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 Norsk stjerNejockey 

I 
 60 kilometers fart på ryggen 
av et levende fartsfantom 
av kjøtt og blod fosser en 
25-åring fra Bærum mot 
målstreken. Å være jockey 
i verdenstoppen er tøft. 
Sykebilene kjører langs 

rytterne på indre bane.  
William Buick har nemlig en 

noe usedvanlig arbeidsdag. Han 
bor på et ridesenter i Newmarket 
utenfor London og rir galopphes-
ter for blant andre dronningen av 
England. 

– Dronningen er utrolig hygge-
lig. Hun er jordnær. Og det virker 
som om hun kan mye om hest og 
galoppsport, forteller den 25 år 
unge bærumsgutten.

Selv om den populære jockeyen 
har bodd i England i ti år, regner 
han fremdeles Bærum som hjem. 

Fulgte drømmen
Barndomsstedet Eiksmarka er 
bare noen få steinkast fra Øvre-
voll, Norges eneste galoppbane. 
Her klatret unge William så tidlig 
opp på hesteryggen at han måtte 
bruke bruskasser for å komme 
seg opp. 

Det måtte jo bli noe med hest. 
Mamma Maria Bonnevie har dre-
vet med dressur og showjumping, 
pappa Walter, opprinnelig fra 
Skottland, er tidenes mestvin-
nende på Øvrevoll med 844 seire 
på hesteryggen.

Bare 15 år gammel lot William 
skole og utdannelse være skole og 
utdannelse, fulgte drømmen om 

Navnet er fartsfylt. Det samme har karrieren vært. 
Stjernejockey William Buick (25) fra Bærum er blitt 
et stort navn. Bare spør dronning Elizabeth.

newmarket: Dette er galopp-
byen i England hvor de mest  

meritterte trenerne og de  
raskeste hestene holder til. 

en dag på jobben:  
Det er ikke mange forunt å  
pludre med dronning Elizabeth 
som en del av jobben. Her er 
William og dronningen på Royal 
Ascot i 2013. William har ridd 
flere av dronningens hester. 

Tekst og foto: Tom W. Johannessen/Equus
Bearbeidet for Vi Menn av Inge Lundereng
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et liv som jockey og dro til gal-
oppmekkaet Newmarket i Eng-
land. 

– Jeg måtte gi avkall på en del, 
ikke minst venner, forteller han.  
– Men jeg visste hva jeg ville. Der-
for var valget egentlig enkelt.

I 2006 – bare 18 år gammel  
– vant han sitt første ritt på ryg-
gen av hesten Bank on Benny. Og 

innen 2006 ble til 2007 ble det ni 
besøk til i den såkalte vinnerpad-
docken.

Stjernestatus
Norske William har siden debu-
ten i 2006 etablert seg i den yp-
perste stjerneklassen, både på De 
britiske øyer og ellers i verden. 

Høydepunktet så langt i karrie-
ren er seieren med hesten «Dar re 
Mi» i Dubai i 2010. Da innkasser-
te han 19 millioner kroner til ei-
eren og en god slant til seg selv. 

Bærumsgutten rir for lorder og 
sjeiker i tillegg til dronning Eliza-
beth og andre medlemmer av den 
engelske kongefamilien. 

Og i 2012 ankom det ameri-

kanske TV-selskapet CNN New-
market for å lage dokumentarpro-
grammet «A Day in the Life of 
William Buick».  

Av andre nordmenn er det bare 
sjakkverdensmester Magnus Carl-
sen som kan skilte med den typen 
internasjonal oppmerksomhet.

Press og presse takler han tilsy-
nelatende uten problemer. Beina 
er godt plassert på jorden når de 
ikke er i stigbøylene. Likevel er 
ikke alt som før berømmelsen.

– Jeg kan for eksempel ikke 
stikke innom en lokal pub i New-
market og ta en øl, medgir han.  
– Men noe må du ofre når du er 
proff. 

William har fremdeles et tett 

norsk i tet: William Buick fra 
Bærum i lyseblått og rosa midt i 
bildet vinner løpet Troy Asset 
Management Handicap Stakes 
på hesten Consign på ærverdige 
Ascot galoppbane. 

og nært forhold til mamma Maria 
og de tre yngre brødrene Martin, 
Andrew og Ole som alle fremdeles 
bor hjemme i Bærum.

Pappa Walter bor som ham i 
Newmarket. 

Da den 25 år gamle stjerneryt-
teren dro til Mauritius sist høst, 
tok han for eksempel lillebror An-
drew med som reisefølge og før-
stesupporter. 

– Hvis man ikke deler sukses-
sens med noen, hva er da vitsen 
med suksess? spør William ut i 
luften før han setter seg på en 
hest og tar en treningsrunde på 
hjemmebanen i galoppbyen New-
market.  


