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”Trilles” travheste

Direktør for AKKC, Ernst Trillings-
gaard var bidt af en gal travhest 
tilbage i 1970’erne under sin tid som 
direktør for Holstebro-Hallen.
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Far og søns gyldne parløb

Niels og Jeppe Juel sigter mod at 
gøre Stelton til Europas bedste trav-
hest næste år.

Side 20-21

Aladdin og stjernerne

Vi ser her på et ganske særligt horo-
skop, nemlig for en hest, og det er 
ganske usædvanligt.

Side 30

JUBILÆUMSAVISENJUBILÆUMSAVISENJUBILÆUMSAVISEN
1954 2014

NKI Racing Arena Aalborg 60 års jubilæumsavis - 1954-2014

SØNDAG 14. SEPTEMBER 2014

Derby Revanchen
Aalborg Store Pris 2014

FREDAG 19., LØRDAG 20. OG SØNDAG 21. SEPTEMBER

NKI Racing Arena Aalborg 60 års jubilæumsavis - 1954-2014NKI Racing Arena Aalborg 60 års jubilæumsavis - 1954-2014NKI Racing Arena Aalborg 60 års jubilæumsavis - 1954-2014NKI Racing Arena Aalborg 60 års jubilæumsavis - 1954-2014NKI Racing Arena Aalborg 60 års jubilæumsavis - 1954-2014NKI Racing Arena Aalborg 60 års jubilæumsavis - 1954-2014NKI Racing Arena Aalborg 60 års jubilæumsavis - 1954-2014

Borgmesteren

Vi satte borgmester Thomas 
 Kastrup-Larsen stævne og spurgte 
lidt ind til hans holdninger og ople-
velser på Aalborg Væddeløbsbane.
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VIND 
PRÆMIER FOR 

10.000,
til Skallerup Seaside Resort

Se side 23



Det er med stor glæde, at vi i for-
bindelse med vores 60 års jubilæ-
um kan udsende denne avis, som 
er fyldt med redaktionelle artik-
ler, annoncører og sponsorer, og 
vores håb er, at indholdet giver 
værdi, uanset om man som læser 
er sports-, spil- eller kulturinteres-
seret eller fl ere af de elementer i 
samspil.

Den præcise dato for jubilæumsdagen var 
15 august, men vi synes, at det giver mere 
mening at profi lere jubilæet i forbindelse 
med årets suverænt største begivenhed, 
som er Aalborg Store Pris weekenden, også 
kaldet Derby Revanchen, som fi nder sted 
i weekenden d. 19 - 21. september. I disse 
dage forventes der over 10.000 gæster her 
i Aalborg, som udover fra hele Nordjylland, 
også kommer fra resten af Danmark, Norge 
og Sverige, og vi glæder os til at give alle en 
god oplevelse.
60 år med hestesport på NKI Racing Arena 
Aalborg eller Aalborg Væddeløbsbane, som 
arenaen også kaldes af mange - det er en 
lang historie.
Sporten er unik og fyldt med fart, intensitet 
og spænding, og en løbsdag er absolut et 
besøg værd, uanset om du som person er 
hestesportsinteresseret eller ej. Vi kan ikke 
beskrive følelsen af, at være medejer af en 
hest, som kommer først over målstregen, 

eller da din favorithest skaff er dig den sto-
re gevinst i spillet. For vi har hver især vores 
historie med hestene, spillet og sporten, og 
for mange går den ind under huden. En stor, 
uforglemmelig og minderig sejr for nogle, 
er et skuff ende nederlag for mange andre. 
Sådan er sporten på godt og ondt – men 
hold op hvor adrenalinen pumper i kroppen, 
når man fysisk er til stede på en hestevæd-
deløbsdag, hvor hestene suser forbi. Andre 
gæster vælger også turen, som en anderle-
des oplevelse med god mad og drikke og 
social samvær i hyggelige omgivelser – altså 
kort sagt er det en verden af oplevelser og 
en sport og et udfl ugtsmål for alle.

Førende i Danmark
Vi kunne have skrevet en hel roman om det 
hele, men vi har været nødsaget til at selek-
tere og udvælge nogle få, men samtidig øn-
sker vi også at takke alle andre, der har været 
med til at gøre hestesporten i Nordjylland, 
som den pt. førende i Danmark, og som en 
sport som genererer mange arbejdspladser 
og mange positive historier i ind- og udland.
NKI Racing Arena Aalborg er en kombine-
ret trav- galop- og montè bane. Vi er en af 9 
væddeløbsbaner i Danmark, og her i Aalborg 
afvikler vi løb hele året rundt, hvilket ikke 
alle baner gør, da de ikke har det fornødne 
hestemateriale hertil. Nordjylland er den 
region, der har det absolut største hestema-
teriale, og er hele fundamentet for sporten i 
Danmark. Endvidere har de mest vindende 

trænere bosat sig i Nordjylland 
og ikke forglemme den store 
ungdomsafdeling, som bare 
vokser og vokser.
Ud over hestesport danner 
væddeløbsbanen også ram-
men om en række andre ak-
tiviteter. Arealet bruges bl.a. 
til at afvikle kulturelle og vel-
gørende arrangementer, og for-
skellige fi rma-, private og sport-
sarrangementer. I dagligdagen 
drives også en Cafè Pitstop, som har 
åbent hver dag fra kl. 10.00 – 23.00, og 
der kan opleves alt slags sport, som vises 
på storskærme, nydes mad og drikke, spilles 
på alt slags spil i Danske Spils portefølje og 
nyde det gode sociale samvær. Væddeløbs-
banen har også en fl ot panoramarestaurant 
med plads til 350 spisende gæster, og der 
afholdes lige fra runde fødselsdage, konfi r-
mationer, fi rmafester til begravelser mv.

Afvekslende program
I Aalborg Store Pris weekenden handler det 
heller ikke udelukkende om travsport, og vi 
har, for at ramme bredt i målgruppen, udar-
bejdet et program, som vil kunne tiltrække 
mange forskellige mennesker. Se bare pro-
grammet på bagsiden.
Lørdag d. 20. september er hovedbegiven-
heden NKI Aalborg Store Pris Derbyrevan-
che for hopper, og søndag d. 21. september 
er det NKI Aalborg Store Pris Derbyrevanche 

for hingste/valakker, og lige netop derby-
revanche er nøgleordet i sporten, da der kun 
køres et derby og der køres kun en derbyre-
vanche. Så der er masser af prestige på spil 
ud over de gode præmiepenge, hesteejerne 
kan vinde.
Afslutningsvis vil jeg gerne benytte lejlig-
heden til at ønske jer alle sammen hjertelig 
velkommen her på NKI Racing Arena Aal-
borg med håbet om en rigtig god og velaf-
viklet weekend.
 
Michael Korfi tsen
Direktør

Velkommen!

KONTAKTINFO:
E-mail: info@aav.dk, tlf. 96-303700,  Facebook: 
www.facebook.com/nkiracing arena Web: 
www.aav.dk. Her kan du fi nde alle informatio-
ner om væddeløbsbanen.

ADRESSE:
Skydebanevej 25, 9000 Aalborg. Man kommer 
direkte til hovedindgangen ved at dreje til 
højre i rundkørsel ved busholdepladsen.

ENTRÈ:
Kr. 25 på almindelige løbsdage. Kr. 50.- på 
udvalgte løbsdage. Børn under 16 år har altid 
gratis adgang. Hele sæsonplanen kan ses på 
aav.dk
 
PARKERING:
NKI Racing Arena Aalborg har store parkerings-
arealer ved indgang og i drive-in. 
Der er altid gratis parkering.
 
PAKKETILBUD:
NKI Racing Arena Aalborg tilbyder virksomhe-
der, foreninger, organisationer og private en 
total oplevelse, hvor sport, spil, spænding og 
lækker mad er i højsædet. I bliver introduceret 
til sporten med både rundvisning i staldene, 
staldtips og instruktion i spil. Vi skræddersyr 
pakkerne til netop jeres behov. 
Se mere på www.aav.dk eller 
ring på 96-303700.
 
SPISESTEDER:
Der er fl ere forskellige muligheder for at købe 
mad og drikke. På 1. sal i hovedbygningen 

fi ndes vores panorama restaurant og en VIP 
lounge, mens man i stueetagen fi nder vores 
bar i cafeteria/spillehal og vores bar i Cafè Pit-
stop. Vi har også udendørs grill. På staldsiden 
fi ndes der bespisningsmuligheder i multihuset. 
Restaurant kan kontaktes på tlf. 98-121009.
 
TOILETTER:
Findes i stueetage i forhal, i spillehallen, i Cafè 
Pitstop og i restaurant på 1. sal.
 
INFORMATION:
Vores Informationsbod fi nder du i spillehallen. 
Her kan du spørge om alt mellem himmel og 
jord, og der kan hæves på dankort, visakort og 
fl ere andre korttyper.
 
FOR BØRNENE:
Der er masser at tage sig til for de yngre 
gæster. I maj 2013 har vi nyanlagt en udendørs 
legeplads, og indendørs er der legerum for 
de mindste samt play station- og fodboldspil 
for de lidt større børn. Måske kunne børnene 
tænke sig at besøge vores ungdomsafdeling?
 
LØBSPROGRAM:
Vores løbsprogram i farver kan købes for kr. 
25- i Informationsboden eller i Cafè Pitstop. 
Programmet kan også downloades gratis på 
aav.dk
 
CAFÈ PITSTOP:
Har åben fra kl. 10.00 – 23.00 hver dag året 
rundt. Tlf. 98-121217. Der kan ses alt slags 
sport på storskærme, spilles på alt slags i 
Danske Spils portefølje, spilleautomater, og 

derudover kan der nydes mad, drikkevarer og 
ikke mindst det sociale samvær.

PERSONALE:
NKI Racing Arena Aalborg har følgende 
medarbejdere: Michael Korfi tsen ( Direktør 
), Pia Kristensen ( Bogholder/kontor ), Alette 
Henneberg ( Koordinator/kontor ), Poul Erik 
Aagaard ( Konsulent presse/salg ) Jørn De 
Rosche ( Baneforvalter ), Tommy Kanstrup ( ba-
nemedarbejder ), Daniel Petersen ( Banemed-
arbejder elev ), Jørgen Madsen, Preben Mørk, 
Mike Nørgaard, Peter Jensen ( alle Cafè Pitstop 
), Erling Eriksen ( Totalisatorforstander ) og op 
til 35 medarbejdere på deltid som er tilknyttet 
på løbsdage.
 
BESTYRELSE:
Stig Berg Norsk ( formand ), Bo Jørgensen ( 
næstformand ), Bente Østergaard, Bent Grøn 
og Kira Clausen
 
TRÆNERE:
NKI Racing Arena Aalborg har tilknyttet 14 pro-
fessionelle travtrænere: Pauli Andersen, Troels 
Boeck, Kent Friborg, Bjarne Fyenbo, Flemming 
Jensen, Peter Jensen, Jeppe Juel, Allan Kri-
stensen, Niels H. Madsen, Arne Normann, Leif 
Nørbak, Anders Pedersen, Kaj Westergaard og 
Casper Jensen.
 
TRAVBANEN:
Travbanen er 1000 meter lang, og kørselsret-
ningen er mod uret. De typiske distancer er 
1600 meter og 2100 meter, og underlaget er 
fi nkornet stenmel.

GALOPBANEN:
Galopbanen er 1250 meter lang, og underlaget 
er græs. De typiske distancer er 1800 meter og 
2000 meter.
 
PUBLIKUM:
I 2013 besøgte 65.000 tilskuere banen, og det 
var fordelt på 32 løbsdage, så gennemsnittet 
er 2.000 publikummer pr. løbsdag. Årets su-
verænt største dag er om søndagen i Aalborg 
Store Pris weekenden, hvor der i 2013 var over 
6.000 på plads.
 
SPONSORER:
Vores hovedsponsor er NKI Kloak- og Indu-
striservice A/S. Derudover har vi mange gode 
sponsorer i GULD, SØLV og BRONZE segmentet, 
hvor vi sikrer sponsorerne god værdi, og kon-
taktprisen er lav i de forskellige målgrupper. Se 
mere på aav.dk
 
OMSÆTNINGSREKORD:
Den største omsætning på en enkelt løbsdag 
er kr. 3.155.595. Rekorden blev sat lørdag d. 22. 
februar 2014.
 
TOTALOMSÆTNING:
Omsætningen i 2013 indenfor de forskellige 
forretningsområder var på 67,4 mio. kr. i NKI 
Racing Arena Aalborg regi. Forretningen har 
været igennem en massiv vækst igennem de 
seneste 3 år. Omsætningen i 2010 var 28 mio. 
kr. Trenden er stadig opadgående.

UDGIVET AF:
NKI Racing Arena/ Aalborg Væddeløbsbane 
søndag 14. september 2014.

ANSV.REDAKTØR: 
Michael Korfi tsen.

REDAKTION: 
Henning Hansen, Jes Dige, 
Allan Clausen og Poul Erik Aagaard, m.fl .
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Nogle gange går vi over åen efter vand. 
Vi flyver over verdenshave for at holde 
ferie, og vi planlægger, pakker og tjek-
ker, så alle mand er trætte, når vi endelig 
er fremme ved målet. 

I Skallerup har vi et alternativ til stress og 
strabadser…

Vi har siden 1949 dannet ramme om fe-
rier, som gør familier glade i låget. Vi er 
nemme at komme til i bil. Vi er ikke de 
største, men vi bestræber os på at være 
de bedste – og byder velkommen med 
humor og hjertevarme.

Når først børn én gang har mærket fri-
heden ved at holde ferie i Skallerup, vil 
mange tilbage igen. Midt i den fredede 
natur kan børnene færdes trygt mellem 
husene, på stranden og dyregården, i 
vandlandet og de kreative værksteder. 
Naturen i den yderste klitrække har en 
nærmest meditativ virkning, som gør, at 
hele familien kan slappe af og nyde roen 
eller være aktiv i sit helt eget tempo.

I kommer til at bo i et af de 273 dejlige 
feriehuse med havet som nærmeste 
nabo. Måske går den allerførste dag 
med at hygge jer i huset, gå tur ved 
vandet og snuse i supermarkedet eller 
nogle af vores hyggelige spisesteder. 

De efterfølgende dage vil familiens  
vandhunde helt sikkert tilbringe i det sto-
re tropiske vandland med hvirvelstrøm-
me, vandkanoner, grotter og rutsjebaner. 
Her er altid lunt og godt at opholde sig 
- uanset vejrudsigten. I får måske lyst til at 
prøve Skallerups allervarmeste nyhed, en 
stor sansesauna med lys og lydeffekter. 
Og så bydes her på daglige gus - med 
udsigt til Vesterhavet…

”Vi vil i legelandet i eftermiddag 
mor, og I kan bare blive her i huset. 
Vi skal mødes med dem, vi rutsjede 

om kap med i morges, og vi kan 
sagtens gå derhen selv”

Børnene vil med garanti nyde at slå 
sig løs i det store indendørs legeland. 
Og hele familien kan spille bowling el-
ler badminton eller lade kreativiteten 
udfolde sig i Team Aktiv. Her kan I bl.a. 
male og bage, lave bolsjer og karamel-
ler, fremstille glaskunst og smykker, og 
I har chancen for at lære at slibe sten 
og rav. Det er også Team Aktiv, der viser 
film i biografen, arrangerer rulleskøjte-

disco i feriecentrets store sportshal og 
fodbold eller hockey-turnering for hele 
familien.

”…og så skal vi på dyregården? 
Der er islandske heste, shetlands-

ponyer, høns, kyllinger, dådyr, geder, 
kalve, katte og kaniner, og bagefter 

kan vi besøge Emils snittehus 
inde i skoven”

På bondegården får børn og voksne 
indsigt i, hvor fødevarer som mælk, 
smør, mel og kød kommer fra, og bør-

SKALLERUP SEASIDE RESORT A/S
Nordre Klitvej 21 • 9800 Hjørring • Tlf.  9924 8400

www.skallerup.dk

Mor, far, vi vil 
derop igen! 
til vandlandet, bolsjeværkste-
det, den lille biograf, stenene 
på stranden, træ-snittemanden 
og dyregården 

Vidste du, at Skallerup Seaside Resort A/S er et non-profit foretagende. Skallerup-fondet ejer alle aktier i resortet, og overskuddet anvendes til fornyelse 
og forbedringer af faciliteterne. Her er fokus på at give gæsterne kvalitetsferie til rimelig pris kombineret med et bredt udbud af aktiviteter og faciliteter.

Vi byder dig og din 
familie velkommen til ...

nene kan deltage i morgenens fodre- 
runde, indsamling af æg hos hønsene, 
udmugning hos køerne og mange an-
dre gøremål.

I kan bage snobrød på bålpladsen, og 
hvis I krydser vejen, finder I ind til et lille 
rødt hus i skoven. Her arbejder træskæ-
rer ”Woodpek”. Han er en af Danmarks 
dygtigste træskærere, og stort set hver 
dag året rundt bemander han ”Emil’s 
snittehus”. Her bag skæve vægge og 
under tørvetag  lærer kreative sjæle i 
alle aldre at snitte i træ i uforglemmeligt 
selskab med ”Woodpek”. 

” ….man kan også have brug for 
ro og fred fra aktiviteter og familie-
pligter,  og så er Romulus det rene 

velvære for sjæl og krop”

Når man træder ind i Romulus, den 
historisk indrettede wellnesafdeling, 
glemmer man alt om tid og sted. Rum-
mene er opbygget efter gammel ro-
mersk tradition med rå kampesten, 
granitblokke, søjler, buer, dampbade, 
saunaer, varme termalbade og koldt-
vands bad. Lyden af rislende fontæner 
og termalbadenes klukken medvirker til 
total afslapning.  I Romulus er det tilladt 
at forkæle sig selv, og hvad er skønnere 
end en behandling, som styrker følelsen 
af velvære og giver ny energi.

Ferie der gør alle sammen glade

ANNONCE
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Vi satte borgmester Thomas 
 Kastrup-Larsen stævne og spurg-
te lidt ind til hans holdninger og 
oplevelser på Aalborg Vædde-
løbsbane.

Det kom der en rigtig fi n snak ud af, og gen-
nemgående var det, at borgmesteren har 
stor beundring og respekt for alle de ting, 
der sker i og omkring væddeløbsbanen. 
En af hans første replikker var: 
- Når man er 60 år, så er mange jo næsten 
klar til at gå på pension. 
Med alt det der sker på Aalborg Væddeløbs-
bane, og med den forfatning banen er i, så 
er der ingen tegn på snarlig retræte. Tværti-
mod, så er der tale om en meget ung 60-års 
jubilar. 

Hvordan er dit forhold til hestevæddeløbs-
sporten og NKI Racing Arena Aalborg?
Jeg har en datter på 12 år, som er meget he-
steinteresseret og jeg synes, at hestesporten 
er en rigtig fi n og sund sport. 
Jeg har fulgt ombygningen og forandringen 
på NKI Racing Arena Aalborg, og jeg må da 
sige, at det er ved at udvikle sig til et rigtig 
fl ot og attraktivt sted. 
Jeg har store forventninger til væddeløbs-
banens fremtid.

Hvad betyder væddeløbsbanen for Aalborg 
Kommune?
Vi har et rigtig godt samarbejde med væd-
deløbsbanen, og Aalborg Byråd har for nylig 
forlænget lejeaftalen med yderligere 18 år, 
så den løber til og med 2032. En sådan for-
længelse laver man kun, hvis man tror på, at 
væddeløbsbanen har en stor og positiv be-
tydning for byen og dens indbyggere. 
Væddeløbssporten er en solid sports- og 
kulturinstitution, som er godt forankret i aal-
borggensernes tankesæt. Banen er et stort 
aktiv for byen, som vi nødigt vil undvære 

Bidrager væddeløbsbanen til den høje livskva-
litet hos kommunens borgere, jvf. Europakom-
missionens undersøgelse?
Ja, det tror jeg bestemt. Men der er selvføl-
gelig mange faktorer der spiller ind på, at vi 
har så høj livskvalitet i Aalborg Kommune.
Der er mange mennesker, der bruger banen 
på mange forskellige niveauer og heste-
sporten har tilknyttet mange aktive. Med 
sine 40 % fi ndes Danmarks største koncen-
trat af traveropdræt i Nordjylland og vi har 
mange dygtige hestefolk her i landsdelen. 
Vi har den bane, der har fl est amatører, og 
landets førende travtrænere fi nder man i 
Aalborg. 
Derudover har Aalborg-banen vel nok lan-
dets mest velfungerende ungdomsafdeling, 
Ikaros, som tæller over 50 unge mennesker. 
Alle de unge mennesker får en uvurderlig 
viden og erfaring i at omgås dyr. Og netop 
det at få mulighed for at opleve samspillet 
mellem dyr og menneske, det er livskvalitet 
på højt niveau.  

Desuden er banen et socialt værested for 
unge mennesker med boglige vanskelighe-
der, og der er mange eksempler på, at banen 
er en meget rummelig arbejdsplads. Der er 
på staldterrænet ansat mennesker, som el-
lers ville have svært ved at fi nde andre jobs 
og som i dag elsker deres arbejde.  
Endelig er væddeløbssporten med til at fast-
holde og udvikle arbejdspladser i de små lo-
kalsamfund. En udvikling, som vi politikere 
støtter op omkring.
Så - alt i alt – jo jeg tror på, at Aalborg Væd-
deløbsbane er med til at højne livskvaliteten 
for mange mennesker.

Der er kun stævne på væddeløbsbanen 2-3 
gange om måneden. Har du evt. nogle ideer til 
alternativ udnyttelse af området?
Der foreligger allerede et prospekt, som 
peger på at tilknytte områdets ridehal til 
væddeløbsbanen. De planer, jeg har fået 
forelagt, er rigtig spændende og de vil helt 
sikkert være med til at skabe mange sports-

lige synergier samtidig med, at vi vil få en 
langt bedre udnyttelse af arealerne på ba-
nen, og hele området i Aalborgs Vestby. Lad 
os se, om der opnås politisk enig om at gen-
nemføre prospektet. 

Hvordan har du det med, at dansk hestevædde-
løbssport efter et politisk forlig skal spare op til 
30 mio. kr. årligt de næste fi re år?
Umiddelbart lyder det af mange penge, og 
det vil ligge et enormt pres på væddeløbs-
sporten, som vi kender den i dag. Nu er der 
ikke noget, der er statisk, og at man kigger 
indad i sporten for at justere og eff ektivisere 
strukturen er sikkert sundt nok. Kulturmi-
nisteriet burde forsøge at gå i dialog med 
sportens centrale organisationer for at fi nde 
en bæredygtig økonomisk model, herun-
der en nedtrapning af eksempelvis 15 mio. 
kr. over en 5-årig periode. På den måde gi-
ver det luft og mulighed for, at sporten kan 
omstille sig til at blive en sport, der i langt 
højere grad er baseret på mere forretnings-
mæssige principper. 

Hvordan ser du på Aalborg-banens fremtid?
Jeg ser store potentialer for Aalborg Væd-
deløbsbane. Banen har i de sidste 3-4 år 
trimmet sin organisation, og baserer nu sine 
aktiviteter på mere forretningsmæssige vil-
kår. Banen har siden 2010 investeret over 
13 mio. kr. i publikums- og staldfaciliteter, 
og fremstår nok i dag som Danmarks mest 
moderne væddeløbsbane. De mange inve-
steringer har bidraget til at sikre et solidt 
grundlag for en positiv udvikling fremover. 
Der er forlydende om, at provinsgaloppen 
forsvinder fra Aalborg og samles i Aarhus. 
Det vil være en uheldig udvikling og et tilba-
geslag for banen. Lad os håbe, at sparepla-
nerne ikke rammer Aalborg Væddeløbsbane 
alt for hårdt, idet der som sagt er et kæmpe 
potentiale på banen for yderlig udvikling. 
Den udvikling ser vi gerne i Aalborg Kom-
mune.

En ung 60-års jubilar

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen har selv prøvet at vinde travløb på NKI RACING ARENA. 
Lørdag 20. september kl. 10.30 klipper borgmesteren snoren til det nye staldbyggeri.



Tillykke 
med de 60 år



6  NKI RACING ARENA AALBORG   |   60 ÅRS JUBILÆUMSAVIS - 1954-2014

Tipseksperten Renè Larsen giver 
mange gode informationer til 
 banens spillende publikum.

Gang på gang har René Larsen nemlig ramt 
plet i det store og populære V5 eller V65 spil.
I slutningen af maj 2012 kunne Rene Larsen, 
som den eneste ramme plet med en gevinst 
på kr. 200.000,-.
Her kunne 24 glade vindere hæve gevinsten 
og fi k hver udbetalt kr. 8.300,-
Senere har Rene Larsen har ramt plet på en 
kupon, hvor gevinsten var kr. 100.000,- ikke 
dårligt, for et indskud på kr. 200,- pr. person.
De heldige vindere kunne således gå hjem 
med hver kr. 10.000,- i lommen.
Udover disse store gevinster har anparts-
bonen også haft gevinster på kr. 50.000,- og 
kr. 20.000,- m.fl .
Ved den nordiske løbsdag onsdag 30. april 
ramte René Larsen igen plet.
Denne gang var gevinsten på kr. 18.342,- 
 eller kr. 1.842,- pr. person.

Mandag 30. juni kunne Rene Larsen igen 
glæde sig over en kæmpe gevinst, da han 
som den eneste havde fundet frem til de fem 
rigtige i V5 spillet. Gevinsten var denne gang 
på 119.673 kr. eller 10.879 kr. pr. anpart.
Og sådan er det gået lige siden med små og 
store gevinster.

René Larsen er født i sulky da han er søn af 
den tidligere træner Finn Larsen.
Det er ikke nogen dårlig idé at henvende sig 
i informationsboden, hvor der hver løbsdag 
er 10 eller fl ere anparter til salg med et for-
slag, som René Larsen har lavet.
I Cafe Pitstop kunne én ualmindeligt heldige 
spiller lige op til jul i 2013 hæve kr. 220.000,- 
på en lynkupon. 
Det er en anden mulighed for at spille uden 
nogen form for indsigt at spillets facetter.
I Cafe Pitstop kan man spille hver 
dag året rundt på alt, hvad Danske 
Spil udbyder af muligheder.
Også tipsene til de enkelte løb 
kan man med stor fordel læse 
om i programmet, hver eneste 
løbsdag og her fi nder publikum 
også inspiration, hvor vejen til 
gevinstudbetalingen går hen.
Hele tre tipseksperter giver 
deres bud på dagens vin-
dere.
Er du i tvivl om dit 
indskud i totalisato-
ren – er der fremra-
gende inspiration 
at hente.

Held & Lykke!

Gevinster i Tipseksperten

Du har mange FACETTER - vi er der for hele DIG

Book et møde
på heledig.nu

Torben
Kunde i Nørresundby Bank

ROCKMUSIKER far til 3 drenge

BMW freakVILDmed  THAILAND

GUITARLÆRER GOLFSPILLER
STUDIEEJERGIFT

 MED  RANJA
KUNDE I NØRRESUNDBY BANK

Helside NKI Jubilæumsavis.indd   1 15-08-2014   10:57:46



Spørg dig selv:

Har vi brug 
for nogen, 
der skriver 
om det lokale 
og nære?

Vi er her for nordjyderneVi er her for nordjyderne
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Direktør For Aalborg Kongres og 
Kultur Center, Ernst Trillingsgaard 
var bidt af en gal travhest tilbage i 
1970’erne under sin tid som direk-
tør for Holstebrohallen og Holste-
brorevyen. Men den slags liden-
skaber koster, både i penge og tid.

- Så på et tidspunkt sagde min kone Else, at 
nu måtte jeg vælge. Er det mig eller hestene, 
du er gift med, sagde hun? Det var nu ikke 
fordi, der var nogen tvivl i mit sind, men jeg 
ventede alligevel lidt kækt et par øjeblikke, 
inden jeg svarede, at jeg så valgte hende, 
siger Ernst Trillingsgaard med et skævt smil 
og et lunt glimt i øjet.

Frokost banede vej for travkøb 
Det var ikke fordi Ernst var opvokset i et 
hestemiljø i 1940’erne på fødeøen Jegin-
dø, nord for Struer, at han havde interesse 
for travheste. Miljøet var stærkt præget af 
Indre Mission, og det lå ikke lige til unge 
Trillingsgaard. Han kom i handelslære, var 
en overgang herreekviperingshandler og 
nåede også at være forretningssfører for en 
dyrepark inden det store spring i 1965 til 
Holstebrohallen, hvor det også blev til en ny 
vennekreds. 
- Jeg spillede lidt fodbold med Verner Fem-
høj, der senere blev direktør for Skive-Trav-
bane. Han ringede en dag, og sagde, at jeg 
skulle være med i en travhest. Gu’ ska’ jeg ej, 
sagde jeg straks, men han fi k alligevel lokket 

mig med til en god frokost hos en heste-
mand ved Kjellerup’. 
Frokosten måtte have været meget god, for 
i alt fald blev Ernst Trillingsgaard medejer af 
3-åringen Nita Valentine, der kostede den 
dengang nette sum af 20.000 kroner. Nita 
Valentine blev sendt i træning hos Viktor 
Borregaard i Skive og præsterede pænt, 
men det var først efter et salg til Sverige, at 
hesten for alvor blomsterede op og tjente 
mange penge hjem, desværre altså nu for en 
ny ejer, som  haldirektøren tørt bemærker. 

Trille kører selv
Men det gav blod på tanden. Således hav-
de Ernst en overgang 6 heste, og samtidig 
blev han overtalt til selv at få amatørlicens 
ved Skive-banen. Inden han lovede Else, at 
hun var det suveræne førstevalg, nåede han 
i omegnen af 130 starter med 10 sejre og 17 
andenpladser som det ganske habile resul-
tat. Det var især med hesten Pries Salar, at 
sejrene kunne skrives ind i scrapbogen.
- Jeg kan godt fortælle, at det er en fanta-
stisk oplevelse at køre først over stregen i et 
travløb. Jeg forestiller mig, at det er ligesom 
når en landsholdsspiller i fodbold scorer i en 
vigtig kamp. Men i 1978 indfriede jeg kon-
sekvent mit løfte til Else og kørte mit sidste 
løb, ligesom min hesteejer status kom på 
vågeblus.  
 
Da Dirch fortrød
Selvom Ernst Trillingsgaard ikke mere kørte 
løb og ikke længere hver måned skulle fi n-

de penge til at betale til egne travheste, be-
varede han sine relationer til Skive-banen. 
Således var Holstebrorevyen sponsor for et 
løb, og det blev aftalt, at Dirch Passer, der 
var med i revyen, skulle føre et løb op under 
præsentationen med en hest i sulky. Dirch 
var med inde i stalden for at se, hvordan en 
travhest så ud ved nærmere bekendtskab. 
Efterfølgende var han ikke så munter som 
normalt og trods fl ere spørgsmål om årsa-
gen kunne Holstebrorevyens direktør ikke 
få noget svar. Men noget var ikke som det 
skulle være. 
- Til sidst måtte jeg være meget bestemt i 
stemmen overfor den bogstaveligt talt sto-
re mand. Fortæl mig nu, hvad der er galt. Så 
kom det. Tror du det går an, hvis jeg i stedet 
fører det travfelt op kørende på en cykel !!
Sådan blev det. Dirch Passer oksede på en 
cykel foran feltet og publikum var alligevel 
svært tilfreds.

Aalborg kører fl ot
I 1985 gik turen så videre til Aalborg, hvor 
en stilling som direktør for det daværende 
Aalborghallen skulle prøves. Og alle ved, 
hvordan det er gået. Ernst Trillingsgaard fi k 
banket hallen op i ’superligaen’ og har gen-
nem årene kunnet notere en succes som det 
kun bliver de allerfærreste forundt.
Og travhestene er heller ikke helt blevet 
glemt. 
- Jeg har ikke megen fritid, og som sagt er 
Else ikke til det med heste. Derfor kommer 
jeg ikke ret tit på banen, men det er mit ind-

tryk fra presse og gamle venner fra miljøet, 
at banen kører ganske fornuftigt. Især gør 
banens ledelse meget for hele tiden at få nye 
publikummer ud på banen. Og det er så vig-
tigt her hvor tv og spilleboder har overtaget 
en del af publikummet. Ligesom en fodbold-
kamp skal der være mennesker på lægterne 
for, at man får en oplevelse, når man tager 
på travbanen, siger Ernst Trillingsgaard, der i 
dag, efter nøje aftale med Else, er medejer af 
en enkelt travhest på Aalborg-banen og en 
ny er godt på vej.

Amanda Day er håbet 
- Ja, jeg har i dag, sammen med et par ven-
ner, hesten Romeo, som da også har gået 
pænt, men det er mest blevet til placeringer 
og kun få sejre. Så den er sat til salg og nok 
solgt, når læserne når til disse linjer. I stedet 
har jeg sammen med bl.a. Niels Andersen, 
Tekstilcenteret , tidligere turistdirektør Kaj 
Handberg og Torben Træsko fra Dyrehavs-
bakken for et halvt hundrede tusinde er-
hvervet unghesten Amanada Day, der er i 
træning hos Kaj Westergaard på Haldager 
ved Gjøl.  
Amanda Day, der er 2½ år, skal i prøveløb til 
efteråret, men skal først starte som 3-åring 
i 2015. Kredsen tror så meget på Amanda 
Day, at de har meldt den i alle årgangsløb, så 
måske får ’Trille’ alligevel her på sine senior-
dage både dejlige Else og en kanontraver på 
en og samme tid. 

”Trille” elsker travheste

Ernst Trillingsgaard og Preis Salar var et godt 
 makkerpar der vandt fl ere løb sammen i Skive.

Hans Kongelige højhed Prins Henrik har også 
deltaget i væddeløb på Aalborg-banen.

Her er det Ulf Pilgaard og Claus Ryskjær der er på 
banen.

Erik Paaske og Grethe Sønck slap heller ikke for en 
tur på travbanen i Skive.



Europa Plads 4, Aalborg · Billetkontor: hverdage kl. 12-17 · Tlf. 9935 5566 · akkc.dk

Henrik Lykkegaard
Pernille Schrøder · Vicki Berlin 

Niels Ellegaard 
Kapelmester Jens Krøyer 252525

Jubilæum 1990-2014

AALBORG VINTERREVY

år

Kapelmester Jens Krøyer 252525
AALBORG AALBORG VINTERREVY

år252525år252525

Julebu� et, revy, musik & dans, overnatning 
i dobbeltværelse inkl. morgenbrunch
Kulturpakke pr. person ........................................................................1.062,-

Ekskl. drikkevarer
Bestilling: First Hotel Europa tlf. 70125151 · � rsthotels.dk
(Tillæg for enkeltværelse kr. 274). Kulturpakker kan købes til � g. spilledatoer 
21., 22., 28., 29. november og 5., 6., 13. december.

Få rørt lattermusklerne 

i Det Glade Aalborg!

Julebu� et, revy, 
musik & dans
Pr. person........................................................................588,-

Ekskl. drikkevarer

Aalborg Vinterrevy 2014
DE BEDSTE NUMRE GENNEM 25 ÅR

Hver fredag og lørdag fra 
14. november til 13. december
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NKI Kloak- og Industriservice på 
Lundeborgvej 12 i Aalborg er i dag 
hovedkvarter for de fem afdelin-
gen i virksomheden beliggende i 
Skive, Ebeltoft, Aarhus og Vejle.

I alt beskæftiger virksomheden ca. 70 mand 
fordelt på de enkelte afdelinger.
Det er Michael K. Sørensen der som driftsdi-
rektør har det daglige ansvar for alle afdelin-
ger.
Vi spurgte Michael K. Sørensen hvad hoved-
opgaven består i?
De orange biler er kendt over store dele af 
landet og det er ofte med Slamsugning, 
TV Inspektion, Industri Rengøring og Af-
faldsmodtagelse, som vi hovedsageligt be-
skæftiger os med.
Gennem de sidste par år har vi været i gang 
med en turn- around i virksomheden efter år 
med skiftende resultater.

Nu har vi sat fokus på vores kerneområder 
og det er altafgørende for vækst i de kom-
mende år så vi kan fremtidssikre virksomhe-
den.
NKI er kendt over det ganske land for 
slamsugning indenfor erhvervslivet og pri-
vate. Det er her det hele startede og denne 
del af virksomheden har været vores kerne-
område gennem årene.

Hvad består det af?
Det danske erhvervsliv som Vattenfall, Nord-
jyllands Værket og andre store virksomheder 
der har behov for tømning af siloer for slam 
og olie. Også landets kommuner bruger os i 
meget stort omfang og vores største kunde 
er Aalborg Forsyning.
Opgaven her er renseanlæg, pumpestatio-
ner og kloakledninger i hele kommunen.
Hos de private er det selvfølgelig stoppede 
kloaker og afl øb der ofte er opgaven, siger 
Michael K. Sørensen.

TV Inspektion
Også her er det både erhverv og private vi 
arbejder for.
Når man ønsker et eftersyn på kloaksyste-
met eller afl øbene er det her vi kommer ind 
med vore kameraer, som kan afsløre alle fejl 
og mangler. Vi kan dokumentere fejlene og 
det letter ofte virksomheder og private i for-
skellige tvister om hvem der har ansvaret for 
at fejlen er opstået.
Da man byggede Musikkens Hus i Aalborg, 
blev vi bedt om at fi nde ud af, hvad der var 
årssagen til at akustikken i koncertsalen 
ikke var som den skulle være. Det viste sig, 
i et hulrum i fundamentet fandt vi 36 meter 
inde i bygningen fremmed legemer med 
bygnings aff ald, der var årsagen til den dår-
lige lyd. Vi kunne dokumentere fejlen med 
vore kameraer og få fejlen udbedret.
Også olieledninger på skibe kan vi løfte op-
gaven på. Her fi nder vi ofte lækager og rust 
i rørene.

Aalborg Forsyning og i den forbindelse 
Fjernvarmen kontrollerer vi rørenes tilstand 
for at sikre der ikke er fejl i ledningsnettet, 
siger Michael K. Sørensen.

Industri Rengøring
Vi har en meget stor maskinpark med alt in-
denfor fejemaskiner traktorer, lastbiler med 
det mest avancerede udstyr til højtryksrens-
ning, og biler der kan spule evt. olie udslip 
væk og samle det hele op i tanken.
Det kan også være kartoff elmelsfabrikker 
der skal have renset deres produktionsrør 
eller procesanlæg, der skal rengøres for af-
lejninger. Her er der for alvor tryk på vores 
udstyr.

NKI løser opgaven
NKI KLOAK OG INDUSTRISERVICE

Hovedafdeling:
NKI Kloak og industriservice
Lundeborgvej 12, 9220 Aalborg Ø
nki@nki.as, www.nki.as

Afdelinger i: 
Skive, Ebeltoft, Aarhus og Vejle

Antal medarbejdere:
60 – 70 afhængig af sæsonen

Antal køretøjer: 45 stk.

Omsætningen genereres fra:
Slamsugning og industriservice
Tv. Inspektion af kloakledninger
Aff aldsmodtagelse

Virksomheds alder: 24 år.
 
Direktør: Michael Sørensen

Det er en imponerende bil- og maskinpark NKI Kloak- og Industriservice råder over.

ANNONCE
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Vi har biler og maskiner der kan spule op til 
3000 bar, men valget af bar afhænger selv-
følgelig af opgavens karakter.
Det samme gør sig gældende i olietanke, 
der rengøres efter samme princip. Det der 
afviger her er at olietanken skal rengøres 
med varmt vand op til 90°C.
Bilen har monteret fem oliefyr, der sikrer at 
vi kan løse opgaven med olie og fedt.
Vores mammut bil kan klare opgaver i både 
det våde og tørre element.
Beredsskabsstyrelsen bruger os ofte for at 
løse opgaver ved brand og andre katastro-
fer.
Det er en meget tung og farlig maskine der 
kræver et veluddannet personale til at betje-
ne den. Det kræver en stor forståelse for alt 
det maskinelle.

Aff aldsmodtagelse
Her arbejder vi på at alt hvad vi får ind af 
kloakvand, slagger og jord renser vi til gen-
anvendelse. Det er et meget spændende 
miljøarbejde hvor vi medvirker til at sikre 
miljøet for fremtiden.

Hvad bruger vi det til?
Aff aldsproduktionen, slagger til veje, sand 
til betonbelementer, bundsikring af havne, 
støjvolde og meget mere. Det er områder 
hele tiden udvikler sig og vokser i omfang, 
siger Michael K. Sørensen.

Sponsor
Hvordan oplever du at være hovedsponsor 
for NKI RACING ARENA/ AALBORG VÆDDE-
LØBSBANE? 

Det har været en spændende oplevelse at 
komme ind i en sport hvor der er så man-
ge muligheder for at udvikle et samarbejde 
med andre sponsorer.
Vi har gennem det sidste kvartal arbejdet på 
at udvikle et samarbejde med KN RENGØ-
RING i Pandrup.
Vi har så mange sammenfaldende interes-
ser og det skal vi selvfølgelig udbygge. Det 
er ofte således at når vi indgår kontrakter 
kan der være fl ere facetter i opgaven. Vi har 
indtil nu ikke villet gå ind i den almidelige 
rengøring men med det samarbejde vi nu 
har indledt kan vi også tilbyde vore kunder 
at løse den opgave for dem. På den måde 
er mine sponsorinteresser blevet styrket på 
væddeløbsbanen.
Jeg kan nu se et synligt resultat af det der er 
investeret, siger Michael K. Sørensen.

Personale
For en virksomhed som vores er det vigtigt 
at personalet har en meget stor felksibilitet 
efter opgavens karakter. Det er jo ofte efter 
almindelig arbejdstid at der lige pludselig 
kommer en presserende opgave ved en ka-
tastrofe eller brand.
Vores medarbejdere har et utroligt stort 
engagement i virksomheden og det smit-
ter af i evnen til at se mulighederne fremfor 
begrænsningerne. De har ansvarsfølelse og 
er toployale og det siger jeg efter 12 år i det 
danske forsvar indenfor specialtropperne.
Vi har Danmarsk bedste personale.
Vi hviler ikke på laurbærene – i morgen an-
griber vi igen, slutter Michael K. Sørensen.

Mammut køretøjet som NKI råder over 
er et af landets største og med en ydelse op til 3.000 BAR 

er det et kraftigt køretøj, der klarer selv de mest vanskelige opgaver.
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Da banen åbnede 15. august 1954 
strømmede folk til fra nær og � ern 
i Nordjylland. 
Åbningsdagen tiltrak så man-
ge publikummer, at der ikke var 
plads til alle. Flere måtte overvæ-
re de første løb bag rækværket, 
som man ligge akkurat kunne kig-
ge over.

Siden da er Aalborg Væddeløbsbane blevet 
en uundværlig kultur og sportsinstitution 
godt forankret i den nordjyske muld, ikke 
kun for de mange aktive i sporten, men så 
sandelig også for de mange publikummer, 
der stadigvæk gæster vores bane gang på 
gang, når vi afvikler løb.
Det sætter os naturligvis i en gunstig posi-
tion i forhold til at fastholde væddeløbs-
sporten, både trav og galop, i vores del af 
Danmark. 
Og der skal gøres meget for at fastholde og 
udvikle væddeløbssporten. 
Det er jo almindeligt kendt, at væddeløbs-
sporten, sammen med mange andre sports-
grene, har været under pres gennem fl ere 
år. Det er der mange grunde til, og mange 

mennesker inden for sporten har mange 
forskellige meninger om denne kedelige 
tendens. Men en ting er sikkert. Vi lever i 
dag i en verden, hvor oplevelsesindustrien 
har kronede dage, som fylder os med nye 
mangfoldige sportslige og kulturelle tilbud. 
Det betyder, at sporten bliver udfordret på 
mange niveauer. 

Betingelserne
Det er de barske betingelser for at overleve 
i en hurtig, turbulent tid, men det er endnu 
engang de vilkår, som bestyrelsen på NKI 
Racing Arena Aalborg lever med i daglig-
dagen. Men i stedet for at ”lade stå til”, har 
bestyrelsen valgt en strategi med proaktive 
handlinger, der tager udfordringen op, og 
sætter ind på forskellige niveauer. 
Vi har tilpasset vores organisation, gjort den 
fl eksibel og mere forretningsorienteret, klar 
til at imødekomme tidens behov og udfor-
dringer.   

Faciliteterne
For fi re år siden startede vi med at renovere 
publikumsfaciliteterne i restauranten. 
Vi har i dag tidssvarende faciliteter med en 
fl ot restaurant, spillehal og moderne VIP lo-
kaler. Derudover skal vi også fremhæve vo-

res fl otte sportscafé, Cafe Pitstop, som byder 
på trav, galop, fodbold, ishockey og mange 
andre sportsgrene på storskærme hver dag 
i ugen til vores mange kunder.
Vi har siden hen bygget velfærdsfaciliteter 
på staldsiden, fået opført nye legepladser, 
ny paddock og rails til galoppen, og som 
kronen på værket påbegyndte vi her i for-
året nyt tiltrængt staldbyggeri til vores gæ-
ster og amatører. 
De gamle stalde stammede fra åbningen i 
1954, og var efterhånden en del nedslidte. 
Det er derfor, at vi her 60 år efter med stolt-
hed kan fremvise helt nye tidssvarende 
staldfaciliteter, som nu står færdige i forbin-
delse med afviklingen af dette års Store Pris 
Weekend.     
Endelig har det været bestyrelsens erklæ-
rede målsætning at støtte sportens mange 
aktive på fl ere områder. 
Vi har sat fokus på vores ungdomsforening, 
Ikaros, der i dag fremstår som nok Danmarks 
mest veldrevne, og tæller over 50 unge men-
nesker, som bliver undervist i trav, galop og 
monté af erfarne instruktører. 

Auktion
For tredje. år i træk arrangerer vi en stor 
auktion, hvor ca. 80 ungheste og løbsheste 
kommer under hammeren. 
Det er blevet en fl ot afsætningskanal for 
Nordjyllands mange opdrættere, og det er 
samtidigt vores håb at det kan bidrage til at 
tiltrække nye hesteejere til sporten. 
Auktionen foregår i øvrigt her på banen lør-
dag aften i Store Pris Weekenden.
I fremtiden inden for trav og galopsporten 
vil vi se en øget mobilitet blandt de aktive. 
Der foregår allerede en heftig rejseaktiv for 
at starte deres heste i på væddeløbsbaner i 
Norge og Sverige. 
Flere og fl ere baner syd for grænsen bliver 
også jævnligt besøgt, hvor navnlig Frankrig 
står højt på ønskelisten blandt de aktive på 
grund af de store præmier, der bliver kørt 

om dernede. Men denne tendens skulle 
også gerne gå den anden vej. 
Vi skulle gerne have faciliteter og præmie-
summer, der forhåbentligt kunne tiltrække 
fl ere og fl ere udenlandske gæster til vores 
bane. Efterhånden står vi godt rustet til at 
imødekomme fremtidens udfordringer på 
den front også. Vi har nu et anlæg, der fuldt 
ud lever op til de krav, der bliver stillet af 
publikum, men ikke mindst af de aktive trav 
og galopudøvere.

Nordjysk opbakning
NKI Racing Arena Aalborg har en fantastisk 
historik. Vi har en rigtig god opbakning af 
Aalborg Kommune og i Nordjylland gene-
relt.
Væddeløbsbanen er et yndet udfl ugtsmål 
og grønt åndehul for mange nordjyder, og 
fremstår i dag som en aktiv medspiller i det 
brede Nordjyske  kulturudbud, og således 
ikke længere ”bare” en væddeløbsbane.
Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi i 
bestyrelsen er drevet af et brændende øn-
ske om at udvikle vores bane til at blive Dan-
marks bedste. Det skal være sådan, at når 
nogen bruger vores faciliteter, aktive som 
publikummer, i restauranten eller på stald-
siden, så skal vi gerne efterlade et indtryk af 
kvalitet og høj service. Og med de mange 
tiltag, vi har sat i søen over de sidste 4-5 år, 
mener vi, at grundlaget for en stabil og po-
sitiv udvikling fremover i høj grad er til ste-
de, således at vi med rette kan kalde os for 
”Danmarks bedste Væddeløbsbane” 
Slutteligt vil vi gerne ønske byen, Nordjyl-
land, aktive og publikummer, kort sagt jer 
alle sammen tillykke med jubilæet. 
Vi glæder os til at se jer alle her på banen i 
Store Pris Weekenden og i mange år frem-
over.

Velkommen til 
På bestyrelsens vegne
Stig B. Norsk, Formand

NKI Racing Arena Aalborg 
”Danmarks bedste væddeløbsbane”

Bestyrelsen i Aalborg Væddeløbs Forening består af Formanden Stig B. Norsk, 
Bent Grøn, Bo Jørgensen, Bente Østergaard og Kira Clausen.

Det er byggefi rmaet Arne Andersen, Vrå der har opført de nye stalde, med formand Per Nielsen som 
ankermand.
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Opdrætterforeningen startede 
med at holde auktion over med-
lemmernes heste i 2010.

Efter at have afholdt de to første 2010 og 
2011 på Charlottenlund, fl yttede vi i 2012 
til Aalborg, hvor vi i 2012 og 2013 afholdte 
auktionerne i Gigantium.
I 2014 fl ytter vi arrangementet ind på væd-
deløbsbanen i Aalborg, siger Mikkel Jørgen-
sen, direktør i Opdrætterforeningen.

Grunden til dette er, at vi her får en bedre 
sammenhæng med de øvrige aktiviteter på 
væddeløbsbanen i denne weekend, hvor 
der bl.a. tidligere på lørdagen afvikles stor-
løbet for 2-årige heste, Dubois Auktionsløb.
Udelukkende for heste der var med på fore-
gående års auktion i Aalborg og om sønda-
gen løbet Aalborg Store Pris der har 4-årige 
heste som deltagere, og som er årets største 
løb i Aalborg. Mikkel Jørgensen fortsætter: 
Vores oprindelige grund til i sin tid at fl ytte 
fra København til Aalborg med vores aukti-

on, var at vi her bliver mødt med et fanta-
stisk godt samarbejde fra væddeløbsbanens 
side, at vi sammen med dem løfter niveauet 
på arrangementet og ikke mindst, at det 
er her i Nordjylland, at de fl este danske trav-
heste opdrættes.
På årets auktion kommer 63 åringer og 6 
ældre heste i ringen. Afstamningerne på 
de udbudte heste er generelt af top-
klasse og bl.a. kan nævnes at 
Europas førende avlshingst, 
den franske Love You, er 
repræsenteret med to af-
kom. 
Desuden er der mange 
andre meget spændende 
afstamninger og nogen af lan-
dets førende travopdrættere er repræsente-
ret med heste på auktionen.

 Eftersyn
Hestene ankommer inden kl. 10.00 lørdag 
formiddag og herefter kan de beses og be-
skues af alle interesserede på staldterrænet 
på Aalborg Væddeløbsbane.
Første hest går i ringen kl. 19.00 lørdag af-
ten og ca. kl. 22.00 er selve auktionsdelen 
afsluttet.
Auktionarius er den professionelle Peter 
Lund fra auktionshuset Campen, han er 
kendt for at afvikle auktionerne på en hurtig 
og underholdende facon.

Det bliver en underholdende og forhåbent-
ligt en spændende auktion når hammersla-
gene lyder på NKI RACING ARENA, slutter 
Mikkel Jørgensen.

De sidste to år har auktionen været afholdt i Gigantium, Aalborg med stor interesse og gode priser på 
hestene. Windsong’s Legacy.

Opdrætterforeningens auktion

•	Kendte	vedligeholdelses	fri	brædder		
	 med	træ	struktur

•		Unik	kvalitets	plank	med	en	høj	malekvalitet

•		Nem	håndtering	og	montage

•	Skabt	til	det	danske	vejr

•	Fuld	tilbehørsprogram	der		
	 fuldender	løsningen

Alle fordelene:

Læs mere på 
www.cembrit.dk

HardiePlank®

-	brædder	i	fibercement
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Flemming Jensen, en af øjeblik-
kets mest succesfulde trænere, 
fremhæver et stærkt team som 
baggrund for staldens fl otte re-
sultater.

Mere end 10 millioner kr. i indkørte præmier 
i 2013, storløbssejre på stribe, en sejrspro-
cent på 26%, kører fra svenskerne gang på 
gang, hædersbevisninger som ”Årets Træ-
ner” – ”Årets Kusk” – ”Årets Hest” – ja der er 
gang i forretningen på gården ”Lille Frede-
rikshvile” i Hjallerup.
Næsten 80 heste der skal passes – skoes – 
på fold – trænes, transporteres til løb i hele 
Skandinavien, og da ikke mindst køres frem 
til den succes som er nødvendig for at have 
en så stor stald med tilgang af heste frem-
deles.
Det kræver selvfølgelig meget mere end én 
mand kan klare, også selvom 
Flemming Jensen er en fl ittig og arbejdsom 
mand. Det er ikke bare lige en forretning der 
kører af sig selv, her skal der en minutiøs 
planlægning og ansvarsfulde medarbejdere 
til, et godt team der står bag frontfi guren.
Og dygtige og ansvarsfulde medarbejdere 
er der mange af på gården i Hjallerup, hvor 
Flemmings kone Tina er den der holder styr 
på hverdagens utallige opgaver mens træ-
neren selv er rundt i mere end det ganske 
land.

Kvinden bag manden
Flemming og Tina har kendt hinanden siden 
slutningen af 80érne, hvor Tina´s far Bruno 
Nielsen havde heste i træning hos Flem-
ming. Det kom der mere end træning ud af.
 Tre børn Christina – Nikolaj og Frederik, et 
ægteskab og ikke mindst et fantastisk part-
nerskab omkring travhestene. 
Godt nok er Tina uddannet sygeplejerske, 
men der har ikke været meget tid til syge-
pleje de sidste mange år, lige undtaget den 

nødvendige pleje af familien, herunder 
manden når det har været nødvendigt, lidt 
spark og slag, brud og ømme knogler hist og 
pist, men ikke noget at tale om hvis vi spør-
ger Flemming.
Når Tina valgte vejen med hestene frem for 
den sikre indtægt som sygeplejerske, var 
det først og fremmest fordi hun også nyder 
livet med hestene, og Tina var nok den der 
banede vejen fra en traditionel trænerstald 
på Væddeløbsbanen i Aalborg ligesom de 
fl este andre trænere på den tid, til den nu-
værende stald på gården i Hjallerup. 
Da hendes far døde og efterlod hende en 
klat penge investerede hun dem i 1992 i 
gården, og her har tingene siden udviklet 
sig med en ganske uset hast.
Godt nok taler Tina ind imellem om at bruge 
sin uddannelse, men det er hidtil blevet ved 
snakken, for opgaverne i stalden er vokset 
med succesen, og hun nyder også de mange 
udfordringer det giver. 

Tidligt op - sent i seng
Men det er altså ikke et job for ”Dovne Ro-
bert” – Tina & Flemming står op hver dag kl. 
5.30, om sommeren endda 4.30, hvor heste-
ne er de første der får opmærksomhed med 
foder, dernæst vande træningsbaner og 
slæbe dem så de er jævne og hestene und-
går skader, så er der kontor og telefontid for 
Flemming fra 7.00 til 8.00, og for Tinas ved-
kommende 12 – 14 ansatte der skal i gang 
med dagens opgaver når de møder ind kl. 
ca. 7.00 
Kl. 8 og frem til ca. 13 starter træningen af 
hestene – hver ansat træner max. tre heste 
om dagen så der tid til hver enkelt hest – der 
sadles op – varmes op – inden der rides trav 
på en blød sandbane, fl ere intervaller alt ef-
ter hver enkelt hests behov. 
Bagefter bliver hver enkelt hest gået igen-
nem og vasket inden de bliver lukket på fold 
i de fl okke de nu hører til i.
Så skal der pakkes hestetransport, og det er 

altså ikke bare at trække et par heste ind i 
lastbilen og så af sted. Alt det nødvendige 
tilbehør til hestene skal pakkes, dertil en 
lang række papirer som er myndighedskrav 
i dagens Danmark. Det bliver til ni forskellige 
dokumenter på både hestene og de folk der 
er i transporten.
Tina sørger for at såvel heste som ansatte, er 
udstyret med de rigtige pas og papirer, men 
det betyder også kurser og meget andet for 
staldens personale, og biler med dokumen-
tation herfor skal medfølge.
Tina viser en tilfældig uge med diverse star-
ter på baner i såvel Sverige og Danmark, og 
seks destinationer, 39 heste frem og tilbage, 
færger og overnatning, og personalet der 
skal være med lige nøjagtig ”deres” heste.
Noget af et puslespil, og det gælder sådan 
set hver uge når det hele skal gå op i en hø-
jere enhed, og hesteejerne skal have valuta 
for træningspengene.

Cremen og succesen skal nydes
Til gengæld er der mange store øjeblikke de 
dage med starter, ni sejre og mange gode 
placeringer, og ikke mindst - penge kørt 
hjem til staldens hesteejere og det er jo det 
alle de mange timer handler om. 
For både Flemming og Tina er det en stor 
glæde, at se deres personales stolthed, og 
dele glæden med dem når det ender med 
de gode resultater. 
Når Julie hopper højt i vejret med armene 
hævet over hovedet og med et brøl der kan 
høres signalerer, at også hun har vundet no-
get i aften, nemlig essensen af sit daglige 
arbejde – sejren i et spændende løb.
Så gør det mindre at der ofte venter en lang 
tur hjem, og klokken kan blive 03.00 inden 
Hjallerup er i sigte og hestene er lukket i de-
res bokse, men turen går så meget lettere 
når tingene lykkes, og løbet er blevet vendt 
og drejet et par gange undervejs på turen 
hjem.
For Flemming betyder det lige et par timers 

søvn, og så i gang igen kl. 5.30, for hvis han 
dovner den, er det jo bare et signal til de an-
dre om at det kan de også bare gøre, og det 
signal bliver ikke sendt, der skal hænges i for 
at få succes.

En investering i fremtidig succes
Tina og Flemming er netop ved at afslutte 
en millionbyggeri af nye stalde, så hverda-
gen med træningen af hestene i endnu hø-
jere grad bliver optimeret. 
Hele planlægningen og udførslen af den 
store opgave har Flemming trygt lagt i hæn-
derne på Tina, og hun har om nogen fi nge-
ren på pulsen så indretningen bliver optimal 
for både hestene og teamet.
Han bruger til gengæld tiden på at udtænke 
nye træningsmetoder og andre spændende 
nyskabelser inden for travsporten. 
Flemming har altid været et hestehoved for-
an i sine træningsmetoder og behandling af 
hestene, også måske nu, når han lige henka-
stet lader en bemærkning falde om at han i 
løbet af efteråret vil indrette et Showroom 
på gården, hvor helt almindelige menne-
sker som ikke har et forhåndskendskab til 
travsporten kan komme forbi hver fredag 
formiddag, og følge folkenes og hestenes 
forberedelser og træningspas forud for de 
store opgaver. 
”Vi skal have nye folk gjort interesseret i den-
ne fantastiske sport – ellers eksisterer den 
kun som historie om 15 – 20 år”  
På Lille Frederikshvile i Hjallerup kommer 
man ikke sovende til succes, der skal hele 
tiden optimeres for at være med – det er de 
heldigvis mange om at sikre.

Teamwork bag succes

Team Jensen ride træner hver dag hestene.



ALT I STÅLSPÆR
Kaas Staalbyg A/S kan levere alle løsninger i stålkon-

struktioner til industribyggeri og landbruget.

Af tidligere udførte projekter kan nævnes:

Hjulmagervej 12-16 • DK-9490 Pandrup • Telefon 96 18 32 32
Fax 96 18 32 30 • Web: www.kaasstaalbyg.dk • E-mail: info@kaasstaalbyg.dk

• Industrihaller

• Udstillings- og bilhuse

• Idrætshaller

• Specialkonstruktioner

• Gitterkonstruktioner

• Stalde

• Maskinhuse

Vi skræddersyer 
dit nye fyr præcis 
efter dine behov

Ta’ en 
uforpligtende
snak med os

Hjørring

Brønderslev

Hjallerup

StøvringAars

Hjallerup Maskinforretning
Navervej 1, 9320 Hjallerup 
Tlf.: 98 28 14 11
Email: lhm@hjallerupmaskinforretning.dk
www.hjallerupmaskinforretning.dk

Afdelinger:
Brønderslev Maskincenter 98 82 23 00
Støvring Maskinforretning 98 37 42 77
Hjørring Maskincenter 98 92 18 33
Aars Maskinforretning 98 62 21 00

Hjallerup Maskinforretning startede
i 1928 og er stadig i vækst... www.hjallerupmaskinforretning.dk

Flotte, røde Massey Ferguson traktorer kører rundt på travbanens arealer 
og efter sig har de redskaber, som plejer banen, så alt er i top, inden hvert løb
sættes i gang.

Hvem er vi?
Hjallerup Maskinforretning koncernen består af 
5 afdelinger, placeret rundt i det nordlige Jylland 
og har i alt ca. 135 ansatte. Der handles med alt i 
maskiner til det moderne landbrug, have- og park-
maskiner, salg af reservedele, serviceværksted, 
samt et stort varesortiment i butikkerne, som vil 
overraske de fleste.

Alt til heste og smådyr
findes i butikkerne, hvor der er fagligt 
personale til at vejlede i det rigtige valg 
af udstyr og foder.

Originale reservedele og rullende 
værksteder
Fagligt uddannet personale servicerer 
kunder på værkstederne og i marken.

Salgsafdelingen
Hovedforhandling af Massey Ferguson, 
Fendt og Challenger maskiner samt et 
stor og bredt professionelt redskabs-
program.

Besøg butikkerne
og bliv overrasket over det store og meget blandede varesortiment.
Det vil helt sikkert undre de fleste, at der sælges musefælder,
maling, Matador Mix, kompressorer, værktøj, arbejdstøj, vaske-
pulver, haveslanger osv. i samme butik.
Der findes et stort sortiment til Private, Erhverv, Landbrug og Fritid.
Priserne er konkurrence dygtige og der er altid masser af gode 
aktuelle tilbud.
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Hjallerup Maskinforretning leverer »Hestekræfter« til travbanen!
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Når man kigger tilbage på de sid-
ste ti år med galopsporten i Nord-
jylland kan man glæde sig over 
at det sportslige niveau er høj-
net betragteligt så vi i dag er den 
landsdel der har fl est heste og ryt-
tere, siger Bente Østergaard be-
styrelsesmedlem i Aalborg Galop 
Forening, og foreningens repræ-
sentant i Aalborg Væddeløbs For-
ening.

Hertil kommer at Bente Østergaard også sid-
der med i dansk galopsport øverste ledelse.
Vi har over 100 aktive væddeløbsheste og 25 
ryttere til rådighed og som det også fremgik 
af det store program til den årlige galopdag 
i august var der mere end ti heste i hvert løb.
Det er af afgørende betydning for totalisa-
toromsætningen, at der er mange heste at 
vælge imellem.
Og med de mange fl otte resultater som vore 
trænere og ryttere præsterer, senest med 
sejr til John Nielsen trænede VAINQUEUR i 
NKI CHAMPION  STAKES, fantastisk redet af 
Frederick Salvador på galopdagen, har vi be-
vist at den nordjyske galopsport har interna-
tional klasse.

Sporten er vokset i Nordjylland med frem-
gang over hele linjen med fl ere heste, træ-
nere og ryttere.
En af årsagerne er, at præmiesummerne er 
sat op gennem de sidste år og det er selv-
følgelig positivt for udviklingen af sporten.

Udvikling
For at udvikle sporten yderligere skal vi lære 
af travsporten med opstart af anpartsstalde.
Salina Projektet, med 246 ejere der hver har 
betalt et mindre beløb for en anpart, er jo en 
solstrålehistorie som vi kan lære meget af.
Det er lykkedes at få så mange personer 
involveret i travsporten og hertil kommer 
også deres familier og vennekreds.
Det skaber liv på tilskuerpladserne hver 
gang den starter i Aalborg.
Vi er i gang med at planlægge et projekt 
med opstart i 2015, siger Bente Østergaard 
og så håber vi at det også kan lykkes for os at 
få mange nye hesteejere i folden.
Også banens oplevelsespakker kan vi med-
virke til at udvikle og vi har arbejdet på at 
udvikle disse pakker så de også passer bedre 
til galopsporten.
Der er ingen tvivl om, at det arbejde der 
ydes fra banes ledelse her er begyndt at give 
afkast med en øget interesse for hestespor-
ten.
Vi kommer i kontakt med personer der må-
ske aldrig har oplevet en væddeløbsdag og 
derigennem skabe nye kontakter og med de 
tilbagemeldinger banen får, er det meget 
tilfredse kunder der har besøgt os.

Sponsorer
I Aalborg Galop Forening forsøger vi hele 
tiden at optimere den respons som vore 
sponsorer får for de investerede penge.
Der skal være et synligt afkast for begge par-
ter for, at det er interessant i fremtiden.
Vi har meget at tilbyde vore sponsorer og 
uanset om det er et stort eller mindre be-
løb den enkelte sponsor kan afse til galop-

sporten, er vi meget tilfredse. Mange af vore 
sponsorer har vi haft i fl ere år og det sikrer 
selvfølgelig en stabilitet, men må aldrig 
blive en sovepude for ikke at arbejde med 
yderligere udvikling af konceptet.

Ikaros
For os er Ungdomsforeningen IKAROS en ru-
gekasse for udvikling af kommende ryttere 
og hesteejere, siger Bente Østergaard.
Vore trænere og ryttere en meget begejstret 
for dette projekt og de stiller sig gerne til 
rådighed for at hjælpe dem godt i gang og 
medvirke til deres virdere udvikling.
Et kanonprojekt som børn elsker og vi andre 
ser som fremtidens håb indenfor hestespor-
ten.

Hvad er dit ønske for fremtiden?
Jeg håber det lykkes at skabe en politisk be-

slutning i Hestesportens ledende organisati-
oner, hvordan udviklingen bliver.
Det er mit håb at vi i fremtiden får tildelt fl e-
re løb så de mange hesteejere vi har i dag 
måske får lyst til at investere i yderligere he-
ste.
Med den udvikling som præmierne har væ-
ret inde i er det nemlig vejen frem for galop-
pen i Nordjylland..
Og så skal vi selv skabe nogle fl ere indtæg-
ter og her må vi kigge i krystalkuglen og for 
alvor skabe noget kreativitet, der sikrer et 
bedre resultat.

Vi har på det sportslige plan vist, at den 
nordjyske galopsport kan skabe topresulta-
ter og vi har kræfterne, ideerne og masser af 
dygtige folk der vil arbejde med yderligere 
udvikling af galopsporten i Nordjylland, 
slutter Bente Østergaard.

Sport i fuld galop

Bente Østergaard er et stort aktiv for hestesporten 
i Danmark og med i fl ere bestyrelser.

Amatørtræner John Nielsen har sadlet mange vindere gennem årene. Senest VAINQUEUR i NKI Champi-
on Stakes 2014.



På Vandmanden 10 b i City Syd lig-
ger virksomheden OFFICE PART-
NER.

Det er Gert Kjæhr der er ejer og driver virk-
somheden, der sælger og servicerer Kopi-
maskiner i mærkerne SHARP og HP,  Witten-
borg Kaff eautomater og Big Pad.

Vi spurgte Gert Kjæhr om hvordan det 
hele startede?
Jeg blev selv udlært hos TDC i 1992 og star-
tede i 1994 med at sælge SHARP Kopimaski-
ner, kasseapparater og regnemaskiner hos 
Winkelhorn.
Her arbejdede jeg som sælger frem til 1999.
Pludselig opstod muligheden for at jeg kun-
ne få mit ønske om at blive selvstændig.
Fra en spæd start er virksomheden vokset 
støt og roligt og efter at have boet til leje de 
første år kunne vi i oktober 2006 fl ytte ind 
her på Vandmanden 10 b i City Syd.
Det er den optimale beliggenhed for os og 

i 2010 kunne vi bygge et lager til så vi i dag 
kan huse hele vores sortiment, administrati-
on og serviceafdeling og præsentere tinge-
ne på en optimal måde.
Vi koncentrerer os om det vi er gode til nem-
lig at sælge og service hele vores sortiment.
Vores udgangspunkt for det daglige arbejde 
er kundernes ønsker og behov.
Det er primært kopi- og printmaskiner op til 
storformater der er opgaven for os og vi la-
ver abonnement og serviceaftaler med vore 
kunder, så de altid fungerer optimalt.
Vi bygger selv alle maskinerne op fra bun-
den af så de passer til kundens behov.
På den sikrer vi også at kunderne får den 
helt rigtige maskine til det daglige arbejde.
Det samme er gældende for vore kaff eauto-
mater, der kræver den samme ekspertise og 
service.
Ved at koncentrere os om disse opgaver er 
vi konkurrencedygtige og det kan kunderne 
altid regne med.
Vi ønsker ikke at sprede os ud i et sortment 
vi ikke kan håndtere.

Fremtiden
Et af de nye områder der fremtiden for os er 
Big Pad Møde- og kommunikationsskærme.
Det er en meget stor IPAD, som vil holde sit 
indtog i mange virksomheder de kommen-
de år, siger Gert Kjæhr.

Den er genial og bliver et værkstøj som virk-
somhederne kan bruge til præsentationer 
og kommunikation mellem parterne.

WEBSHOP:
Også et nyt område for os, men det har alle-
rede vist sig at være en god idé.
Webshoppen har potentialet til en spæn-
dende udvikling der kan supplere det dag-
lige salgsarbejde på fl ere områder.

I dag er vi en af de største nordjyske leveran-
dører indenfor kopi- og printmaskiner- og 
kaff eautomater med egen serviceafdeling 
primært til kunderne fra Skive og Viborg i 
syd til Skagen i nord.
Med et personale på 16 veluddannede og 
loyale medarbejdere, hvoraf fl ere har været 
her fra starten af kan vi tilbyde kunderne en 
kontinuerlig og tryg betjening, slutter Gert 
Kjæhr.

Din Office Partner

OFFICE PARTNER APS

Vandmanden 10 B
9200 Aalborg SV
Tlf. 96 314666
www. offi  ce-partner.dk
mail. info@offi  ce-partner.dk

ANNONCE

Gerts Kjæhr ejer og driver OFFICE – PARTNER i Aalborg.
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KN Rengøring blev startet i 1979 
af Vinduespolerer Kaj Nielsen.

I 1983 udvidede han virksomheden til også 
at omfatte rengøring.
I 1997 købte Henrik Nielsen fi rmaet og fra at 
være et lille familievirksomhed med få an-
satte er KN RENGØRING i dag blandt en af de 
største privatejede rengøringsvirksomheder 
i landet, hvor alle stadigvæk føler sig som én 
stor familie.
I dag er KN RENGØRING landsdækkende 
med et stort antal medarbejdere fordelt 
over Jylland, Fyn, Sjælland og København 
og med kontorer i Pandrup, Randers, Oden-
se og Hvidover.
Vi spurgte Henrik Nielsen om hvordan ud-
viklingen startede?
Da jeg købte virksomheden var vi ti ansatte 
og det var fortrinsvis lokale kunder vi ser-
vicerede. Jeg var klar over at der skulle fl ere 
kunder i butikken for at vi kunne udvikle os.
Fra de første år var markedsføringen kun en 
annonce i Lokalavisen Sydvestvendsyssel i 
Pandrup, men det var jo ikke nok til at få nye 
kunder i de større omkringliggende byer.
Jeg besluttede derfor at starte op med et 
målrettet salgsarbejde til kunderne og det 
viste sig hurtigt at være en rigtig god idé.
Vi fi k mange nye kunder og det var forsat 
med rengøring og vinduespolering fra bl.a. 
Aalborg og Hjørring.

På et tidspunkt var vi så heldige at få et stort 
forsikringsselskab som kunde og det udvik-
lede sig til at vi fi k alle deres afdelinger i hele 
området. Nu skulle vi ikke længere begræn-
se os til lokalområdet men kunne begynde 
at arbejde med kunder fra de større byer 
fortrinsvis i Jylland men senere også på Fyn, 
Sjælland og København. 
En positiv udvikling var sat i gang.
Det bredte sig som ringe i vandet og vi var 
heldige at få større virksomheder der havde 
afdelinger over hele landet og det var også 
baggrunden for at vi nu havde opgaver 
overalt i Danmark.

Hvad var det afgørende for den 
 udvikling?
Jeg tror det var afgørende at vi hurtigt blev 
klar over at vi måtte etablere regionale kon-
torer et par steder så vi på den måde var 
mere synlige i området, siger Henrik Nielsen.
Specielt da vi startede op i København har 
det vist sig, at vi havde heldet til at ansætte 
en tidligere direktør i et andet rengøringsfi r-
ma, nemlig Lasse Andersen.
Han kender branchen indefra og har de rig-
tige kontakter og netværk og vi blev hurtigt 
enige om et samarbejde.
Lasse Andersen er i dag ansvarlig for alle 
kunder og opgaver i København og på Sjæl-
land.

Kunderne
I dag har KN RENGØRING kunder over det 
ganske land og vi har haft den store glæde 
at nogle af landets allerstørste virksomheder 
i dag bruger os.
Markedet udvikler sig konstant og det er en 
udvikling vi er meget opmærksomme på.
Det er ikke længere nok at kunne gøre rent 
og polerer vinduer og konkurrencen skær-
pes hele tiden. Der skal meget mere til.
De krav kunderne stiller vokser i takt med 
den store globalisering der foregår i samfun-
det og som dansk erhvervsliv nyder godt af.

Et ord som outsourcing er blevet en del af 
dagligdagen.
Det stiller krav til, at vi er med på vognen 
med bl.a. Facility Service til kunderne.
Henrik Nielsen fortsætter: Vi arbejder kon-
stant med at udvikle kunderelationer så vi 
bliver bedre i stand til at opfylde kundernes 
ønsker og behov.
Vi skal kunne tilbyde en samlet løsning, det 
er også baggrunden for at vi i langt højere 
grad end tidligere har indgået samarbejds-
aftaler med fl ere fi rmaer.

Service
Vi har netop ansat en ny Facility Manager der 
skal stå for at servicere kunderne med bl.a. 
varmeanlæg, el installationer, vvs installatio-
ner, bygningsvedligeholdelse og viceværts-
service. Også planteservice og måtteservice 
indgår i vores nye sortiment.
Det er jo klart at vores rengøringsassistenter 
ikke kan klare den opgave og det er derfor vi 
har samarbejdspartnere på de efterspurgte 
ydelser.

Skadesservice
Med de naturkatastrofer vi har oplevet de 
senere år er der opstået et nyt marked.
Når skaderne er sket, skal vi være klar til at 
rykke ud og udbedre dem.
Det gælder bl.a. indenfor vandskader, kloak-
skader og oversvømmelser i kælder og an-
dre lokaler, hvor vandet har sat sine spor.
Mange boligforeninger har valgt at bruge os 
til disse opgaver og det er en meget spæn-
dende udvikling som KN Rengøring her har 
oplevet.
Selvfølgelig med udgangspunkt i en sørge-
lig situation, men nogle skal jo løse denne 
opgave og det har vi valgt at gøre.

Uddannelse
Når vi ansætter nye folk er det vores inspek-
tører der står for uddannelse af personalet.
Det er dem der sammen med os guider dem 

godt i gang til at løse opgaverne så de lever 
op til de krav som kunder og vi stiller til dem.

Sponsor
Vi sætter selvfølgelig det lokale fritids og for-
eningsliv i højsædet når vi indgår i et spon-
sorrat.
Det er vigtigt at virksomhederne bakker om 
det lokale samfund og på den måde medvir-
ker til at skabe vækst og bedre muligheder 
for alle.
Et af de sidste vi er gået ind i er på NKI RA-
CING ARENA i Aalborg og det har været en 
spændende oplevelse.
Her har vi fået mulighed for at møde drifts-
direktør Michael K. Sørensen fra NKI Kloak 
og Industriservice.
Det viste sig hurtigt at vi havde mange fæl-
les interesser og gennem det sidste kvartal 
har vi udviklet et koncept, som kan bidrage 
til at vi begge står stærkere i de markeder vi 
opererer i.

NU kan vi tilbyde vore kunder at løse mange 
fl ere opgaver for dem, når vi arbejder sam-
men.
Det gælder også overfor nye markeder og 
kunder som vi i fremtiden kan tilbyde et me-
get større sortiment af ydelser.

Det er det første synlige resultat af et spon-
sorat på væddeløbsbanen, slutter Henrik 
Nielsen.

Ren service

Henrik Nielsen er i dag indehaver af KN Rengøring.



•  Kontorrengøring

•  Butiksrengøring

•  Storkøkken- og 
 produktionsrengøring

•  Offentlige institutioner

•  Steril Rengøring

•  Skadeservice

•  Hotelservice

•  Ejendomsservice

•  Facility Service

www.knren.dk

KN Rengøring

Klokkestøbervej 7

DK-9490 Pandrup

KN Rengøring

Messingvej 42 C

DK-8940 Randers SV

KN Rengøring

Paaskeløkkevej 11

DK-5000 Odense C

KN Rengøring

Hammerholmen 16

DK-2650 Hvidovre

LANDSDÆKKENDE SERVICE
- altid tæt på dig



20  NKI RACING ARENA AALBORG   |   60 ÅRS JUBILÆUMSAVIS - 1954-2014

Niels og Jeppe Juel sigter mod at 
gøre Stelton til Europas bedste 
travhest næste år.

Stelton knejser med ørerne i vejret, står 
bomstille og lader sig scenevant forevige af 
fotografen.
- Sådan er han, en skikkelig konge, lyder det 
stolt fra opdrætteren og ejeren Niels Juel, 
mens sønnen - træneren og kusken Jeppe 
Juel - samtykker på den anden side af mu-
len og betegner Stelton som en komplet 
væddeløber med den nødvendige hårdhed, 
både fysisk og psykisk.
Vi befi nder os på Vilstedvej 
180 i Engelstrup ved 
Løgstør, hvor 
f a m i l i e n s 

hjemsted siden 1977 er rammen om dansk 
travsports største succeshistorie i mange år.

Associationer til Tarok
Her regerer travere af topklasse med Stelton 
som en så værdig kransekagefi gur, at der af 
og til drages sammenligninger med Tarok, 
der i perioden 1975-1980 opnåede 111 sejre 
i 156 løb og fi k status som Dannebrog på fi re 
ben, også da med far og søn, Karl og Jørn 
Laursen, ved roret.
- Men Jørn havde ikke megen indfl ydelse. 
Det har Jeppe, smiler Niels Juel og betegner 
parløbet som yderst tilfredsstillende.
- Jeppe er dygtig til både at træne og køre 

- og det er ikke så let, som 
mange tror. Selvfølge-

lig tager han ind 
imellem for-

kerte beslutninger i et løb, men så ved han 
det selv, og jeg skælder ham aldrig ud.

De samme mål
Jeppe betegner det som en tryghed, at han 
aldrig skændes med faderen.
- Vi har en gensidig tillid og sigter mod de 
samme mål. Vi supplerer hinanden og væl-
ger ikke altid den letteste vej - men som 
regel den bedste. Groft sagt kan man sige, 
at jeg skeler mest til resultaterne, mens far 
i højere grad tænker på hestens udvikling. 
Jeppe Juel antyder i den sammenhæng, at 
faderen fi k det sidste ord, da de i sommer 
takkede nej til at starte Stelton i Copen-
hagen Cup i Charlottenlund og Elitloppet 
i Stockholm med henvisning til hestens 
manglende rutine.
- Vi er nået dertil, hvor vi ikke starter for at 
opnå sekundære placeringer, men for at 
vinde. Og næste år er det vores ambition at 
gøre Stelton til Europas bedste hest - med 
topplaceringer i både Copenhagen Cup, 
Oslo Grand Prix og Elitloppet. Måske viser 
det sig, at Stelton ikke er dygtig nok - men 
målsætningen står vi ved.

Et plus til Stelton...
Apropos Tarok fastslår Niels Juel, at han nø-
digt vil sammenligne heste.
- Tarok var fantastisk, men havde trods alt 
en temmelig dårlig 5-års sæson - hvad man 
jo ikke kan sige om Stelton...
Jeppe Juel supplerer: - Det var en helt anden 
tid med Tarok, og nu til dags vil interessen 
for en travhest aldrig komme op på det plan, 
uanset hvor godt vi præsterer. Men vi forsø-
ger at levere den bedst mulige vare.

Et billigt fund
Toptravere er ofte resultatet af dyrt avlsar-
bejde, men Stelton kom i 2009 til verden 
som en forholdsvis billig investering.
- Jeg fandt moderen i Tyskland for 10 år si-
den og var fascineret af hendes fantastiske 

afstamning. Desværre nåede hun kun at få 
tre føl, før hun døde for et par år siden, kon-
staterer Niels Juel, mens Jeppe letter på hat-
ten for faderens indsigt.
- Det er ofte vigtigere at fi nde den rette hop-
pe end at bruge en dyr avlshingst.

Ny strategi
Jeppe Juel tilføjer, at han og faderen ikke 
alene bør tilskrives æren for succesen.
- Det er os, der kommer i fokus udadtil, men 
min mor, min bror og hele vores team på 
gården fortjener lige så stor anerkendelse.
Efter næsten 40 år som opdrætter og heste-
ejer er Team Juel for alvor kommet i rampe-
lyset i de seneste år, og bag gennembruddet 
skjuler sig en ændret strategi.
- Jeg har haft mange gode heste gennem 
årene, men valgte tidligere ofte at sælge de 
bedste og havde heller ikke lyst til at betale 
indskud til derbyet og andre årgangsløb. Ef-
terhånden fi k Jeppe dog overbevist mig om, 
at det kunne betale sig at skifte kurs.
Niels Juels første derbydeltager var Open 
i 2010, og i 2013 skrev han historie ved at 

Far og søns gyldne parløb
NIELS JUEL
Freelancesælger af entreprenør-
maskiner
Opdrætter og hesteejer
Råder pt. over 20 heste, heraf fem 
følhopper
Kåret til årets opdrætter 2013
Hidtil største oplevelse: Nr. et og to 
med henholdsvis Spikeld og Stelton i 
Jysk 4-årings Grand Prix i Aarhus 2013

JEPPE JUEL
Travtræner og kusk
40 heste i træning
Dansk mester 2006
Kåret til årets kusk 2012
Hidtil største sejre: Vinder af Copenha-
gen Cup med Wishing Stone 2012 og 
Orali 2014
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kvalifi cere tre heste, men drømmen om en 
derbytriumf blev forpurret, da Stelton som 
hans bedste bud fi k et særdeles ugunstigt 
løb og måtte ”nøjes” med tredjepladsen. I 
fortsættelsen viste hesten – og Jeppe Juel i 
sulkyen – formatet med otte sejre på stribe, 
bl.a. i Aalborg Store Pris.

Oplevelser vigtigere end penge
En hest af Steltons kaliber er attraktiv for op-
købere, men Niels Juel afviser høfl igt, men 
bestemt alle bud. I en artikel i � or i Nordjy-
ske forklarede han om sine følelser for he-
sten og sagde, at man da heller ikke sælger 
sin kone eller sin hund...
- Hvis andre har råd til at købe Stelton, kan 
jeg også have råd til at beholde ham, funde-

rer den stolte ejer.
Jeppe Juel indskyder, at holdningen også er 
baseret på det livsstade, man befi nder sig 
på.
- Vi har valgt at tage risikoen for, at Stelton 
kommer til skade. Og de glæder, vi har haft, 
kan ingen tage fra os.
Farmand nikker: - Glæder kan ikke købes. 
Som regel er min kone og jeg med ude til 
alle stævner, og allerede under opvarmnin-
gen til et løb får jeg kuldegysninger af spæn-
ding og forventning.

Ingen enkel opskrift
For dansk travsport som helhed bekymrer 
det Niels Juel, at antallet af føl er dalende, 
samtidig med at hestesporten fra politisk 

side er pålagt massive besparelser.
- Man må nok erkende, at nogen har sovet 
i timen. Jeg kan ikke få øje på nogen enkel 
opskrift til at vende udviklingen, men det er 
vigtigt at komme med i et fælles skandina-
visk spilleselskab. Banelukninger vil gå ud 
over fødekæden, så det vil være bedre, at de 
mindre baner kun kører løb om sommeren.
Med hensyn til NKI Racing Arena Aalborg er 
både far og søn stemt for, at banen lukkes 
for træning og kun benyttes til stævner.
- Det er dyrt at holde banen åben til træ-
ning, og belægningen slides. Jeg er stolt af 
at repræsentere Aalborg-banen, og når vi 
har Danmarks bedste opdrættere, trænere 
og heste, bør vi også råde over landets bed-
ste bane. Det gør vi i øjeblikket, men jeg ser 

nogle faresignaler, der bør tages alvorligt, 
siger Jeppe Juel.

Nye mål i sigte
Han træner selv 40 heste på perfekte arealer 
hjemme ved gården, hvor Stelton bl.a. har 
selskab af 2013-danmarksmesteren Open 
og årets Copenhagen Cup-vinder Orali, der 
var fl ot anden i løbet og fi k status som sejr-
herre, da førstehesten Caballion blev fældet 
for doping. Orali deltager i dag som eneste 
danske hest i den europæiske mastersfi nale 
i Charlottenlund.
Men familien hviler ikke på laurbærrene.
- Vi er kun nået et skridt på vejen mod top-
pen. Stelton har mere i sig - og vi har nye ta-
lenter i støbeskeen.

Den 5-årige hoppe er blevet et 
scoop for træner Jeppe Juel og de 
246 ejere.

- Et eventyr, der glæder alle parter.
Sådan lyder det prompte fra Jeppe Juel om 
bekendtskabet med Salina og den store 
ejerkreds bag den 5-årige hoppe.
Succeshistorien begyndte i foråret 2013, da 
Aalborg-banens første anpartshest, Run NKI 
Aalborg, blev solgt, og et nyt projekt skulle 
sættes i gang.

Tak for anbefalingen
Efter lodtrækning blandt de interesserede 
trænere gik opgaven til Jeppe Juel, der i før-
ste omgang skulle udpege den rette hest.
- Valget var meget vigtigt, og jeg skylder 
Kenneth og Pauli Andersen en stor tak for at 

anbefale Salina. Jeg behøvede blot at køre 
en lille tur med hoppen for at slå til.
Salina er opdrættet af Gunner Christiansen i 
Biersted, der tilbød, at anpartsklubben kun-
ne leje Salina med forkøbsret.
Hoppen imponerede med fem sejre i otte 
starter og næsten 100.000 kr. i indtjening 
i det første år, projektet oprindelig skulle 
løbe. På den baggrund blev det besluttet at 
købe hesten og danne en ny anpartsstald, 
Salina Klubben.
- Vi udbød Salina i anparter a 1000 kroner og 
håbede på at sælge mindst 150 stykker, for 
så hang budgettet sammen. Men vi solgte 
246 anparter, så det var ovenud fl ot, fortæl-
ler en af initiativtagerne, Willy Øgård.
- De 1000 kroner dækker køb og træning af 
Salina i et år, men hvis succesen fortsætter, 
vil vi fra bestyrelsens side foreslå, at stalden 
kører videre.

Succesen giver genlyd
Jeppe Juel nyder bevågenheden fra den sto-
re ejerkreds og har ikke mindst ved sejrene 
på hjemmebane givet sig god tid til hyldest 
og festivitas.
- Ejerne elsker at få et lille show som sidege-
vinst, og for travsporten er det et scoop, at 
så mange mennesker kan få gode oplevelser 
for en forholdsvis beskeden investering. 
Træneren konstaterer med et smil, at projek-
tet også har vakt opmærksomhed i Køben-
havn og i Stockholm.
- Resultaterne med Salina er uden tvivl år-
sagen til, at Ekstra Bladet har bedt mig om 
assistance til deres anpartsstalde. Og da Sa-
lina startede på Solvalla-banen i Stockholm, 
havde svenskerne svært ved at forstå, hvor-
dan det kunne fungere med så mange ejere 
af en hest. 

Eventyr med Salina

Jeppe Juel kører Salina til sejr på NKI Racing Arena Aalborg.

Salina og Jeppe Juel hyldes efter en sejr på hjem-
mebane. I juli fulgte et halvt hundrede ejere med 
på tv-skærmen i Cafe Pitstop, da Salina sejrede i 
Billund og løb hurtigere end nogensinde.
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Væddeløbsbanens 60 års jubilæ-
um fejres med storstilet program.

Der er lagt op til den største hestesportsbe-
givenhed nogensinde i Nordjylland, når NKI 
Racing Arena Aalborg fejrer 60 års jubilæet i 
den kommende weekend.
- Vores mål er at skabe en tre dages folke-
fest med mindst 10.000 tilskuere, siger en 
forventningsfuld direktør Michael Korfi tsen, 
der melder om stor forhåndsinteresse.
- Vi har fået mange forespørgsler og reser-
vationer, blandt andet fra Norge og Sverige, 
hvor store grupper af væddeløbsfolk har 
meldt deres ankomst.

Højdepunktet er derbyrevanchen. Aalborg 
Store Pris, men i alt afvikles lørdag-søndag 
hele 22 væddeløb med et væld af sportsli-
ge perler, og som det fremgår af program-
met på bagsiden af denne jubilæumsavis, 
kan publikum opleve en lang række andre 
 aktiviteter såsom Spring Cup, konkurrencer, 
 opvisninger, musik og auktion.

Lige efter Jeppes smag
- Det alsidige og afvekslende program er lige 
efteri min smag, lyder det fra en af banens 
toptrænere, Jeppe Juel.
- Som travnørder må vi kigge ud over egen 
næsetip og erkende, at der skal sociale ind-
slag til for at tiltrække nye publikummer. Og 

det er ekstra vigtigt at få udbredt kendska-
bet og interessen for hestesporten i en tid, 
hvor vi på den politiske front kæmper hårdt 
for støtte og anerkendelse.
- Vi skal forsøge at lave en fest, der appelle-
rer til alle, og som træner vil jeg bakke stæv-
net op bedst muligt. Vi må stå sammen og 
bevise, at vi er dygtige i Aalborg.

Garanti for et stærkt felt
Jeppe Juel vandt i � or Aalborg Store Pris 
med Stelton og har i år mulighed for at gen-
tage kunststykket med Peter Jensen-træne-
de Tango Vang.
Startlisten foreligger først mandag aften, 
men derbyvinderen Tumble Dusts træner 

Tomas Malmquist har indikeret, at hesten 
formentlig sigter mod Europaderbyet og 
derfor næppe starter i Aalborg.
- Tumble Dust vil være et scoop, men vi kan 
under alle omstændigheder præsentere et 
fl ot felt, anført af anden- og tredjehesten i 
derbyet, henholdsvis Tano Bork og Tango 
Vang, konstaterer Michael Korfi tsen.

Appetitvækker til auktionen
Han glæder sig over, at Store Pris-dagen for 
tredje år i træk suppleres af bl.a. et lørdags-
stævne med efterfølgende auktion.
- Store Pris er et godt brand, som vi i ledelsen 
har forsøgt at udvikle, så ikke kun de aktive, 
men også opdrættere, hesteejere og andre 
interesserede bliver tilgodeset.
Auktionen lørdag aften har i de to sidste år 
været afviklet i Gigantium, men foregår den-
ne gang på banen for at få større sammen-
hæng i aktiviteterne.
Som en appetitvækker kan publikum ind-
ledningsvis dyste om en fribedækning ved 
verdensrekordholderen Wishing Stone, ud-
sat af Knud Erik Ravn og hans amerikanske 
medejer.

Gunstig ændring
Store Pris-weekenden var oprindelig pla-
ceret to uger efter derbyet, men har siden 
2013 været skubbet en uge.
- Dermed undgår vi sammenfald med et 
storløb i Norge, og samtidig får derbyheste-
ne tre ugers restitutionstid, hvilket trænere 
og ejere sætter pris på, forklarer direktøren, 
der sluttelig be’r vejrguderne om assistance 
til den historiske væddeløbsfest.

Folkefest over tre dage

Stelton og kredsen omkring hesten hyldes for 
Store Pris-triumfen i 2013.

Jeppe Juel kører æresrunde efter den fl otte sejr 
med Stelton i sidste års Aalborg Store Pris.
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Både lørdag 20. september og 
søndag 21. september kan du på 
NKI Racing Arena Aalborg  vinde et 
ferieophold til  Skallerup  Seaside 
Resort.

Begge dage udtrækker vi en heldig vinder 
af et gavekort på et weekendophold eller 
et midtuge ophold i et D4 Spahus. Værdi kr. 
5.000,- 
Du skal udfylde svarkuponen på Skallerup 
Seaside Resort´s stand i spillehallen.
Betingelse for at vinde et ophold er, at du er 
til stede på væddeløbsbanen når udtræk-
ningen foregår ca. kl. 15.00 begge dage.

BILUDSTILLING
Igen i 2014 kan du opleve de nyeste modeller 
fra Bilhuset Haldrup i Aalborg i  paddocken 
lørdag og søndag.
Senior salgskonsulent Jens Arne Christensen 
siger: Vi har en Danmarkspremiere med til 
denne weekend.
Først lørdag den 20. september bliver den 
helt nye model BMW 2 ACTIVE TOURER slup-
pet løs på markedet og selvfølgelig har vi 
den med i hele weekenden.
Det er en lækker bil som foruden den kendte 
kvalitet også er til en overkommelig pris fra 
kr. 369.900,-.

Udover denne model kan publikum glæde 
sig til alle vore andre kendte kvalitetsmodel-
ler.
Vi har også valgt at tage nogle gode brugte 
biler med og jeg garanterer at det er til pri-
ser med vrinsk i.
I år har vi arrangeret det sådan, at publikum 
kan gå direkte fra tilskuerpladserne og ind i 
paddocken hvor vi har lavet en meget stor 
stand.
Det er optimalt for publikum og os - vi glæ-
der os til igen at være en del af Aalborg  Store 
Pris på NKI Racing Arena Aalborg, og møde 
vore kunder og det store publikum.

Konkurrence & aktiviteter

PREMIERE  NY MODEL!

VIND ET FERIEOPHOLD

DANMARSPREMIERE: 
Oplev den nye BMW 2 Serie ACTIVE TOURER i 
weekenden på NKI Racing Arena Aalborg.

NKI Racing Arena Aalborg råder 
over landets førende travtrænere, 
og selv om konkurrencen er hård i 
Store Pris, kan det klassiske stor-
løb give hjemmesejr for tredje år 
i træk.

I � or triumferede Jeppe Juel med Stelton, og 
året før kom Flemming Jensen til tops med 
Rebus. Det var Flemming Jensens tredje sejr 
i Store Pris, idet han også vandt med Sleip-
ner i 1994 og Okay Bee i 2010. Okay Bee er i 
øvrigt den seneste derbyvinder, der har for-
mået at vinde revancheløbet i Aalborg.
Store Pris køres i år for 49. gang, og premie-
ren i 1966 bød også på nordjysk succes med 
sejr til Hideal og Carl Aage Præstegaard.
I den nuværende trænerstab har Flemming 
Jensen og Jeppe Juel selskab af Pauli Ander-
sen som Store Pris-vinder. Pauli Andersen 
kørte i 2000 Dux K først over stregen.

Aalborg-trio i front
Aalborg-banens aktuelle styrke på træner-
fronten illustreres af, at Flemming Jensen, 
Jeppe Juel og Peter Jensen besætter de tre 
øverste pladser på listen over de danske 
travtrænere, der har indkørt fl est præmie-
penge til hesteejerne i årets otte første må-
neder.

Flemming Jensen er suverænt i front med 
6,3 mio. nr., fulgt af Jeppe Juel med 2,7 mio. 
kr., mens Peter Jensen er noteret for 1,9 mio. 
kr.

På � erdepladsen følger Charlottenlund- 
banens syvdobbelte derbyvinder Steen Juul 
med 1,7 mio. kr.
Top 10-listen afrundes af Aalborg-banens 

yngste træner Anders Pedersen, der er i 
gang med sin hidtil bedste sæson. 
Han indkørte 641.000 kr. i de første otte må-
neder.

Chance for hjemmebane-hattrick

Flemming Jensen har vundet Aalborg Store Pris tre gange. Her kører han Rebus til sejr i 2012.
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Ridesporten er passion, harmoni 
og hæderlighed og er for alle – på 
tværs af discipliner og niveauer.

Det er med stor glæde vi på NKI RACING 
ARENA kan præsentere Danmarks nok før-
ste springstævne på en væddeløbsbane og 
med en meget stor præmiesum, i samarbej-
de med Kinnerup Heste-Artikler.

Springstævnet bliver med over 200 star-
ter, så der er sport og spænding for alle 
 pengene.
Arrangementet starter kl. 14.00 og forventes 
af være afsluttet kl. 20.00.
Der er GRATIS ADGANG for publikum og der 
vil være forskellige aktiviteter for børn og 
voksne, bl.a. ponyridning.

Et stort arrangement som væddeløbsbanen 
har arrangeret i samarbejde med Hjørring 
Ride Klub, der er teknisk arrangør.

Ridesporten
Indenfor ridesporten, er spring og dressur 
de to mest almindelige konkurrenceformer. 
I spring skal hest og rytter forcerer en række 
forhindringer i en bestemt rækkefølge og in-
denfor en bestemt tidsgrænse og med så få 
fejl som muligt. 
Man får bl.a. fejl hvis hesten rager en bom 
ned på forhindringerne, krydser sit eget 
spor eller stopper ved et spring. 
Konkurrencerne er inddelt i forskellige svær-
hedsgrader kaldet klasser og her er det pri-
mært højden der afgør sværhedsgraden, 
samt linjeføringen mellem springene og 
den tid man har til rådighed. 

Stævnet afvikles med tre springklasser – en 
LB2** spring som har en højde på 70 cm 
til de mindste kategori 3 ponyer og herfra 
opefter til 110 cm for heste, samt en LA1* 
spring på 75 – 115 cm.  
Endelig afsluttes med at Kinnerup Heste-
artikler præsenterer Aalborg Store Pris 
Spring Cup, hvor forhindringerne er oppe i 
80/90/100 for ponyerne og 120 cm for større 
heste, og præmierne i top.
Springstævnet på NKI Racing Arena Aalborg 
afvikles som et C-stævne, hvilket betyder at 
alle ryttere skal have rytter-licens hos Dansk 
Ride Forbund for at starte. 
Derfor har vi allieret os med Hjørring Ride 
Klub som er teknisk arrangør, da man som 
stævnearrangør skal være medlem af Dansk 
Ride Forbund for at man må afvikle sådan et 
stævne og for at rytterne kan optjene point 

på deres placering. Der er tale om et almin-
deligt stævne, men det der gør det unikt er 
helt klart de høje præmiesummer, som er 
meget atypisk på dette niveau indenfor ri-
desporten. Det er naturligvis heller ikke er 
hver dag rytterne skal vise deres færdighe-
der på inderkredsen af en væddeløbsbane 
og overfor et større publikum.
Sammenligner man med væddeløbssporten 
får ridesporten ikke støtte til præmier, så de 
fi nansieres af klubberne selv og sponsorer. 
Derfor er det ikke hver dag ryttere på C- 
niveau får mulighed for at ride om en samlet 
præmiesum på mere end kr. 30.000,-. 
Det er baggrunden for vore store forvent-
ninger og hvor vi håber alle klasserne er 
fyldt til bristepunktet og hvor vi kan præ-
sentere publikum for en springkonkurrence 
i topklassen.

Aalborg Store Pris 
Spring Cup

Der er springryttere i alle aldersklasser ved Kinnerup Spring Cup.
Dressurrytteren Anna Kaspzak og hesten Donnperignon er i inter-
national topklasse. Foto: Dansk Ride Forbund. Kira Clausen på sin fl otte Friserhest.

Danmarks bedste springekvipage er Søren Møller Pedersen på hesten 
Tailormade Esperanza de Rebell. Foto: Dansk Ride Forbund
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Lige udenfor for Vadum nord for 
Aalborg ligger gårdene Vævergår-
den og Langagergård.

Det er brødrene Bjarke- og Torben Thomsen 
der sammen driver det 750 hektarer store 
landbrug.
Afgrøderne er korn og halm, kartofl er, raps 
og hø. Og netop hø er en specialitet, som 
brødrene har udviklet til at blive et produkt 
der er efterspurgt i hele Danmark samt på 
Færøerne og i Grønland.
De fl este forbinder hø med tørret græs, men 
overordnet er det urteagtige planter der er 
høstet og tørret.
Det er nu 20 år siden Bjarke- og Torben 
Thomsen startede med at producere hø og 
halm. Meget er sket i den periode.
I dag producerer de op til 8.000 mini big-bal-
ler hø om året, der hver vejer ca. 300 kg. pr. 
stk. svarende til ca. 200.000 gamle Morten 
Korch baller. Det sker efter de mest moder-
ne principper, der sikrer at kvaliteten er i top. 
Kort sagt: Sikke noget hø!

Vi spurgte brødrene om, hvordan man 
starter hø produktionen?
Vi sår en græsblanding der er speciel vel-
egnet til heste der skal yde meget, med et 

lavt sukkerindhold og Timoté, Rødsvingel og 
Egnsvingel der sikrer, at hestene optager det 
bedre og udnytter indholdet.
En af de vigtigste ting der skal holdes godt 
øje med er svampe og støvindholdet i høet.
Derfor er det meget vigtigt, at det er ordent-
ligt tørt ellers mister det smagen og vær-
dien. Selvom det er 25 grader i luften kan 
luftfugtigheden godt være 70 % og det er 
en stor udfordring i produktionen. 
Det er her vi har investeret i et stort hø tør-
ringsanlæg i 2012, som kan tage op til 36 
mini big baller pr gang. Det sikrer at næ-
ringsindholdet er fast.
Anlægget opvarmes gennem et halmfyr 
med luft og varme gennem de timer der er 
nødvendigt for at ballerne har det rigtige 
vandindhold.
Efter tørring er høet klar til levering og i den 
kvalitet vi står inde for, siger Bjarke og Tor-
ben Thomsen.
Vi kan selv levere fra 4 – 45 baller ad gangen.

Wrap Hø
Denne type hø er specielt velegnet til føl-
hopper og ungheste der skal vokse.
Høet er lidt mere fugtigt end det hø der bru-
ges til sportshestene.
Høet leveres indpakket og klar til brug. Også 
eng hø indgår i Bjarne og Torben Thomsens 

produktion. Det bruges til Islandske heste, 
får og kreaturer. Vi kan bruge alt høet og le-
verer altid den kvalitet, som vi kan stå inde 
for. Kunderne skal være tilfredse – det er den 
sikreste vej til et fast samarbejde.

Lagerplads
Vi har 6500 m2 lagerplads. Nok til opbeva-
ring af ca. 10.000 minibig og bigballer hø og 
halm (høet opbevares altid på paller).
Wrap ballerne opbevares udendørs.

Maskinparken
Vi er altid afhængig af vejret, men det er af 
altafgørende betydning, at maskinparken er 
tip top i orden. 
Vi forsøger hele tiden at udbygge og råder 
derfor også over det mest moderne og op-
timale udstyr.
Foruden os selv har vi 3 ansatte og har føl-
gende maskiner til rådighed: 6 traktorer, 3 
ladvogne, 2 slåmaskiner, 1 høvender, 2 river, 
1 mini bigballepresser, 1 bigballepresser og 
ballevapper. 
På den måde kan vi øge vores eff ektivitet.

Halm
Bjarke og Torben Thomsen producerer også 
halmballer til hestefolk og varmeværker.
Byghalmen sælges til alle hestefolk og også 

her er det vigtigt at det er presset, tørret og 
klar til at arbejde med.
Også Easy Strø på Mors leverer brødrene til, 
der pakker halmen i poser til transporter og 
stalde.

Kunderne
For alle produkter gælder det, at kunderne 
fi ndes indenfor personer der beskæftiger 
sig med Væddeløbsheste, Stutterier, Sports-
heste, Ride klubber, Islænderklubber, - kort 
sagt: Alle der har brug for hø og halm i dag-
ligdagen.
For brødrene Bjarke- og Torben Thomsen er 
der et slogan de lever efter:
Kvalitet koster ikke – det betaler sig!

Hø-brødrene fra Vadum

Det store tørreanlæg fra Italien kan klare 36 store 
big baller pr. gang - Imponerende.

Torben og Bjarke kan styre temperaturen i baller-
ne, så den optimale foderværdi opnås.

Maskinparken på er klar til at levere fra 4 - 45 hø- 
og halmballer til kunderne.

Høvenderen med et vingefang på 10 meter, kaster 
høet op i luften, klar til at blive presset i baller.

BRDR. THOMSEN, VADUM
Kontakt Bjarke Thomsen og hør om 
dine muligheder og priser.

Vævergaardsvej 20 – 9430 Vadum
Tlf. 40 54 21 63.

Email: bjth@post.tele.dk

Se vores annonce på 
www.grovfodermarked.com
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Montésporten i Danmark, er en 
forholdsvis ny gren indenfor trav-
sporten.

I Frankrig er det en meget stor sport, hvor 
man ofte afvikler løb med million præmie-
summer. I Danmark er vi endnu ikke kom-
met så langt, men vi er nået et godt stykke 
siden starten, 2. påskedag i Skive 1997, af-
viklede det første montéløb. 
Montéløb er ridetravløb, hvor fl ere krav skal 
opfyldes, for at deltage i løb med totalisator-
spil:
-  De deltagende heste skal være mellem 3 

og 14 år og godkendte til deltagelse i mon-
téløb i henhold til Løbsbestemmelserne og 
Prøveløbsbestemmelserne. 

-  Som rytter må man deltage i montéløb, 
hvis man er mellem 16 og 70 år.

-  For at ride et montéløb, skal man have er-
hvervet Montélicens.

Alle disse krav har Katja Jokumsen og Rikke 
Munk Sørensen opfyldt og vi spurgte dem 
hvordan det startede i Aalborg?
Den 18. februar i 2000 blev foreningen stif-
tet og siden er der afviklet Montéløb med 
skiftende intervaller.

Siden starten er der gennem årene udviklet 
mange gode ryttere og vi er den klub i lan-
det der har haft fl est ryttere gennem tiderne.
For både Katja Jokumsen og Rikke Munk Sø-
rensen gælder det, at de begge har vundet 
det danske mesterskab i henholdsvis 2003 
og 2006.

Hvordan kom I ind i sporten?
For mig var det helt naturligt – jeg er vokset 
op med travheste og da jeg fi k chancen for 
at deltage i Monteløb var jeg ikke i tvivl om 
det kunne være en spændende mulighed si-
ger Katja Jokumsen.
Først i showløb men senere også i de ”rig-
tige” løb. Før den tid stod jeg altid og var 
rækværksrytter og gjorde hestene klar til de 
andre, men nu var det mig det sad på ryg-
gen af hesten.
Min familie har aldrig rørt ved en hest, siger 
Rikke Munk Sørensen, men som barn kom 
jeg i gang med at ride på en pony og har sid-
det på heste lige siden.
Da jeg var færdig med gymnasiet tog jeg et 
sabbatår og kom op til Flemming Jensen og 
allerede i 1996 fi k jeg jockeylicens til galop-
sporten. I 2004 fi k jeg så også montelicens 
og har redet mange heste siden.

Hvad er der særligt ved at ride Monté?
Det er en hyggelig adspredelse fra 
galopsporten og det går jo ikke helt 
i det tempo som en galophest kan 
præstere.
Det er en meget god måde at 
få heste der er lidt trætte af 
løbskarrieren til at få fornyet 
mod på tilværelsen. Humøret 
og livsglæden vokser.
Kvaliteten i løbene er steget 
betydeligt. I dag kan en dår-
lig travhest slet ikke klare sig i 
monteløbene, der bliver vundet 
på tider der bare for få år siden var 
utænkelige. 

Da jeg vandt DM, siger Katja Jokumsen, 
vandt jeg i tiden 22,8 og Rikke Munk sup-
plerer ved at sige: Jeg vandt i 16,3. Det er 
udvikling så det batter.

Hvordan skal Montesporten udvikles i 
Nordjylland?
Vi skal uddanne vore nye ryttere bedre 
og det er vores klare opfattelse at der skal 
strammes op her, og på den måde højne det 
sportslige niveau siger Katja og Rikke. Og så 
skal vi have en mentorordning der kan støt-
te de nye ryttere og guide dem gennem den 
første tid. Alle ved at man som ny indenfor 
sportens verden skal lære spillereglerne for 
at deltage.
Det er vigtigt at lære de nye ryttere hvordan 
skal sadlen sidde rigtigt og i det hel taget 
have udstyret toptrimmet og så skal medvir-
ke til at de nye ryttere opdyrker et netværk 
for fremtiden.

Hvordan ser i IKAROS i Monte 
 sammenhæng?
Det er en oplagt fødekæde der har kæmpe 
betydning for at sporten kan vokse. De læ-
rer nemlig hvordan man skal omgås heste 
og passe og pleje dem.

Også det sociale har stor betydning i Ikaros 
og det er en meget god udvikling at kam-
meratskabet vokser. Det er også vejen til at 
blive en bedre rytter og kusk.

Fremtiden for Montesporten?
Vi skal fortsætte den positive udvikling 
sporten er inde i og udvikle det sociale sam-
menhold. 
Og så skal bredden også tilgodeses for vi 
må ikke glemme at hestesporten også er 
en amatør- og familiesport, som styrker in-
teressen for sporten, siger Katja Jokumsen.
Hvis ikke vi har en stor bredde har vi heller 
ingen topsport!
Rikke Munk Sørensen er enig og fortsætter: 
Der er et godt fællesskab i Aalborg og det 
skal vi arbejde på at udbygge.
Der er mange der brænder for hestesporten 
i hele Nordjylland og vi har grundlaget for at 
udvikle det så sporten i Nordjylland og Aal-
borg igen bliver på Danmarks førende bane.

Monté - i skarpt trav

Aalborgbanens to danmarksmestre i Monteløb Rikke Munk Sørensen i 2006 og Katja Jokumsen i 2003 
har begge været med fra starten af foreningen.



Byggefi rmaet Arne Andersen Vrå 
A/S har gennem mange år med 
solidt håndværk og tillidsfuldt ar-
bejde, opbygget en væsentlig po-
sition indenfor byggeri, projekt-
udvikling og projektledelse.

Gennem tæt samarbejde med ingeniører og 
arkitekter, udfører vi større erhvervsbygge-
rier, landbrugs- og boligprojekter i total- og 
hovedentreprise. Vores organisation, erfa-
ring og professionelle indstilling gør, at vi er 
i stand til at deltage i alle størrelser og typer 
af opgaver.

Det gode samarbejde, den sunde fornuft og 
fokus på kvalitet er virksomhedens målsæt-
ning.
Realistiske ambitioner og loyalitet går hånd 
i hånd hos Arne Andersen Vrå A/S og denne 
indstilling er og har altid været virksomhe-
dens grundpille.

Arne Andersen Vrå A/S kan siden sin start i 
1975, se tilbage på en udvikling fra tradi-
tionel tømrervirksomhed til en moderne 
byggevirksomhed. Med udgangspunkt i et 
kompetent team af medarbejdere har virk-
somheden udviklet sig fra at beskæftige 
sig med hovedsageligt tømreropgaver og 

mindre hovedentrepriser, til i dag at have 
sit fundament i byggeledelse af omfattende 
total- og hovedentrepriser indenfor institu-
tionsbyggeri, boligbyggeri, erhvervsbyggeri 
og landbrugsbyggeri samt større renove-
ringsopgaver.
Virksomheden beskæftiger i dag ca. 120 
medarbejdere, fordelt på kontorer i Vrå, Fre-
derikshavn og Aalborg. 
Det er selvfølgelig en stor tilfredsstillelse 
at se tingene vokse, og med et af de sidste 
projekter vi har gennemført, SÆBY STRAND 
følger også en nominering til den nordiske 
NBO PRIS. Det er anerkendelse for vores 
håndværk og virksomhed.

Vi bygger for alle private – boligforeninger 
– erhvervsejendomme og enhver der skal 
have lavet et byggeri, slutter Arne Andersen.

Arne Andersen, Vrå 
bygger på tillid og præcision

ARNE ANDERSEN VRÅ A/S
Nordre Ringvej 7-9, 9760 Vrå
Telefon: 9898 1964
www.arne-andersen.dk
info@arne-andersen.dk

Kontorer:
Fredrikstadvej 1, 9200 Aalborg SV
Telefon: 7025 1964
 Anholtvej 8, 9900 Frederikshavn
Telefon: 9842 2847

Sundby Hvorup Boligforening
Det samlede projekt består af, reno-
vering af 20 boligblokke med i alt 815 
boliger. 3 altangangsblokke og 17 
opgangs blokke. 
Renoveringen af blokkene består af nyt 
tagbeklædning (pap + underlag) og 
valmede gavle samt efterisolering af 
loftrum. 
Nye teglfacader, som skalmur udenpå 
nuværende facader. Nye vinduer og
yderdøre. Nye lukkede altaner. 15 stk. 
elevatortårne samt nye trapper i ca. til-
svarende trappeopgange. Der etableres 
nye badeværelser i 198 boliger samt en 
kraftig renovering i gæstetoiletterne 
i de resterende boliger. Faldstammer 
og stige strenge udskiftes. Alle boliger 
males og der skiftes fodpaneler.

Projektet Østerbro Brygge
Et nytænkende og moderne nybyg-
geri opført af Arne Andersen Vrå, som 
omdanner en nedslidt grund til et 
attraktivt område.

Byggeriet består af boliger og er-
hvervslokaler.

Boligerne er fordelt på 26 ejerboliger, 
32 familie lejeboliger samt 80 ung-
domsboliger.

I stueetagen er der etableret en daglig-
vareforretning og en restaurant.

Sæby Strand, Sæby
Adresse: Strandkanten 1- 21, Sæby

Bygherre: Frederikshavn Boligforening

Byggeriet omfatter opførelse af 84 boli-
ger bygget efter lavenergiklasse 2015.
Byggeriet er opført i 2 etaper. Boliger-
ne er fordelt på 4 blokke i 3 etager. 
Indretningen er på hhv. 2-, 3- og 4 
værelser. 
I enkelte af husene er lavet penthouse 
lejlighed med stor tagterrasse.
Der er pudsede facader, store glasparti-
er mod sydøst og på taget er monteret 
solfangere.

Boligforeningen PM, afdeling 11
Adresse: Gravensgade, Brønderslev
Boligområdet består af 11 blokke i 3 
etager med i alt 371 lejemål som ved 
nedrivninger/ombygninger/sammen-
lægninger reduceres til 264 lejemål.
Desuden er opført nyt fælleshus på ca. 
400 m2.
Projektet er en helhedsplan for afdelin-
gen, for formålet har været at skabe et 
nyt og spændende kvarter som gøres 
let tilgængeligt og handicapvenligt 
ude som inde.
Alle lejligheder har fået altan, og 
eksisterende indvendige altaner er 
erstattet af udvendige.
De udvendige arealer er anlagt med 
nye stier og p-arealer.

BYGGEFIRMA

ANNONCE
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De første 20 år hed det stambord 
4. De næste 10 år blev det grundet 
en mindre ombygning i Aalborg 
Væddeløbsbanes restaurant til 
stambord 6.

Men det er de 4 ’travtosser’ , Kjeld Thomsen, 
Uff e Brunø, Carsten Enevoldsen og Flem-
ming Larsen ret ligeglade med. De har nu 
ganske utroligt præsteret at mødes på ba-
nen hver eneste løbsdag i sammenlagt 30 år.

Afbud kendes ikke 
Et par gange har en af kvartettens medlem-
mer dog måttet melde afbud til en løbsdag, 
men det skal næsten handle om liv eller død 
for, at det sker. Selv da et par af stambordets 
medlemmer blev gift, var der samme dag tid 

til at indtage pladserne ved vinduet på 1. sal i 
væddeløbsbanens restaurant. Hvad brudene 
sagde til den prioritering er der ingen grund 
til at fortabe sig i, lyder det med et skævt smil 
fra Kjeld Thomsen, som gruppen har valgt 
som sin talsmand.
De fl este i gruppen startede med at komme 
til trav fra barnsben, slæbt med af venner og 
bekendte samt et par fl inke naboer. 
For de fi re travveteraner er det dog ikke ale-
ne hestene og spillet, der trækker.
- Gennem årene er der vokset et varmt ven-
skabsbånd frem mellem os, og det er vel dy-
best set det venskab, der giver os det sidste 
skub til at komme af sted på en kold og blæ-
sende vinteraften, fortæller Kjeld Thomsen.

Bekymrede miner
I gruppen er der udbredt bekymring over 

travsportens fremtid. Foråret og sommerens 
debat om færre penge fra tipsmidlerne til 
sporten har ikke gjort den bekymring min-
dre.  
- Den allersidste udvej, når der skal fi ndes 
besparelser, er, at lukke baner. Alt andet skal 
prøves først. For både de aktive og tilskuerne 
på de baner, der lukkes, forsvinder ganske 
enkelt ud af sporten ved banelukninger. Du 
kan ikke som en anden økonom bare lægge 
sammen og trække fra og så tro, at publikum 
og udøvere fl ytter hen til de overlevende ba-
ner. Det gør de nemlig ikke.

Travsporten mangler ’kendisser’
Mens stambord 6 nikker anerkendende til 
den lokale ledelses arbejde, er der mere tvivl 
og usikkerhed at spore omkring den centrale 
ledelses arbejde gennem de sidste mange år.    

- Hestesporten har ikke været gode til at ple-
je deres politiske bagland. I dag fi ndes der os 
bekendt ingen toneangivende folketingspo-
litikere, som er smittet af travbacillen. Hvem 
husker ikke økonomiminister Ivar Nørgaard, 
der altid var at fi nde på lægterne på Charlot-
tenlund. Og for den sags skyld har sporten 
heller ikke mange skuespillere, musikere el-
ler andre kendte kunstnere, der kunne bak-
ke folkeligheden op. Den slags behøves, når 
man er under pres, som sporten er i disse år. 
Og den form for lobby arbejde skal bygges 
op over mange år og det svider nu, at man 
ikke har lykkedes med den opgave, lyder det 
fra Kjeld Thomsen, mens resten af gruppen 
nikker bifaldende. 
- Og så mangler vi en rigtig nationalbane 
som udstillingsvindue. Charlottenlund var 
engang sådan en bane. Det er den ikke i dag, 
bortset fra den årlige Derbydag samt Copen-
hagen Cup-dagen.

Aalborg overlever 
Om det bliver med rollator foran eller ej, så 
fortsætter stambordets medlemmer med at 
møde frem til Aalborg-banens løbsdage de 
næste mange år. Og Aalborg-banen, i disse 
sponsortider også kaldet NKI Racing Arena, 
vil overleve i det danske travlandskab er der 
bred enighed om. Det skyldes især to ting:
- Det er i Nordjylland, at langt de fl este dan-
ske opdrættere af heste befi nder sig. Hestene 
fødes således i Nordjylland og er en direkte 
fødekæde til Aalborg-banen og dens træne-
re.  Og vel også derfor har Aalborg-banen en 
stribe unge, dygtige trænere og kuske som fx 
Peter Jensen, Jeppe Juel samt landets mest 
vindende  travtræner Flemming Jensen. De 
er vores garanti for fortsat professionel trav-
sport i Aalborg, slutter Kjeld Thomsen og de 
øvrige fra stambord 6.

Stambord 6
Fra venstre Flemming Larsen, Carsten Enevoldsen, 
Uff e Brunø og Kjeld Thomsen.



Da Mogens Christiansen i 1976 
startede Dronninglund TV Center 
skulle der gå 37 år inden han valg-
te at sælge virksomheden til Klaus 
Thomsen, Dennis Kristensen og Ib 
Kristensen.

Det var ikke et tilfældigt valg Mogens Chri-
stiansen her tog, da de tre tilsammen har 
været ansat 50 år i virksomheden.
Det viser også en sund virksomhed der med 
loyale medarbejdere har et stort engage-
ment i virksomhedens drift og som kender 
kunderne ud og ind.
Det er måske også derfor at TV CENTER 
DRONNINGLUND i dag er Danmarks største 
Panasonic Center.

Vi spurgte de tre om hvordan de var kommet 
ind i branchen?
Ib Kristensen siger: Jeg startede i Aså i 1992, 
hvor Mogens Christiansen også havde for-
retning og kom til Dronninglund i 1994, 
hvor jeg har været lige siden.
Klaus Thomsen kom til virksomheden i 1994, 
hvor han havde halvdelen af sin læretid og 
ja, han er også blevet hængende i Dronning-
lund.
Den sidste og yngste er Dennis Kristensen, 
som er udlært lige ved siden af TV CENTER 
DRONNINGLUND, som elektriker.
En dag ringede Mogens Christiansen og 
spurgte om jeg ikke kunne tænke mig at bli-

ve montør hos ham og jeg har nu været her 
i godt syv år.
I 2013 fi k vi muligheden for at købe virksom-
heden og det kunne vi bestemt ikke sige nej 
til – Hvem skulle ellers have købt den?
En utænkelig tanke for os tre, lyder det sam-
stemmende.

Opgaverne
Vi fordeler selvfølgelig opgaverne blandt 
os siger Klaus Thomsen og det er sådan at 
Dennis er den der står for serviceafdelingen 
og den der laver de fysiske installationer hos 
kunderne.
Vi har i dag fem biler kørende med montører 
som alle sammen er uddannet efter de nor-
mer der er gældende for branchen.
Vi har ikke noget personale der ikke er certi-
fi cerede med den rigtige uddannelse.
Både erhvervslivet og de private kunder bli-
ver mere og mere elektroniske og derfor skal 
installationerne også leve op til kravene.
Det sørger vi for de gør og uanset om det 
er et tv der skal sættes op eller et video- og 
konferencesystem med interaktive tavler og 
m.m. på skoler, institutioner, pengeinstitut-
ter, kommuner, feriecentre, er vi klar til at 
løse opgaven. Det samme gælder indenfor 
antenneanlæg og trådløse netværk. Her er 
det også en bred palet af kunder der efter-
spørger disse produkter hos os, siger Ib Kri-
stensen. Vi kan i dag levere et produkt som 
mindre byer, landbrug og sommerhusområ-
der efterspørger.

Ofte er der problemer med mobilt bredbånd 
som ikke rækker tilstrækkeligt.
De mindre samfund har ikke fi bernet endnu 
og her er dækningen ikke optimalt for folk 
og det er her vi kommer ind i billedet.
Vi kan levere en satelit baseret løsning op til 
22 MB uden kabler.

Nye markeder
Et af de produkter vi har udviklet i de senere 
år er videoovervågning.
I Aalborg Zoo kan man sidde hjemme i stuen 
og på computeren følge med i hvad dyrene 
foretager sig. Det er et system vi har installe-
ret, siger Dennis Kristensen.
Det samme gælder faktisk for et antennean-
læg som vi også har i sortimentet.
Det er på 40 kanaler og bliver ofte installeret 
på hoteller, Flådestationen i Frederikshavn 
og på KONGESKIBET DANNEBROG, hvor vi 
også leveret Hendes Majestæt Dronning 
Margrethe og Kongefamilien et anlæg.

Varmepumper
Det er blevet et rigtigt godt aktiv for os.
Kunderne har opdaget at der er rigtig man-
ge penge at spare ved at få en varmepumpe 
installeret i hjemmet, sommerhuset eller i 
lokaler, der har brug for varme, uden de helt 
store investeringer. Panasonic’s varmepum-
per er blevet testet som markedets bedste 
og det er også et fremragende produkt, der 
fungerer optimalt for den enkelte forbruger.
De kan både bruges som varmekilde og som 
aircondition når vi har en sommer som i år, 
lyder det i kor fra de tre indehavere.
Tænk sig at man kan spare op til 80 % af 
varmeomkostningen med en Panasonic Var-
mepumpe og det hele kan styres fra com-
puteren eller mobiltelefonen. Du tænder og 
slukker samt skruer op og ned for tempera-
turen fra din mobil.

Butikken
Udover forhandlingen af Panasonic produk-

ter har vi også LOEWE, - det tyske kvalitets-
produkt der i goodwill svarer til B&O.
Når kunderne har køb et tv eller radioanlæg 
eller streaming af nettet så er det vigtigt at 
det bliver installeret korrekt.
Derfor tilbyder vi også altid det til kunderne 
så vi ved det hele fungerer når vi har leveret 
varen.
Panasonic er verdens største producent af 
elektroniske anlæg og maskiner.
Derfor har vi også et stort udvalg i hårde hvi-
devarer i topkvalitet som bestemt sælges til 
konkurrencedygtige priser.
Er du på udkig efter en hjemmebiograf eller 
lydanlæg er BOSE anlæggene det helt rigti-
ge. Det er stor lyd i små højtalere.

Totalløsninger
Det vi arbejder på netop nu er at tilbyde alle 
vore kunder totalløsninger på deres nye ind-
køb.
Uanset om det er TV, Alarmer, Hårde Hvide-
varer, Internet, Varmepumper, Antennean-
læg m.m har vi erfaret at det er en opgave 
på fornuftige vilkår at tilbyde kunderne en 
totalløsning på opgaven.
Vi forlader ikke kunden før det hele virker 
optimalt slutter, Ib Kristensen, Klaus Thom-
sen og Dennis Kristensen.

TV Center Dronninglund
TVCENTER DRONNINGLUND APS

Stationsvej 12 A
9330 Dronninglund    
Tlf. 98 84 10 44
info@tvcenter.dk, www.tvcenter.dk

ANNONCE
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Af Karl Aage Jensen

Vi ser her på et ganske særligt horoskop, 
nemlig for en hest, og det er ganske usæd-
vanligt. Virker horoskoper også på heste? Er 
det den nye Tarok, der er født i Aalborg den 
24. juni 2012 kl. 5.15?
Hesten hedder Aladdin og dens ejer er Keld 
Gregersen, som er født den 17. september 
1963 kl. 19.30 i Aalborg. Han er derfor født 
i det perfektionistiske tegn, Jomfruen, hvor 
hele 6 planeter befi nder sig i 6. hus – Jomfru-
ens hus. Udadtil viser han Tyrens tegn, som 
han har på Ascendanten. Han er derfor også 
en livsnyder med begge ben solidt plantet i 
den jyske muld – selv når han er på rejse. 

Aladdins sundhed
Aladdin er dobbelt Krebs-. Det vil sige, at 
både Solen og Ascendanten står i Krebsen. 
Det betyder, at han er en overordentlig føl-
som hest, der har brug for tryghed, nærhed 
og omsorg. De hjemlige forhold på stutteriet/
gården er altafgørende for hans velbefi nden-
de. Her er der ikke grund atl at tvivle på, at 
der er tale om optimale forhold fra Keld Gre-
gersen og familiens side.
Hvad angår sundhed og helbred er der nog-
le områder, hvor Keld Gregersen må passe 
på ikke at presse Aladdin for meget, for der 
er perioder, hvor man skal passe på skader. 
Disse områder kan i perioder være spændt 
op i hestens helbred: Underliv, ryg, stofskifte, 
nervesystemet og generelt knoglerne. Derfor 
kan det tilrådes at bruge alternativ behand-
ling til Aladdin, da dyrlæger har en tendens 
til først at kunne fi nde en diagnose, når en 
eventuel sygdom ER brudt ud. En alternativ 
behandler kan ofte fi nde kimen til en eventu-
el sygdom længe før den bryder ud. En even-
tuel sygdom er meget lettere at behandler, 

når den bliver opdaget på et tidligt stadium.
Månen står i Løven, så det er en hest med 
karisma og stolthed, som man ikke ustraff et 
træder over hovene.

De kommende år
Helbredet kan godt være lidt anfægtet i det 
kommende års tid, da Planeten Neptun (syg-
dom) er i spænding til Venus, som står i Tvil-
lingerne i 12. hus. Der kan komme en aller-
gireaktion eller lungerne kunne måske godt 
være lidt udfordrede i den nærmeste fremtid, 
hvor Aladdin med stor sandsynlighed - ikke 
kan trække vejret totalt friktionsfrit. Godt, 
den er ikke-ryger! 
Desuden er Saturn (knogler, knæ) inde i bille-
det i de første ca. 9 måneder af 2015. Det er 
godt, at Keld Gregersen ikke ønsker at presse 
hesten, men at lade den få en stille og rolig 
opstart på livet i trygge rammer. Hvis man al-
lerede tidligt i dens hesteliv begyndte at træ-
ne den systematisk efter normale principper, 
ville man ødelægge noget vigtigt i dens liv. 
Det sker ikke nu, og der er i det hele taget tale 
om en hest, som man skal være varsom med 
– ganske som Keld Gregersens fi losofi  går på. 
Denne træghedsenergi begynder så småt i 
november 2014. 
Året 2016 springer i øjnene astrologisk set. En 
spænding afsluttes i februar, og så kører det 
slag i slag. Derefter skal man igen være var-
som med, hvordan hesten trænes og plejes. 
Men anvender man naturmedicin vil nogle af 
spændingerne kunne elimineres, hvorimod 
traditionel medicin godt kan gøre skade. Bl.a. 
kan hesten udvikle allergi mod visse former 
for almindelig medicin. Det vil være virkelig 
godt udelukkende at anvende naturlig me-
dicin på den følsomme hest. Varsomhed skal 
være et varemærke her.
Nu ved jeg ikke, hvornår heste kan toppe, 
eller hvor længe de kan blive ved. Men un-
der alle omstændigheder kan året 2016 blive 
fuldstændig forrygende for hesten, der stort 
set er uden spændinger det år og vil derfor 

kunne nyde livet i solsiden, uanset hvad. 
Hvad angår Aladdin og dens ejer går de to 
usædvanlig godt i ”spænd”. Det er den helt 
rigtige matchning, som kan udvikles til det 
sublime under de rigtige omstændigheder. 
Forholdet er meget tæt, og det kan udvikle 
både hestens og dens ejers personligheder. 
De er åndeligt set på bølgelængde med hin-
anden, måske fordi Keld Gregersen i forvejen 
er noget af en hestehvisker. 
I hvert fald er han det i forhold til Aladdin, 
og netop denne omstændighed kan bevirke, 
at Aladdin har potentiale til at blive den nye 
Tarok. Men man skal huske, at hvis der var 
tale om en anden ejer, ville det med ganske 
stor sandsynlighed ikke være muligt.

Hvad siger Keld Gregersens horoskop i de 
kommende år?
Er horoskopet også her i overensstemmelse 
med Aladdin’s?
Lige nu står planeterne Uranus og Pluto i 
spænding til hans målsætningsakse og kræ-
ver en ændret målsætning, der kan få betyd-
ning for resten af livet, både for Aladdins og 
Keld Gregersens vedkommende. 
Det kan være noget med en overordnet fi -
losofi  for sit eget liv, og dermed også for he-
stens. 
Jeg vil stærkt anbefale at bruge den naturlige 
medicin i det omfang, det er fornuftigt. Så er 
man rimelig sikker på, at der ikke bliver udfor-
dringer på den front. Det er en hest, der ikke 
skal have et ganske normalt træningspro-
gram. Den skal trænes efter naturens egne 
principper ved nærmest at lade den træne sig 
selv og så ellers stimulere den nænsomt til at 
forbedre resultaterne og formen. 
Det gælder om at lade Aladdin selv ”Vise Ve-
jen” i så stor udstrækning som muligt. Andet 
vil være for risikabelt i forhold til netop den-
ne specielle hest. Lad den få en træner, som 
også er alternativt orienteret og kan kommu-
nikere med Aladdin i hestesprog – det giver 
Aladdin den tryghed, som er så afgørende i 

dette tilfælde. Her ser det heldigvis ud til, at 
Keld Gregersen er en mand, der ønsker at gå 
meget vidt for sin hest og kun gøre det aller-
bedste. Jeg vil tro, at hesten meget hurtigt 
kan trænes op til at kende forskel på natur-
medicin og almen medicin, på økologisk kost 
og almindelig kost, som kan være både sprøj-
tet og genmodifi ceret. 
Sidstnævnte skal helst fuldstændig undgås. 
Der er tale om en åndeligt udviklet hest, der i 
realiteten selv ved, hvad der er godt for den, 
og det skal man helt lade den selv om. Det 
er en hest, som VED ting, man normalt ikke 
kan vide. Man kan faktisk godt kalde den for 
synsk.
Der skal kort sagt helt nye metoder til i for-
bindelse med Aladdin.
I perioden 2018-20/21 har Keld Gregersen et 
ekstraordinært spændende horoskop, der til-
siger, at der kan ske noget ganske særligt. Og 
når der er tale om et så tæt parløb som her, 
vil denne periode også have stor indfl ydelse 
på Aladdin. Det ser ud til, at deres parløb til 
den tid har nået det superb – det fuldkomne. 
Dette vil især ske, hvis man begynder tidligt 
- helst lige fra fødslen - at lægge op til noget 
stort, vel at mærke uden at presse hesten 
unødigt.
I treårs sæsonen og specielt i sidste del af 
2015 er det vigtigt ikke at presse Aladdin 
unødvendigt.
Til gengæld ser det ud til, når derbyårgangen 
er på plads i 2016, at Aladdin for alvor slår til 
og hesten vil opleve en forrygende sæson.
Stadigvæk med hensyntagen til den omsorg, 
som Aladdin kræver.
Held & Lykke med karrieren!

Aladdin og stjernerne
ASTROLOGI HUSET
Teglgaardsgade 37, 4. th.
2100 København Ø
Tlf. 36 450545
Email: astrologi@astrologihuset.dk
www.astrologihuset.dk

Keld Gregersen store passion er heste-
sporten og sammen med dyrepasser 

Maria tager de sig af de dejlige heste.



Privat
For os er en attraktiv beliggenhed afgørende 
for at tilbyde vore kunder det bedste. 

Astrid Obels Have

I den private udlejning tilbyder vi 64 lejemål 
i det attraktive OBELS HAVE, Hasseris, med 
lejligheder fra 65 – 129 kvm.

Louisegade

I Louisegade har vi en meget centralt belig-
gende boligejendom med 15 lejligheder der 
alle er på 65 kvm.

Erhverv
Hasserisvej 125

De tre erhvervsejendomme hvor vi tilbyder 
lejemål er alle beliggende i Hasseris.

Fuglevænget 9

I denne skønne velbeliggende ejendom er 
der 1.886 kvm. der alle er indrettet i en char-
merende og velfungerende stil, lige midt i 
hjertet af Hasseris.

Hasserisgaard Centret

Denne ejendom har mange muligheder for 
virksomheder, der søger en beliggenhed 
med gode tilkørsels- og parkeringsforhold.

Bedst på beliggenhed
HOS KVG BOLIG TILBYDER VI LEJEMÅL TIL PRIVATE OG ERHVERV

LÆS MERE OM EJENDOMMENE PÅ WWW.KVG.DK

Ring og hør om dine muligheder for private og erhverv.

KONTAKT EJENDOMSADMINISTRATOR 
Pernille Lampe på tlf. 40 99 36 49, eller mail: pl@kvg.dk

FUGLEVÆNGET 9, HASSERIS . 9000 AALBORG

NETOP NU! 
- kan vi tilbyde op til 

810 kvm. ledige lokaler.

I alle vore lejemål følger 
viceværtservice og god 

service med som en naturlig 
del af samarbejdet.
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I en tid hvor mange forskellige 
bander huserer, er det befriende 
at skulle berette om en fredelig 
bande travfolk fra Biersted og om-
egn, der som deres største bedrift 
har fostret nogle af de bedste he-
ste i kongeriget.

Vi besluttede at samle et lille udpluk, af de 
gennem årene mange aktive travfolk fra det 
lille lokal område, der tæller knap 1700 ind-
byggere i en radius af 6 m2 kilometer. 
Og alligevel tilbage i 00érne blev sammen-
lignet med staten Kentucky USA med sine 
103.000 m2 kilometer, og Amerikansk travs-
ports mekka gennem næsten 100 år. 
Til sammenligning har Kentucky mere end 
400 farme med travopdræt og 4.3 millioner 
indbyggere.
Lad det være sagt med det samme, det væl-
tede med sjove fortællinger og anekdoter fra 
mere end 60 år med travsporten i et lille lo-
kalområde. Så mange at vi kunne have fyldt 
en avis alene med de spændende fortællin-
ger – så noget af en opgave at sortere i et 
omfattende kildemateriale.

De var der fra starten
Poul Nøhr 78 år – Jørn Damsgaard 77 år – 
Ove Andersen 72 år – Gunner Christiansen 
63 år – Jens Præstegaard 62 år, så alene på 
den konto en solid vidensbank om travspor-
ten og dens udøvere i det lille lokalområde. 
Flere af dem var med fra den ganske start i 
Aalborg i 1954
Men der kan nævnes mange fl ere af de gen-
nem årene aktive udøvere fra det beskedne 
geografi ske område i Vendsyssel. Folk som 
Lars Nødgaard – H C Sørensen – Jens Thom-
sen & Frits Thomsen – Johan Toftegaard  med 
sønnerne Per og Aage – Peter Søndergaard  
– Anders Andersen, far til førnævnte Ove An-
dersen, og så selvfølgelig Carl Aage Præste-
gaard, Jens Præstegaards far.

Også de navnkundige heste står i kø for at 
blive nævnt, for der er både derbyvindere 
og verdensmester iblandt dem, Chianti Pitt 
– New Quick – Early Dirt – Habib, og dertil 
heste som har markeret sig i travsport gen-
nem de nu mere end 60 år med Aalborg 
Væddeløbsbane, Rex Kignæs – Safari The 
Great – Dilli Hanover – Lideal – Copperfi eld 
– Politiken – Ravenna.
Der kunne nævnes mange fl ere men det er 
ikke hestene men dét hestene har betydet 
for et geografi sk beskedent område i Vend-
syssel, nemlig et unikt venskab på kryds og 
tværs og et stærkt sammenhold.

Hvad godt naboskab kan føre til
Carl Aage Præstegaard var en stor personlig-
hed, et livsglad menneske med den typiske 
lune og tørre humor som karakteriserer man-
ge Vendelboer. Både hans søn Jens og andre 
af de tilstedeværende havde beretninger om 
hans mange muntre indfald, hvilket da også 
gjorde ham til en velkommen gæst på man-
ge af landets travbaner – ”selv i København” 
som en af deltagerne tørt bemærkede.
Carl Aage var den første der havde travhest 
på egnen, og han delte villigt glæden ved 
disse hurtige heste med andre af sine nabo-
er, herunder Lars Nødgaard, der fi k en uven-
tet oplevelse med hesten Oluf Roy som Carl 
Aage havde købt. 
Oluf Roy stod blid som et lam og lod sig iføre 
seletøj, den var ikke engang bundet op, så 
ved første øjekast lignede det en ren søn-
dagstur da Carl Aage inviterede Lars Nød-
gaard på en tur i sulkyen.
Men da den gode Lars først fi k fat i tømmer-
ne tog en hvis herre ved Oluf Roy, og den 
strøg af sted ud af markvejen med halen i 
vejret, mens Carl Aage roligt lænede sig til-
bage og bemærkede til de tilstedeværende 
”den køretur skal nok gøre ham til en mand”
Lars Nødgaard havde åbenbart fået smag for 
fart, for han købte på stedet Oluf Roy, og så 
var hans hjerte også solgt til travsporten.

Myterne og fortællingerne om Carl Aage er 
mangfoldige, stadigvæk bliver der gnækket 
lystigt når der bliver fortalt historier om de 
utallige handler Carl Aage gjorde med Kø-
benhavnerne, heste som ikke ”duede” som 
de så venligt sagde i hovedstaden, og som så 
blev solgt for noget nær slagteprisen. 
Carl Aage havde sin egen medicin, ud på en-
gen med kræet, tre fi re uger uden at røre et 
ben, og så blev de meldt til løb i Aalborg og 
strøg af sted med mange sejre til følge. Det 
hændte at hesten blev solgt tilbage til en vel-
havende Københavner, til noget over slagte-
prisen selvfølgelig for nu kunne de noget!! 
for så et halvt eller helt år senere at komme 
tilbage på engen i Biersted. Naboerne var 
ikke sene til at lære af den trafi k.

Hele byen på benene
Ove Andersen var manden bag Chianti Pitt, 
eget opdræt og Biersteds første derbyvinder. 
Det var samtidig en ganske sjælden bedrift 
at man som amatør kunne vinde travets vel 
nok mest prestigefyldte løb, løbet der skulle 
krone en årgangs bedste hest – Dansk Trav-
derby. Eksperterne var da også enige om at 
hvis Chianti Pitt havde en professionel kusk, 
ville den afgjort være blandt favoritterne, 
men nu måtte den ”nøjes” med en rolle som 
outsider. Lykkeligvis viste hesten ikke noget 
om det, så den løb det bedste den havde 
lært, førte hver en meter og vandt derbyet i 
sikker stil. Det kunne hørers på tilskuerplad-
serne hvor mange hundrede fra Biersted 
havde taget opstilling. To busser fyldt til ran-
den og en masse private biler havde taget 
turen til København for at bakke ”deres” hest 
op, næsten som når der blev spillet pokalfod-
bold i Parken. Oven i købet nåede busserne 
hjem så de mange mennesker kunne være 
med til at fejre Derbyvinderen, fl ot æresport 
masser af lys, for det var jo blevet langt over 
midnat den augustaften, men alligevel var 
det meste af Biersted på benene og ville hyl-
de hest og kusk.

Det der med biler der var fyldt op blev der 
grinet godt af, et af de glade minder fra de 
mange år var netop turene til København, 
godt nok mest med en enkelt hest eller und-
tagelsesvis fl ere til start, men også med alle 
supporterne fra Biersted banden. 
Det muntre var at det ikke var i bus, men i 
Oves hestetransport, udstyret med et have-
bord og klapstole og et par halmballer, så 
skulle der spilles kort så turen ikke føltes så 
lang. Ved færgelejet var det nødvendigt lige 
at sparke lidt til siderne på kassen for tyde-
ligt at illustrerer at her var varmblodige og 
ædle heste på vej til store opgaver, og de 
var ikke sådan at styre, så personalet gjorde 
klogt i at holde afstand!! Den trafi k gik godt 
i mange år, så godt at Ove ved en lejlighed 
måtte takke nej til en ekstra hest i vognen, en 
rundringning til vognens faste indhold af Bi-
ersted folk afgjorde at mere end en hest var 
der altså ikke plads til.

Et livslangt venskab
De mange år med fælles interesse har skabt 
et livslangt venskab mellem bandens med-
lemmer, de er sammen ved lejligheder der 
normalt er forbeholdt familien, runde fød-
selsdage – konfi rmationer – bryllupper – 
jubilæer og selvfølgelig når de skal siges et 
sidste farvel.
Men vær ikke bange hvis du møder dem i 
samlet fl ok, f.eks til Hune By Night – uden 
rygmærker forstås – hvor de breder sig ud 
over fortovet og tydeligt viser de hører sam-
men, de er kun gode til at fortælle spænden-
de anekdoter fra fællesskabets skattekiste, 
men er ellers en fredelig bande travfolk med 
et fantastisk fællesskab.

Biersted Banden

Biersted Banden består af Jørn Damsgaard, Gunner Christiansen, Ove Andersen, Jens Præstegaard og Poul Nøhr.

Ove Andersen vinder Dansk Trav Derby i 1980 
med Chanti Pitt.



Da Tage Kvist og Allan Kristensen 
startede fi rmaet den 1. maj 1986 
skete det i Allan´s bedstemors 
hønsehus på Restrup Skovvej 36 i 
Frejlev.

Her har virksomheden stadigvæk til huse 
men hønsehuset er skiftet ud med mere 
tidssvarende lokaler.
Vi var ydmyge overfor starten og skulle ikke 
have fl ere omkostninger end vi kunne tjene 
ind igen, siger Allan Kristensen.
Vi havde kun en telefon og når den ringede 
om formiddagen sprang vi hen for at høre 
om det var en kunde.
Som regel var det bedstemor der sagde: Så 
drenge – kaff en er klar !
Siden har vi arbejdet stille og roligt på at 
skabe en sund virksomhed som kunderne 
kender og som de ved altid lever op til de 
krav der stilles.
Vi har lige siden starten forsøgt at levere en 
kvalitet til konkurrencedygtige priser der 
sikrer at både kunden og vi er tilfredse.
Det er udgangspunktet for en god atmosfæ-
re for et fremtidigt samarbejde.
Fra begyndelsen arbejdede vi sammen med 
en arkitekt og sælger som skaff ede os den 
første store ordre i Kongerslev.
Så var vi for alvor kommet i gang.

De næste par år gik med at konsolidere os 
og det lykkedes så godt at vi i starten af 
90’erne igen kunne glæde os over en meget 
stor opgave, nemlig at bygge Bispegården i 
Aalborg. Her fi k vi opgaven at lave alt tømrer 
og snedkerarbejde.
Det var stor tilfredsstillelse at opleve den-
ne renovering af så gammel en bygning og 
med de spændende håndværkmæssige ud-
fordringer det gav.

Gug Alper
Da der på den nye udstykning i Gug Alper på 
Kronosvej skulle bygges 32 huse var vi med i 
licitationen og vandt den.
Det skulle vise sig at være en opgave vi lærte 
meget af.
Det var et stort projekt for os på dette tids-
punkt og selvom husene næsten var ens var 
de alligevel forskellige som vi skulle arbejde 
med.
For os har det senere vist sig at netop dette 
byggeri har givet os en dejlig goodwill og 
erfaring, som vi kan bruge den dag i dag.
Alle vores samarbejdspartnere og underle-
verandører, pengeinstitutter og det juridiske 
system lærte os at kende og det har vi haft 
gavn af i tiden efter.

Udviklingen
Vi har haft den glæde at være kommet godt 
i gang med mange interessante arkitekter, 
ingeniører og andre der beskæftiger sig in-
denfor byggeriet, siger Tage Kvist.
Som nye på markedet er man altid med i alle 
licitationer, men i dag bliver vi ofte indbudt 
til at deltage.
Det er en afgørende faktor i byggeriet, da 
man på den måde har opnået en status i 
markedet der indebærer at kunderne ken-
der det vi står for.

Vi glæder også over at vi i dag har en god og 
stabil kundekreds der er loyale overfor os.
Det er altid lettere at arbejde med kunder vi 
kender og som kender os.
Et af de byggerier der har skabt synlighed 
for os er husene på BRYGGEN i Nibe Lystbå-
dehavn. Også den nye Restaurant BRYGGEN 
og Nibe Bryghus har vi bygget.
Det er spændende byggerier lige midt i det 
naturskønne område.
Inden den tid havde vi renoveret og ombyg-
get fl ere udlejningsejendomme i Aalborg og 
omkringliggende byer.

Hvad er jeres spidskompetence?
Nu kigger Allan og Tage på hinanden.
Det er vi ikke et sekund i tvivl om.
Vi har gennem de mere end 25 år vi har eksi-
steret arbejdet målrettet efter at løse opga-
ver for både private og erhverv.
Ofte er vi blevet brugt til at forestå ombyg-
ninger, tilbygninger og renoveringer af boli-
gen eller kontorerne og andre erhvervsbyg-
ninger.
Også kommunale opgaver i børnehaver og 
andre institutioner har vi løst.
Aalborg Fjernvarme Forsyning har mange 
gange været en kunde hos os og det er dej-
ligt at et godt samarbejde udvikler sig.
Også Nørresundby Boligforening løser vi 
meget ofte opgaver for.
Vi arbejder næsten dagligt for dem med re-
novering og vedligeholdelse.
Kriminalforsorgen har de sidste par år været 
en stor kunde hos os og når man kører for-
bi Aalborg Arrest kan man opleve, at der er 
kommet nyt sort tegltag på de gamle byg-
ninger.
Også indvendig har vi haft fornøjelsen at 
medvirke til at lokalerne er blevet mere tids-
svarende og indbydende.

Det har været en spændende opgave at løse 
for os og vi glæder os til at fortsætte det 
gode og konstruktive samarbejde med, Kri-
minalforsorgen i årene fremover.

Hvad er årsagen til denne udvikling?
Siden starten i 1986 er virksomheden vokset 
til at have ca. 20 – 25 ansatte hele tiden.
Selvfølgelig kan vi være udsatte for de sæd-
vanlige sæsonsvingninger, men som hoved-
regel beskæftiger vi dette antal.
Det er vores opfattelse, at det koncept vi dri-
ver KVIST & KRISTENSEN efter har vist sig at 
være bæredygtigt.
Vi kan tilbyde kunderne en totalløsning på 
opgaverne og har selv både tømrer, murer 
og malere ansat.
Det er vores folk der løser opgaven og ko-
ordinereingen mellem de forskellige hånd-
værkere går lettere når de kender hinanden 
og er ansatte i det samme fi rma
Det sikrer specielt private og erhvervskun-
derne en sikkerhed for at vi har fat om hele 
opgaven.
De behøver kun at få en pris på opgaven hos 
os, så skal vi nok sørge for at den bliver løst 
og vi lover at det er et godt tilbud, som Lars 
Larsen ville have sagt.

KVALITET TIL TIDEN – det er det vi arbejder 
efter, slutter Tage Kvist og Allan Kristensen.

Byggefirmaet 
Kvist & Kristensen

Kriminalforsorgen har de sidste år været en god 
kunde med renovering af Aalborg arrest.

KVIST & KRISTENSEN A/S
Restrup Skovvej 36
9240 Nibe
Tlf. 98 34 10 11
info@kvistogkristensen.dk

www.KvistogKristensen.dk

ANNONCE
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Trænerkometen Peter Jensen hyl-
der sit bagland

38-årige Peter Jensen har imponeret i sin 
debutsæson som travtræner med sejr i hver 
tredje start og en tredjeplads på den danske 
præmierangliste, men han vægter ikke re-
sultaterne højest.
- Det største plus har været opbakningen fra 
personale og kundekreds - samt naturligvis 
familien, smiler han ved siden af fru Mette 
og storpludrende 2-årige Sigurd samt hund 
og kat i kaff erummet i staldbygningen på 
Stutteri Vang Hovedgård, mens fem fuld-
tidsansatte er i gang med at træne 50 heste.

Glæden vigtigst
Den store parcel omfatter ligeledes de pri-
vate gemakker for familien, der også tæller 
5-årige Søs.
- Vi nyder miljøet. Det er en win-win situati-
on, lyder det fra Mette, der senere på dagen 
passer sit job som bioanalytiker på sygehu-
set.

Hun affi  nder sig med, at gemalen sjældent 
bidrager til huslige pligter og ofte må melde 
fra til sammenkomster med familie og ven-
ner.
- Det vigtigste for mig er at have en glad 
mand. Det smitter af på os alle.

Hurra for Vang
Peter Jensen slubrer fruens udlægning i sig 
og ligner en mand, der har scoret prinsessen 
og det halve dronningerige.
- Jeg har ikke ambitioner om en karriere 
andre steder i Danmark eller i udlandet. Vi 
stortrives her med perfekte faciliteter og 
naturskønne omgivelser - så forhåbentlig 
kommer Carl Ejler Rasmussen (Vangs ejer) 
en dag og vil sælge gården for en slik...

Krav om uddannelse
Foreløbig glæder han sig over en 10-årig 
lejeaftale og det faktum, at han ad mange 
omveje endelig føler sig på sin rette hylde.
Peter Jensen har været bidt af trav siden 
drengeårene og tog kuskelicens som 16-
årig, samtidig med at han fi k sin første hest. 

Han sugede ivrigt til sig som medhjælper 
hos forskellige trænere, men knægtens øn-
ske om at forene hobby og erhverv faldt ikke 
umiddelbart i god jord hos forældrene, den 
tidligere Aalborg-borgmester Henning G. 
Jensen og fru Birgit.
- De krævede, at jeg tog en uddannelse, og 
det blev så tilfældigvis som tømrer. Jeg var 
træt af det undervejs, men lærte, at man gør 
tingene færdige - og i dag erkender jeg, at 
det er et sundt princip, som jeg vil give vide-
re til mine børn.

Makkerskab
Straks efter svendebrevet søgte Peter Jen-
sen nye udfordringer og arbejdede i tre år i 
et fugefi rma, fulgt af fem år som biludlejer 
og et par års virke for en ejendomsmægler.
Sideløbende trak travsporten i ham, og i 
2007 gik han i kompagniskab med barn-
domsvennen Bo Westergård, der havde 
gang i en lovende trænerkarriere med Vang 
Hovedgård som base.
- Aftalen var, at Bo primært skulle træne, 
køre og melde hestene, mens jeg tog mig af 

alt andet. Sportsligt havde vi nogle fantasti-
ske år, men det var også en hård tid, hvor jeg 
undervejs blev far for første gang og døjede 
med en diskusprolaps.

Grublerier
Ved udgangen af 2013 valgte Bo Westergård 
at fl ytte til Norge, og Peter Jensen grublede 
over sin fremtid.
- Det var Bo, der udadtil havde præget vo-
res forretning, og jeg tvivlede på, om jeg 
på egne ben kunne opnå den rette gen-
nemslagskraft - med assistance af en ny 
kusk. Men støtten fra Carl Ejler Rasmussen, 
personalet og kunderne gjorde, at jeg tog 
springet.
- Det var en stressende proces, der modne-
de mig som person - og udmøntede sig i et 
valg, jeg aldrig fortryder.
- Efter bruddet med Bo oplevede jeg, at vi 
rykkede endnu tættere sammen i bussen, 
og jeg fornemmer, at medarbejderne på-
skønner min evne til at lytte og uddelegere 
ansvar. Samtidig er det en kæmpe motivati-
onsfaktor for os at bevise, at vi kan præstere 
resultater uden Bo.

Tredjeplads i derbyet
Peter Jensen lægger vægt på kontinuitet. 
Det gælder også på kuskefronten, hvor han 
som udgangspunkt allierer sig med Jeppe 
Juel.
- Vi er jævnaldrende og sigter mod et man-
geårigt samarbejde.
Således var det også Jeppe Juel, der for to 
uger siden kørte Carl Ejler Rasmussens hest 
Tango Vang ind på en fl ot tredjeplads i der-
byet.
Tango Vang var den mest urutinerede hest i 
derbyfeltet med kun 11 starter, der har ud-
løst seks sejre, fi re andenpladser og en tred-
jeplads.
Nu håber kredsen omkring den talentfulde 
traver at få dusinet fuldt med en ny toppla-
cering i Store Pris-løbet næste søndag.

Omveje mod travtoppen

Peter Jensen bruger primært Jeppe Juel som kusk og håber på et mangeårigt samspil.

Idyllen er i højsædet på Stutteri Vang Hoved-
gård, hvor Peter Jensen her hygger sig med 
fru Mette, sønnen Sigurd og hunden Bella.
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Den lokale kunstner ESBEN HA-
NEFELT KRISTENSEN har gjort det 
igen.

I anledning af NKI RACING ARENAS 60 års Ju-
bilæum har Esben Hanefelt Kristensen via en 
sponsor malet motivet ” Himmelhesten over 
det store løb”.

Esben Hanefelt er født i 1952 i Nørresundby, 
men afsluttede sin skoleuddannelse på Stol-
pedalsskolen.
Han er uddannet lærer og var igennem en 
årrække aktiv lærer sideløbende med ma-
lergerningen, som for 15 år siden blev den 
fulde levevej. 

Esben Hanefelt Kristensen er foruden talrige 
malerier i sin egen stil, med skrappe farver, 
blomster, dyr og fabler også kendt for utalli-
ge bogillustrationer, såsom Saxos Danmarks 
Krønike, Biblen og Selma Lagerløfts Kristus-
legender.

Også altertavler er blevet udsmykket af Es-
bens pensel bl.a i Vesterkær Kirke.

Maleriet sælges i nummererede silketryk 
men kun i 150 eksemplarer, signeret af 
kunstneren og i indramning med paspar-
tout.

Maleriet måler 55 x 50 cm. 
Med indramning er det 75 x 70 cm.
Pris pr. stk. kr. 2.000,- incl. moms.

Bestil allerede i dag dit eksemplar på 
mail. karlbo@ofi r.dk

Indbetaling skal ske til kontonummer: 
Reg.7450 – 1322973.

Overskuddet fra salget går ubeskåret 
til væddeløbsbanens nye amatør stal-
de.

Himmelhesten over det store løb

www.facebook.com/ambolig

Aalborgmaegleren

www.ambolig.dk

         AALBORG  
MÆGLEREN
– Alle �nder hjem –

LISA KYHNAUBO LYNGE CLAUS NYRUP TERESA BRIX METTE PEDERSEN

VI ELSKER AALBORG

www.facebook.com/ambolig

Instagram: Aalborgmaegleren

www.ambolig.dk
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Cafe Pitstop på væddeløbsba-
nen  er en oase for spillefugle og 
sports entusiaster.

- Det er mit andet hjem.
Leif Sørensen sidder med en kop kaff e i Cafe 
Pitstop og nyder udsigten over væddeløbs-
banen med det halve Aalborg i baggrunden.

- I de senere år er der sket rigtig meget po-
sitivt både på publikums- og på staldsiden, 
men Cafe Pitstop har været prikken over i’et, 
lyder det fra den 67-årige aalborgenser, der 
var med til banens indvielse i 1954 og siden 
har fulgt stævnerne uafbrudt.
Nu kommer han næsten dagligt for at hygge 
sig og satse en skilling.

- Jeg kan se trav og spille på løbene hjemme 
i stuen, men cykler hellere herud for at ople-
ve det muntre samvær og udveksle fi duser. 
Samtidig er medarbejderne både dygtige og 
venlige. Man føler sig virkelig velkommen.

Omsætningsboom
Leif Sørensens betragtninger deles af så 
mange, at Cafe Pitstop har udviklet sig til en 
ren succeshistorie siden etableringen i juli 
2011.

- Formålet var dels at tilbyde vores stamgæ-
ster fra løbsdagene et mødested i dagligda-
gen, dels at tiltrække nye kunder og opnå en 
synenergieff ekt, fortæller direktør Michael 
Korfi tsen.
Starten blev lidt træg med 2,7 mio. kr. i om-
sætning det første halve år, men allerede i 
2012 balancerede driften med en omsæt-
ning på 17,4 mio. kr., og i 2013 steg tallet til 
28 mio. kr. med sorte tal på bundlinjen.

Miljø og ekspertise
Hovedparten af pengene ruller gennem 
maskinerne til Danske Spil, der råder over 

21 Pitstop-cafeer over hele landet - med for-
retningen på NKI Racing Arena Aalborg som 
den førende omsætningsmæssigt.
- Vi har fra dag et forsøgt at skabe et hyg-
geligt miljø med plads til personer fra alle 
samfundslag, og vi lægger stor vægt på at 
ansætte kvalifi cerede medarbejdere, der 
kan sparre med gæsterne og lever og ånder 
for jobbet, forklarer Michael Korfi tsen.

Madsen som trækplaster
I den forbindelse har det været lidt af et sco-
op at tilknytte Jørgen Madsen og Preben 
Mørch fra Spilleboxen på Gl. Gugvej, der 
lukkede i foråret 2012 efter en årrække som 
landets største spillekiosk.
- Vores faste kunder savnede et nyt hjem-
sted, og de har så at sige alle fulgt med til 
væddeløbsbanen, beretter Jørgen Madsen.
- I starten var jeg en smule betænkelig ved 
beliggenheden, men der er trods alt kun fi re 
minutters kørsel fra centrum, og vi ligger 

nærmest som en oase med dejlige omgi-
velser, ligesom kunderne sætter pris på de 
rummelige og indbydende lokaler.

Ekstra service
I Spilleboxen blev Jørgen Madsen lands-
kendt for sine mange fuldtræff ere i tips 
og den kedelige sag, hvor den daværende 
AaB-spiller David Nielsen brændte ham af 
for et millionbeløb, så erfaringen fra bran-
chen er bred. - Vi skal udvise tålmodighed 
og ekspertise. Der er brug for forståelse, 
hvis en spiller går glip af en stor gevinst ved 
sort uheld. Og det er vigtigt, at vi har tjek på 
alt - eksempelvis den russiske 2. division i 
ishockey. Preben Mørch supplerer: Folk skal 
føle, at de får noget ekstra her. Ellers kunne 
de lige så godt spille i et supermarked.

Jubel over jackpot
Alle tv-kanaler er tilgængelige i Cafe Pitstop, 
og en del gæster følger sportsbegivenheder 

direkte på skærmene. Især i fodboldkampe 
er det blevet et hit at spille live undervejs til 
odds, der løbende justeres.
Også travløbene samler ofte en spændt ska-
re, og deltidsansatte Mike Nørgaard Kristen-
sen oplevede i oktober 2013, af en kunde 
vandt 247.000 kr. på en V5-kupon.
- Spilleren havde valgt en ugarderet hest 
og lod ellers computeren udfylde de øvrige 
afdelinger på en kupon til 500 kr. Vi var om-
kring 25 i cafeen og skreg i fællesskab den 
sidste vinder i mål...

Et sødt minde
Leif Sørensen har ikke tilnærmelsesvis vun-
det så stor en gevinst, men tænker med et 
smil helt tilbage til en jubelstund på Aal-
borg-banen i 1968.
- Jeg var lige blevet gift og ramte V5-kombi-
nationen for en krone. Det gav præcis 1300 
kr. - svarende til godt og vel en månedsløn.
- I længden løber mit spil næppe rundt, og 
jeg plejer at tabe og vinde med samme sind 
- men har nu svært ved at græde, når jeg 
vinder.

Danmarks spillemekka

Leif Sørensen er kommet til stævnerne på Aalborg-banen gennem alle 60 år og har skruet op for besø-
gene efter etableringen af Cafe Pitstop.

De er klar med service og tips.
Fra venstre Jørgen Madsen, Mike Nørgaard Kri-
stensen, Peter Jensen og Preben Mørch.

CAFÉ PITSTOP
Cafe Pitstop blev etableret på NKI 
Racing Arena Aalborg i juli 2011.

Cafeen har åbent hver dag kl. 10-23.
Cafeen omfatter bl.a. 20 tv-skærme, 
heraf tre storskærme, med alle kanaler 
til rådighed, ligesom en håndfuld 
computere er til fri afbenyttelse for 
gæsterne.

I cafeen kan der gøres indskud til alle 
spilleformer under Danske Spil. 

Desuden fi ndes 38 spilleautomater i et 
separat lokale.
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I 1961 købte Kamma og Knud 
 Sørensen et jordstykke i den lille 
by Kinnerup ved Vodskov, hvor 
der intet var bygget endnu.

De gik i gang med at bygge hus til at have 
fasaner i og boede selv i den anden ende af 
huset.
Senere opførte familien et stuehus med for-
ældrene Kamma & Knud Sørensen samt bør-
nene Preben, Frank, Arne og Margit.
Livet med fasanerne blev for besværligt og 
det var tid til at sadle om.
Først med biler og autolakering og senere 
andre aktiviteter.
Familien Sørensen havde dengang også 
travheste, som var deres store hobby. 
De deltog i travløb i Aalborg, Skive og Bil-
lund. 
På samme tidspunkt begyndte Preben og 
Frank Sørensen at blive aktive i travsporten. 
De havde hele deres barndom været med 
familien til trav og i 1974 henholdsvis i 1977 
begyndte de selv at kører travhestene.
Det blev starten på en karriere indenfor he-
stesporten på næsten alle fronter

Rekord Sulky
Preben begyndte at producere sin egen 
sulky ”REKORD”. Han producerede alt fra 
bunden med svejsning, maling m.v. af disse 
sulkyer.
Frank deltog også i produktionen med at 
samle og sporede sulkyerne.
Sulkyen blev taget godt imod og produkti-
onen blev rimelig stor efter datidens behov 
med mere end 100 solgte sulkyer om året.

Trav Discount
I 1985 blev brødrene enige om at starte 
TRAV DISCOUNT, en udstyrsforretning til 
væddeløbssporten.
På det tidspunkt var der kun få aktører i 
dette marked og Preben og Frank havde 

fornemmelsen af, at det kunne blive fremti-
dens levebrød.
Efter en stille start, kom der pludselig gang 
i butikken da den svenske producent HUDIK 
Sulky spurgte os om vi ville sælge deres ud-
styr i Danmark, siger Preben Sørensen.
Udover sulkyer var det alt med seletøj, og 
andet udstyr til sporten.
Senere kom også forhandlingen af Dallas 
Hegn i gang og det er markedets absolut 
bedste hegn til heste og kreaturer. 
De kan ikke skade dyrene men kan efter en 
kollision altid rettes ud, så hegnet er intakt 
og dyrene kan heller ikke spise det.
Hegnet er vedligeholdelsesfrit og kræver 
kun et opsyn engang imellem.
Hver gang du kører forbi et hvidt hegn er det 
fra Kinnerup Hesteartikler.

Hestetransporter
Vi var også de første i landet der begyndte 
at sælge hestetransporter til to heste, siger 
Preben Sørensen med et stort smil på læben.
Ja, da vi kom til den store hestemesse i Her-
ning – Hest & Rytter med bilen grinede de 
af os.
Hvad skal vi med en lille lastbil under 3.500 
kilo, som alle må køre med, når vi har en trai-
ler? Vi var godt til grin.
Siden har vi solgt 165 af disse mindre lastbi-
ler til hele Danmarks hestesportsfolk.
Der er en Renault MTM som vi selv importe-
rer fra Frankrig.

NORMANDIET
I 2002 tog vi en stor beslutning. Vi tog sam-

men med Niels Moreau ned til Frankrigs og 
en af verdens mest kendte hestepersonlig-
heder inden for både trav og galop, Jean 
Pierre Dubois.
Han råder over et meget stort antal af ver-
dens bedste heste og avlshingste.
Vi ville lave en hingstestation og sikrer at 
væddeløbssporten i Danmark fi k tilført no-
get nyt og internationalt blod i avlen.
Vi var heldige og havde fået en aftale om, 
at vi kunne tilbyde sæd til alle opdrættere i 
Danmark, Norge, Sverige, Finland, Østrig og 
Holland. Siden har vi leveret til 650 føl.

Kinnerup Hesteartikler
Siden starten med udstyr til væddeløbs-
sporten har vi for fi re år siden udvidet for-
retningen med en udstyrsbutik til hele he-
stesporten.
I dag har vi opdelt således at vi her en stor 
butik hvor du fi nder alt til ridesporten og en 
anden hvor det er væddeløbssporten der 
dominerer. Vi kan tilbyde alt i lædervarer, tøj, 
sko og det seneste er at vi også er begyndt 
at sælge foder.
De to butikker i samme bygning supplerer 
hinanden fantastisk og det er min datter 
Anne Marie der står for den.
Vi spurgte Anne Marie Sørensen om hvordan 
kunderne havde taget imod den nye butik?
Vi er en af de største i Danmark og det skyl-
des at vi også har Danmarks bedste persona-
le der med en meget stor indsigt i branchen 
kan vejlede kunderne på en god måde. Vi 
kan mærke at vores kundetilfredshed ligger 
i top og det er vores udgangspunkt for den 
videre udvikling, siger Anne Marie Sørensen.
Vi yder en personlig betjening der på alle 
måder lever op til en professionel indsats.
Det sætter hestefolk pris på.
Med over 21.000 link på Facebook er vi den 
næststørste på de sociale medier.

Arrangementer
Hvert år holder vi nogle spændende arran-

gementer med Åbent Hus, Fødselsdagssalg 
og Bankospil.
Det er arrangementer der hver gang trækker 
et meget stort antal hestefolk til Kinnerup.

WEBSHOP:
Som en konsekvens af at vi nu opererer på 
alle hestemarkeder har vi også startet en 
webshop op.
Det er Karina Henriksen og jeg der i decem-
ber måned åbnede på nettet.
Det er et nyt tilbud til kunderne som har vist 
sig at være noget kunderne kan bruge.
Her kan du købe alt hvad der skal bruges til 
hestesporten.
Hele vores virksomhed er et familieforeta-
gende og det samme gælder for personalet, 
der er blevet en væsentligt del af Familien 
Sørensen i Kinnerup, siger Anne Marie.
Med disse nye aktiviteter føler jeg også at 
det er mit svendestykke i virksomheden 
godt hjulpet af Kristina Thomsen og alle de 
andre, slutter Anne Marie Sørensen.
Du kan læse meget mere om denne spæn-
dende virksomhed på:
www.kinnerup-hesteartikler.dk

Kinnerup heste-artikler
KINNERUP HESTEARTIKLER

Kinderupvej 5, 9310 Vodskov
Telefon: 98 28 62 44
annemarie@travdiscount.dk
www.kinnerup-hesteartikler.dk

ANNONCE

ÅBENT HUS 
Søndag den 

14. september

Træner Peter Jensen er én af de 165 der har købt 
den populære hestetransport.
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Ikaros vrinsker af aktivitet og ska-
ber fødekæde inden for både trav, 
monté og galop.

Niels Jørgen Christensen tilbagelægger 
gerne et halvt hundrede kilometer på lan-
devejen tre gange om ugen for at køre sine 
12-årige tvillingpiger til træning. Målet er 
ungdomshestesportsforeningen Ikaros på 
NKI Racing Arena Aalborg.

- Emma og Maria nyder at komme her. De 
mødte op på bar bund, men lederne og de 
andre børn sprang straks til for at hjælpe, og 
ved hjemkomsten første gang var de helt 
benovede over både sammenholdet og alt, 
hvad de havde lært, fortæller den 58-årige 
førtidspensionist og alenefar fra Kaas.

Frivillig instruktør
Hans beretning giver smil på læben hos 
instruktøren Bettinna Vesterlund, der er i 
gang med at vejlede børnene om brugen af 
udstyr. Hun har selv to børn i foreningen og 
hjælper til på frivillig basis med et mange-
årigt virke inden for ridesport som ballast.
- Børnene skal være koncentrerede om un-
dervisningen, der består af både teori og 
praktik, men vi lægger også stor vægt på, 

at de hygger sig med hinanden og opøver 
sociale kompetencer, lyder det fra Bettinna 
Vesterlund.

Socialt sammenhold
Ordene falder i tråd med grundtankerne bag 
Ikaros.
- Vi fi nder, at kørsel og ridning er en sund og 
opbyggende sportsgren, der kan stimulere 
et socialt sammenhold på tværs af alders-
grænser og generationer. Vi mener, at om-
gangen med heste kan tilføre børn og unge 
indlevelsesevne og grundlæggende regler 
for hensyn og omsorg, forklarer formanden 
Bente Østergaard, der var med til at stifte 
foreningen. Missionen er at fremme inte-
ressen for væddeløbssporten og udbrede 
kendskabet til hesten. Vi arbejder for at ska-
be fremtidssikrede rammer for børn og unge 
og ad den vej få nye udøvere af sporten. 

11 ponyer til rådighed
Ikaros fi nansieres af brugerbetaling, tilskud 
fra Aalborg Kommune og Hesteportens Fi-
nansieringsfond, sponsorstøtte samt udlod-
ning fra Pitstop og Automat Midt/Nord.
Medlemmerne betaler 250 kr. om måneden 
for at deltage i undervisningen, der udover 
Bettinna Vesterlund varetages af den dagli-
ge leder Rikke Lykke Lauesen.

Foreningen råder over 11 ponyer, som med-
lemmerne frit kan benytte. Træningen kryd-
res med ponyløb, der er samme højdepunkt 
som kampe for eksempelvis fodbold- og 
håndboldspillere. Ved hvert ordinært stæv-
ne på Aalborg-banen afvikles et eller to 
ponyløb, mens de såkaldte sociale lørdage 
byder på fi re ponyløb.

Talenter på spring
Ponyløbene er springbrættet til løbene for 
store heste, hvor de største og mest ihær-
dige talenter drømmer om en karriere på 
linje med banens nuværende toptrænere 
som Flemming Jensen, Jeppe Juel og Peter 
Jensen.
Blandt de ambitiøse unge nordjyder er 
15-årige Nicklas Korfi tsen, der har vist sine 
evner ved at vinde det danske mesterskab 
for ponykuske på Bornholm i 2011 og ero-
bre ponychampionatet på Aalborg-banen i 
både 2011 og 2013.
- Jeg er nærmest født ind i travsporten og 
har kørt ponyløb, siden jeg var fem år. Det 
er især farten og samspillet med hestene, 
der fascinerer mig. Jeg nyder at følge deres 
udvikling, siger Nicklas Korfi tsen, der træner 
dagligt på forældrenes gård i Klarup, hvor 
stalden omfatter 12 heste.
- Desuden hjælper jeg ofte til hos Jeppe Juel 
og Peter Jensen. De er fl inke til at give im-
pulser, og jeg suger det hele til mig.

Nyt livsindhold
Niels Jørgen Christensen tør endnu ikke 
spå om, hvor langt evnerne og ambitioner-
ne rækker for hans tvillingpiger, men nøjes 
med at konstatere, at Ikaros har givet famili-
ens tilværelse nyt indhold.
Han er selv beviset på, at man ikke behøver 
at starte i hestesporten som ung. Efter en 
lang karriere inden for hundesporten tog 
han amatørlicens som travkusk for to år si-
den og har vundet i alt fem løb med sine 
løbsheste Lulu FH og Ready Ann Holmager.

- Mine piger viser langt større interesse for 
hestene, efter at de er kommet med i Ikaros 
- og jeg slipper nok ikke for at købe en pony 
til dem.

Sponsor
Vi spurgte centerchef Preben Bjerregaard 
om, hvad baggrunden er for at Aalborg Stor 
Center er sponsor i IKAROS?
Det er først og fremmest et rigtigt godt kon-
cept.
Det er et sted hvor børn og unge kan mødes 
tre gange om ugen med sunde interesser.
Sammen med hestene kan børnene udvikle 
den positive indstilling til livet.
De bliver guidet gennem det hele fra begyn-
delsen og lærer samspillet mellem menne-
sker og dyr.
Det sociale er i højsædet i Ikaros og udvikler 
børnene på en sund og konstruktiv måde.
Sammen med det er IKAROS altid klar til 
at hjælpe os med aktiviteter i Aalborg Stor 
Center når vi kalder på dem.
Ikaros er fremtidens fødekæde for vædde-
løbssporten i Danmark, slutter Preben Bjer-
regaard.

Begejstring over 
ungdomsforening

Tre gange om uge kører Niels Jørgen Christensen fra Kaas til væddeløbsbanen med sine to tvillingpiger 
Emma og Maria for at være med i IKAROS.

IKAROS
Ungdomshestesportsforeningen 
Ikaros er stiftet i september 2009 for 
at opstarte et miljø for børn og unge 
omkring væddeløbsbanen i Aalborg
 
Tilbyder undervisning i trav, monté og 
galop for børn og unge
 
Medlem af Dansk Pony Væddeløbs 
Forbund
 
Råder på Aalborg-banen over stald 
11 med ni bokse og selerum. Forenin-
gen har desuden klublokale, toilet og 
omklædningsrum i pavillonen på 
staldterrænet
 
Tæller pt. 50 medlemmer i alderen 
7-16 år
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Unikke oplevelser
NKI Racing Arena Aalborg • Skydebanevej 25 • 9000 Aalborg

Se den aktuelle
løbskalender på
www.aavevent.dk 1954 2014

NKI Racing Arena Aalborg er meget mere end blot en 
væddeløbsbane. Det er en dejlig grøn oase midt i 
Aalborg, der naturligt indbyder til hygge på terrassen 
med en kop kaffe, vand eller fadøl. 
 
Fra restauranten på 1. salen har du 
tillige en smuk panoramaudsigt 
over hele banen og skulle du få 
lyst til at prøve at spille på heste, 
er der altid staldtips at hente i 
vores information. 
 
Vi har mere end 30 spændende 
løbsdage om året, så der er altid 
mulighed for at finde en dag der 
passer netop dig, din familie, 
vennerne eller måske firmaet til 
et besøg fyldt med oplevelser.

Se mere på www.aav.dk og www.aavevent.dk
Åben alle dage kl. 10 - 23
NKI Racing Arena Aalborg
Skydebanevej 25, 9000 Aalborg
www.aav.dk • Tlf. 98 12 12 17

  
Pakketilbud
Vi tilbyder firmaer, organisationer, foreninger og 

private en oplevelse, hvor sport, spænding og lækker 

mad er i højsædet. Vi kobler en værtinde på jeres 

selskab, og sørger for I bliver introduceret til sporten 

med en rundvisning i staldene samt instruktion i spil.

 Vi gør meget for, at alle kan få lige netop den dag, de 

ønsker. Så har I specielle ønsker, kan vi også skrædder-

sy et tilbud. Kontakt venligst Alette Henneberg på

tlf. 9630 3700 eller

mail anh@aav.dk.

  
Pakke 1
• Entré

• Rundvisning på staldsiden

• Instruktion i spil

• Lækker buffet

• 1 x drikkevare 

(en flaske øl eller vand)

• Dagens program

  
Pakke 2
• Entré

• Rundvisning på staldsiden

• Instruktion i spil

• Lækker buffet

• 1 x drikkevare 

(en flaske øl eller vand)

• Dagens program

• Spillekupon på 50 kr.

Pr. pers. kr.

349,-

Pr. pers. kr.

299,-



Aalborg Store Pris
Den 19. - 21. september 2014

Åben alle dage kl. 10 - 23
NKI Racing Arena Aalborg
Skydebanevej 25, 9000 Aalborg
www.aav.dk • Tlf. 98 12 12 17

NKI Racing Arena Aalborg • Skydebanevej 25 • 9000 Aalborg

Mulighed for camping
ved banen. Læs mere på
www.aavevent.dk

1954 2014

NKI Racing Arena Aalborg 
- 60 år med sport, spil og spænding

Derby Revanchen

Fredag den 19. september

Kinnerup præsenterer 
Aalborg Store Pris Spring Cup 

Kl. 14 - 20 
For første gang
afholdes en spring-
konkurrence på NKI 
Racing Arena Aalborg.  

Teknisk arrangør 
Hjørring Rideklub.

Lørdag den 20. september Søndag den 21. september

Kl. 13 - 18
•	 NKI Aalborg Store Pris  

Derby Revanche
• 14 væddeløb
• Konkurrencer; 

VIND bl.a. en ferie på 
Skallerup Seaside Resort

• Børneaktiviteter

fra kl. 10
• Besigtigelse af auktionshestene
fra kl. 12
•	 NKI Aalborg Store Pris 

Derby Revanche for hopper
•	 Dubois præsenterer Aalborgs 

auktionsløb 2014
• 8 væddeløb
• Konkurrencer
• Børneaktiviteter
fra kl. 15
•	 Hesteopvisninger
• Musik på terassen
fra kl. 17
•	 Auktion 

  
          Auktion
Nordens største mix sale 
auktion for 1-års og væddeløbsheste
17.00   Dørene åbnes
17.30   Weber grill-buffet fra  
     Grilleriet i VIP området
19.00   Auktion 
22.00   Fest og musik 

VIP plads, 
Grill-buffet 

& fest 
Pr. pers. kr.

249,-

Entre 
kr. 25,- 

Børn u. 16 år 
gratis. Gratis

parkering

Entre 
kr. 50,- 

Børn u. 16 år 
gratis. Gratis

parkering

GRATIS 
entre og 

parkering

Se mere på www.aav.dk


