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Elise Bagger har jobbat på Menhammar Stuteri sedan januari månad 2017. Hon jobbar med de 

sysslor som ingår i en stuteritjänst, som till exempel delaktighet när avelshingstarna ska samlas på 

sperma, fölstona ska gynundersökas och eventuell insemineras, nattvaka inför fölningar, unghäst 

hantering, preparera unghästar inför auktioner och så vidare… 

Elise är uppvuxen på hästgård i Umeås omgivningar och hon hann då med att tävla flera år i 

hästhoppning. Hon har gått på Forslunda Gymnasiet med inriktning häst och hon fick där bredda sitt 

hästkunnande. Efter det var kärleken till travsporten var född. 

Innan Elise ”landade” på Menhammar Stuteri har hon jobbat inom handel bland annat som säljcoach 

för Dior. Anställningen innan hon började på Menhammar var vid Solvallas Travskola där hon 

jobbade som kurs- och eventansvarig.  

En väldigt positiv sak med sin anställning på Menhammar upplever Elise är att få vara med hela vägen 

under fölens uppväxt. Från det att de föds, vara med under deras uppväxt samt förhoppningsvis få se 

dem komma ut på tävlingsbanan.  

Elise upplever Menhammar Stuteri som en fantastisk plats för travälskare och en härlig arbetsplats. 

Ett ställe där man verkligen månar om sin personal och alla djuren på gården. Elise tycker man är ett 

härligt team på stuteriet med en bra sammanhållning och att hon lär sig ständigt nya saker.  

Fritiden använde Elise mycket till sina två bulldoggar. Hundarna är med på utställningar och de 

används även i avel. I övrigt umgås hon gärna med sin familj och vänner på ledig tid samt även att 

träna själv. 

Valet att ha med Nuncio på bilden var inte svårt för Elise. Elise menar att hon var en av många som 

följde hans fantastiska tävlingskarriär med beundran och fascination, hon känner det som en ära att 

få jobba vid hans sida idag. 


