En begivenhed, der viser, hvilket passioneret forhold bybefolkningen har til hestene. 

Med Masterstræffet vil Georgina Bloomberg igen give newyorkerne muligheden for at opleve rideba-
nespringning på højeste niveau. Ud over skønheden og spændingen er det den eneste sport, hvor mænd 
og kvinder konkurrerer imod hinanden, fortæller hun.

“Det er en hård sport, der kræver en masse arbejde, og som springrytter ofrer man en masse ting. Man 
er sammen med hestene seks dage om ugen, og man rejser hele tiden. Min far har ikke så meget tid til 
at se på, når jeg rider, men vi er gode til at støtte hinanden, selv om vi laver vidt forskellige ting. Han 
forstår ikke særlig meget af sporten, men forhåbentlig kommer han, så han kan se, hvor langt den kan 
nå,” fortæller Georgina Bloomberg om stævnet, der finder sted i Barclay Center i Brooklyn til efteråret.

Om det bliver en succes, vil tiden vise. Foreløbig drager hun nytte af den lærdom, som ridesporten 
har givet hende.

“Som springrytter er der ikke plads til at være en dårlig taber. For du vil altid tabe flere klasser, end 
du vinder. Så man er nødt til at værdsætte de gode øjeblikke i stedet for at lade de dårlige dage få fat i 
en følelsesmæssigt,” fortæller hun.

“De seneste år har været lidt af en sej kamp for mig. Enten er mine heste blevet halte, eller også er 
det mig, som har fået en skade. Så da jeg besluttede mig for at få en rygoperation, var det, fordi jeg ville 
give sporten endnu et forsøg. Jeg er endnu ikke færdig med at springe – der skal lidt mere end nogle 
brækkede knogler for at holde mig væk,” fortæller Georgina Bloomberg, før hun rejser sig og forsvinder 
ud i Gucci-mylderet.

Modsat den øvrige familie har snakketøjet aldrig fejlet noget hos Georgina Bloomberg - med hunde 
og heste som hendes foretrukne samtaleemner. Hun er en af USA’s bedste springryttere og rider 
stævner året rundt – medmindre hun er skadet. Så sidder hun på tilskuerpladserne. Hun ejer 12 
heste, som hun rider i New York og Wellington, Florida, hvor hun også har sine hjem. 

Georgina Bloomberg er ofte repræsenteret ved de mange velgørenhedsarrangementer, der er en 
del af den amerikanske springsæson, ligesom hun sidder i bestyrelsen for flere dyrevelfærdsfor-
eninger. Hun er derudover bestyrelsesmedlem i Equestrian Aid Foundation, der giver økonomisk 
hjælp til ryttere, der kommer ud for alvorlige ulykker. 

Privat har Georgina Bloomberg været kæreste med den olympiske speedskater Joye Cheek. 
Da han slog op kun få dage efter hendes hidtil værste rideulykke, var hun ikke sen til at sige sin 
uforbeholdne mening om ham i medierne. I dag går hun mere stille med dørene med sin seneste 
erobring, som ikke er en del af hesteverdenen.

DYRENES FORK ÆMPER

Der har ikke altid været lutter gode 
vibrationer mellem far, New Yorks 
borgmester Michael Bloomberg,  
og hans yngste datter, Georgina. 

Georgina Bloomberg 
misser ikke en lejlighed 
til deltage i velgøren-
hedsarrangementer til 
fordel for dyrs velværd. 

Georgina Bloomberg 
på en af sine 12 heste.


