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- Ud af Taroks skygge 

JENS 
LAURSENFOKUS: 

Ponyvæddeløb
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Læs mere om Sport Mix Zero 
og find nærmeste forhandler på

aveve.dk
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SPORT MIX ZERO
Sport Mix Zero er takket være det høje indhold af slow-release energikilder, et 

ideelt foder til heste der skal præstere på højeste niveau. Et højt indhold af olie 

sikrer udholdenhed og energi. Det ekstremt lave indhold af sukker og stivelse 

gør samtidig foderet ideelt til heste med tendens til mavesår, nyreslag eller 

forfangenhed. Sport Mix Zero anvendes som eneste kraftfoder, sammen med et 

godt grovfoder.

• Højt energiindhold
• Til heste der skal præstere
• Højt fiberindhold sikrer en sund fordøjelse
• Stor effekt på flere danske ”problemheste”

  

MINIMUM 60% AF ALLE VÆDDELØBSHESTE  
DØJER MED KOLIK ELLER MAVESÅR 

Løsningen er Sport Mix Zero

Allround sportsmix – kornfrit  

KUN 6% sukker og 7% stivelse

Hvis du har yderligere spørgsmål, 
kontakt vores foderkonsulent 

Rikke Grøn på tlf.: 9189 4140

Har du ca. 10 heste eller derover, 
kommer vi gerne på staldbesøg 

og laver et specialtilbud



LEDER      

Med venlig hilsen

Peter Rolin
Bestyrelsesformand, Dansk Hestevæddeløb

D et går ikke så ringe endda. Mens disse 
linjer skrives, så har Skatteministeriet 
netop sendt lovforslaget på gaden, som 
skal munde ud i en liberalisering af 
spillet på heste. Der er ikke noget nyt 
i lovforslaget i forhold til de udmeldin-

ger vi kom med i slutningen af januar måned, så også her 
passer ordsproget ”intet nyt er godt nyt”.

Spillet på heste liberaliseres således pr. 1. januar 2018, 
og nu har vi et vindue til at få lavet en struktur, som skal 
gavne hestevæddeløbssporten i mange år fremad. På kort 
sigt forbedres sportens økonomi, og på længere sigt giver 
liberaliseringen os en række øgede indtægtsmuligheder, som 
kommer væddeløbsbaner, hesteejere, opdrættere, trænere, 
kuske etc. til gode.

Fuldt mandat fra DTC og DG
Dansk Hestevæddeløb er som bekendt ejet af Dansk Trav-
sports Centralforbund (DTC) og Dansk Galop (DG), og 
de gav os for nylig fuldt mandat til at forhandle aftaler på 

plads med blandt andet spilleselskaberne i Norge (Rikstoto) 
og Sverige (ATG), leverandører af IT-systemer osv.

Vores mål er at opbygge et tættere samarbejde med Norge 
og Sverige, når det gælder sæsonplanlægning samt et fælles 
sportssystem – og på den lidt længere bane, så er det vores 
vision, at vi en dag har et fællesnordisk spilleselskab, som er 
baseret på spil på heste.

Vi skal videre
Hurtigt videre! Nu er det politiske næsten faldet på plads, og 
så er det af med jakkesættet og på med dét arbejdstøj, som 
må blive beskidt. For der er rigtig mange arbejdsopgaver 
foran os endnu. Nogle af opgaverne er ikke ukomplicerede, 
så det kræver knofedt og kloge dispositioner at komme i mål.

Jeg ønsker alle en rigtig god sæson. Nu er det snart tid til 
storløbene rundt omkring, hvor der skal kæmpes om hæder, 
ære og penge. For os er det en anden kamp, der er i gang. 
Nemlig kampen om at blive færdige til 1. januar, hvor en ny 
æra starter i trav- og galopsporten.  

BEDRE ØKONOMI 
  OG ØGEDE 
INDTÆGTSMULIGHEDER
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Kort
NYTTEK ST: JESPER ELBÆK

Kort
NYT

Væddeløbsbladet minder om to store Åbent 
Hus-arrangementer i den kommende tid. Først 
hos Kaj Jensen på Hovhedegård Hestecenter 
lørdag 1. april og derefter hos Niels Jørgen Jen-
sen på Stutteri Shadow i Vrå 15. april. Begge 
steder vil stutteriernes hingste naturligvis blive 
vist frem, ligesom der vanen tro vil være noget 
mad og drikke samt amerikansk lotteri med fine 
gevinster. I ugerne efter starter storløbssæ-
sonen for alvor med Musketerdagen i Skive 
søndag 23. april og DM for Hopper i Odense 
søndag 30. april. Jo, der er nok at glæde sig til! 

I uge 9 var et meget stort hold travtalenter på DTC’s Trænerkursus. 
Hele 15 deltagere skulle igennem et koncentreret forløb, hvor de 
blandt andet skulle lære om forretningsførelse, træningsfysiologi, 
fordøjelsessygdomme, eksteriørbedømmelse i praksis, fodrings-
lære, forebyggelse og behandling af træningsskader og mange andre 
spændende emner.   
De 16 deltagere var Sandre Vinge Kristoffersen, Christina Beck 
Elbæk, Ulrik Christoffersen, Kamilla Kristiansen, Sarah Bäckman, 
Christina K. Hansen, Mads Hviid Nielsen, Nicole Marsing, Camilla Juul, 
Kristine Raal Jensen, Kasper Foget, Mette Rohbach Bonde, Sebastian 
Nielsen, Nanna S. Sørensen og Michelle Mønster.
Holdet er næsten dobbelt så stort som sidste gang DTC indbød 
til Trænerkursus, hvilket er uhyre positivt og et tegn på spi-
rende optimisme i travsporten.

Ellers er det på tide at gøre det. Dansk Hestevæddeløb har 3.500 føl-
gere på facebooksiden www.facebook.com/danskhestevaeddeloeb, 
men endnu ikke noget overvældende antal følgere på YouTube. Så 
hop ind på www.YouTube.com og skriv ”Dansk Hestevæddeløb” i sø-
gefeltet. I den kommende tid vil Dansk Hestevæddeløb intensivere 
videodelen, og øge interaktionen og synergieffekten mellem www.
danskhv.dk, YouTube-kanalen, facebooksiden og Væddeløbsbladet. 

Følger du Dansk Hestevæddeløb på Facebook og YouTube? 

Foto: Jesper Elbæk

Foto: Stine Gertsen
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PORTRÆT        Jens Laursen 

UD AF TAROKS SKYGGE 
Som søn af Jørn Laursen og barnebarn af Karl Laursen, to danske legender 

i travverdenen, er Jens Laursen født ind i travsporten, og voksede som 
barn op med Tarok, der jo var hele Danmarks kæledægge

TEK ST: C AR STEN R ABJERG | FOTO: BURT SEEGER

Et billede siger mere end tusinde ord. Smil til fotografen, og det gjorde både hesten Cafu Boko og kusken Jens Laursen efter sejren på 
Lunden i Derbyweekenden 2016.

Det oplevede Jens Laursen på nært hold som knægt, men 
nu har ”unge Laursen” igennem en årrække stået på egne 
ben med base i Sverige, sammen med hustruen Katarina og 
datteren Saga.

Der har både været fordele og ulemper ved, at Tarok var så 
populær som han var, men Jens Laursen er blevet hængende 
i travsporten, hvor han efter en periode i Danmark nu gen-
nem længere tid har været bosat i Sverige. Men snart kan 
endnu en mulig drøm måske gå i opfyldelse.

Fra midten af 1970’erne var familien Laursen fra Skive på 
alles læber, eftersom eventyret med travhesten Tarok ingen 
ende ville tage. Tarok var ”Dannebrog på fire ben”, og overalt 
hvor den billedskønne røde travhest startede, blev den fulgt 
af tusinder af tilskuere på travbanerne.

Meget af fokus omkring Tarok, der vandt Dansk Trav 
Derby i 1976, var på Karl Laursen og sønnen Jørn Laursen, 

som sørgede for, at Tarok blev trænet, så den kunne præstere 
så fremragende som den gjorde i løbene. Tarok nåede inden 
sin død den 30. januar 1981 at vinde hele 111 af karrierens 
165 starter, og tjente mere end 2,8 millioner kroner.

Grønskollingen Jens
Jens Laursen var kun en knægt dengang Tarok brillerede, 
men det at familien havde noget som nærmest hele Dan-
mark ”ejede”, var ikke noget, som han tænkte så meget over.

– Jeg var jo kun 10 år, da Tarok døde, og forstod dengang 
ikke rigtig, hvad der var sket. Mange syntes jeg var lidt kold 
over Tarok døde, men jeg forstod det bare ikke dengang. 
Hvilket tab det viste sig at være for rigtig mange, forstod jeg 
først for alvor, da filmen om Tarok kom for nogle år siden.

– Det er ingen hemmelighed, at jeg sad i toget på vej ned 
gennem Sverige mod Danmark, da jeg læste manuskriptet 
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Jens Laursen glæder sig 
altid over at komme hjem 

til Danmark, og sejren 
med Cafu Boko i Der-

byweekenden 2016 var et 
af årets højdepunkter.

"MANGE SYNTES JEG VAR LIDT KOLD 

OVER TAROK DØDE, MEN JEG FOR-

STOD DET BARE IKKE DENGANG" 

til Tarok-filmen igennem. Og da jeg nåede til den sidste 
side, hvor Tarok dør, rendte tårerne ned ad kinderne på mig, 
forklarer Jens Laursen, der selvfølgelig fulgte med omkring 
Tarok, men ellers passede sin dagligdag, som den nu er for 
en 10-årig knægt.

– Jeg gik jo i skole for at forsøge at lære noget, og så kan 
man jo sidenhen diskutere, om det er lykkedes, griner Jens 
Laursen, der oplevede både op- og nedture med Taroks po-
pularitet.

– Det med Tarok var ikke noget, jeg tænkte over dengang, 
og det var nok mere mine venner, der gjorde det. Jeg fik sor-
teret dem fra, der ville være venner med mig pga. Tarok, og 
dem der ville være det pga. mig, var så dem, jeg holdt fast 
ved. Så faktisk har jeg stadig venskaber fra dengang i skolen, 
lyder det fra Jens Laursen, der også først senere har fundet ud 
af, hvor meget Tarok fyldte for familien Laursen.

– At Tarok var en stor del af vores familie, er først for alvor 
gået op for mig senere, for dengang var det jo bare sådan, 
men jeg har siden forstået, hvor stor en del af hverdagen han 
også var for mig, husker Jens Laursen.

”Først de senere år jeg har fået en far”
Som tiden gik og Taroks død kom lidt på afstand, fortsatte 
Jens Laursen og familien med travhestene, og faderen Jørn 
Laursen havde en stor stald på Skive Trav, hvor der var masser 
af heste. Dermed fortsatte travlheden for familien Laursen, 
hvilket Jens Laursen også mærkede, selvom Tarok nu ikke 
længere var der.

– For mig var dét, at mine forældre ikke altid var hjemme, 
ikke noget jeg sådan tænkte over som dreng, for det var bare 
sådan det var, forklarer Jens Laursen, der også arbejdede i 
stalden, og der fandt ud af, hvor meget det kræver, for at få 
det optimale ud af en travhest.

– Det var først, da jeg selv begyndte at træne travhestene, 
med Noble Vixi som min første rigtige pashest, jeg fandt ud 
af, at dét at opnå resultater med en travhest, ikke bare hand-
ler om at læsse den på traileren om søndagen, for at køre på 
travbane og deltage i løb.

– Der er utrolig megen forberedelse og hårdt arbejde, inden 
man får succes med en travhest, fortæller Jens Laursen.

Tiden i stalden hos faderen Jørn Laursen var en travl tid, 
hvor Jens Laursen fik lov at arbejde hårdt, uden at have no-
gen som helst fordel af at være søn af træneren.

– Jeg var jo i stalden hos min far sammen med alle de an-
dre, bl.a. Gordon Dahl og Bent Svendsen, men arbejdede 
side om side med dem, og vi knoklede alle sammen. Det er 
da også først de senere år, at jeg har fået en far, for ellers har 
det jo bare været en arbejdskollega, fortæller Jens Laursen.

Masser af minder fra Tarok-æraen
Selvom Jens Laursen var en lille dreng, dengang Tarok for 
alvor huserede, og han blot var 10 år, da hesten døde, husker 
han masser af gode minder fra tiden med Tarok.

– Det med Tarok, som jeg husker bedst, er turene hvor han 
deltog i Elitloppet på Solvalla. Det var bare – og er stadig – 
noget helt specielt, men jeg husker også en oplevelse, hvor jeg 
sammen med min farfar i privatfly f løj til Oslo, hvor Tarok 
skulle starte, lyder det fra Jens Laursen, der i december 2001 
flyttede til Sverige med sin kone, svenske Katarina Aurell.

– I Danmark blev jeg altid og hele tiden sammenlignet med 
min familie, men det gør jeg slet ikke her i Sverige. Da jeg 
var i Danmark, skulle jeg hele tiden leve op til familienavnet, 
mens jeg hele tiden i Sverige har kunnet gøre, hvad jeg ville.

– Engang imellem kommer der spørgsmål om Tarok her i 
Sverige, og også i Norge, hvilket da er sjovt nok. Det er nok 
filmen, der har gjort, at interessen er blusset lidt op igen. 
Det var sjovt at være med til at lave filmen, hvis handling 

Jens Laursen blev lørdag d. 4. marts hyldet 
som "årets lærlingekusk 2016" på Axevalla 
Travbane.
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"DET ER FØRST DE SENERE ÅR, 

JEG HAR FÅET EN FAR, FOR EL-

LERS HAR DET JO BARE VÆRET 

EN ARBEJDSKOLLEGA"

PORTRÆT        Jens Laursen 

Tarok har vundet ”International Grand 
Prix” på Skovbo Travbane i 1978, og hele 
familien er samlet i vindercirklen. Ved 
Taroks hoved ses Stald Kimas ejer Karl 
Laursen, og foran hesten står lille Jens.

gjorde, at vi stort set genkendte det hele i f lere slægtled, hu-
sker Jens Laursen.

Svær start på Axevalla
Jens Laursen og Katarina Aurell startede sammen hos den 
svenske travtræner Claes Svensson i Mantorp, da de flyttede 
til Sverige, og var siden lidt rundt, inden parret ville have 
deres eget sted, og i maj 2005 flyttede Jens og Katarina til 
Svea Gård, som ligger omkring 10 kilometer fra Axevalla 
Travbane i Skara.

Det har været en spændende tid med mange udfordringer 
på mange forskellige områder.

– Den største udfordring var vel, at noget af det første vi 
fik slynget i hovedet, da vi kom her, det var ”Velkommen til 
Axevalla. Det er bare synd du ikke kommer til at lykkes her, 
for du er ikke herfra!”.

– Det var den velkomst vi fik fra en af de højest opsatte 
personer på Axevalla en af de første dage vi var her, forkla-
rer Jens Laursen, der siden sammen med fruen Katarina har 
haft både gode og dårlige perioder med stalden.

– Vi kom godt i gang heroppe, men så havde vi en virkelig 
dårlig periode. Nu har vi ligesom fundet et niveau, som pas-
ser os perfekt, hvor vi har det antal heste, som vi selv magter, 
lyder det fra Jens Laursen, der sammen med familien, som 
foruden fruen Katarina også består af deres datter Saga på 
16 år, har fundet en tilværelse, som alle trives med.

– Katarina har deltidsarbejde ved siden af som personlig 
assistent, og jeg kører lidt lastbil med transport af heste for 
nogle af de andre trænere, og transporterer i det hele taget 
heste for mange. Det trives vi begge med, for det er en an-
den måde at leve på.

– Det her med at drive storstald er ikke altid det bedste. 
Jeg så det oppe ved Stig H. Johansson, vi så det begge to ved 
Peter Untersteiner og ved Claes Svensson, det er ikke altid 
lige sjovt at drive en storstald. Selvfølgelig vil man altid have 
bedre heste, og flere startheste, men vi må prøve at få det 

bedste ud af det vi har. Jeg synes i hvert fald vi har forsøgt at 
vise, at det nok skal gå, men vi har også kæmpet en del for 
det, fortæller Jens Laursen, der specielt er glad for at parret 
Aurell Laursen i fjor leverede noget helt exceptionelt.

– Nu kan vi jo titulere os med, at vi vel er den første Axe-
valla-træner nogensinde, som har vundet løb i tre forskellige 
lande på en og samme sæson, hvilket vi klarede i fjor. Vi har 
hele tiden haft store krav til, hvad vi skal opnå, og synes vi 
har lykkedes rimeligt, vurderer Jens Laursen.

Store drømme for fremtiden
Selvom det er et skønt sted, som Jens Laursen og familien har 
på Svea Gård, er der allerede nu lagt store planer for, hvad 
fremtiden skal bringe for den lille familie.

– Vi har mange planer for fremtiden, så det er bestemt ikke 
sikkert vi bliver boende i Sverige på gården, hvor vi bor nu. 
Om nogle år kunne vi godt finde på at f lytte fra Sverige, for 
vi skal prøve noget nyt. Vi har lykkedes i Danmark og i Sve-
rige, så må vi prøve et tredje land, og se om vi lykkes der også.

– Vi drømmer om Normandiet i Frankrig, men det er jo 
ikke bare sådan at slå igennem der, så der er lang vej endnu. 
Det er en drøm at teste det i Frankrig. Selve landet Frankrig 
og miljøet der tiltaler os, og så er der jo fantastisk gode penge 
at køre om i Frankrig, fortæller Jens Laursen, der efterhånden 
har fået et ganske godt kendskab til den franske travsport.

– Jeg har transporteret en hel del heste til Normandiet, og 
været ude at se nogle træningsanlæg. Deres anlæg er så fanta-
stiske, selv hos en meget lille træner. Og ser du så de præmier, 
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Tarok og Familien Laursen efter en af 
de 111 sejre. Jens Laursen er i favnen 

hos far Jørn, og Ingelise Laursen ser 
med stolthed på staldens stjerne. Og 

mon ikke det er storesøster Hanne 
man aner nederst til højre.

"JEG FIK SORTERET 

DEM FRA, DER VILLE 

VÆRE VENNER MED 

MIG PGA. TAROK" 

Der er stor udstråling på koldblodstraveren Pelle Prins, som 
her poserer sammen med Jens Laursen. Hesten har budt både 
på store oplevelser og – nok især – udfordringer.

Foto: Carsten Rabjerg

der er at køre om i løbene, så er det jo helt utroligt, forklarer 
Jens Laursen, og bakkes op af Katarina, der deler drømmen 
om Frankrig, hvilket parrets datter heldigvis også gør.

Saga er 16 år, og hun skal være færdig i skolen først, men 
hun har læst fransk en del år efterhånden.

– Derfor er hun helt med på det også, og heste er jo hendes 
et og alt, men hun er jo også ”miljøskadet” efter at have været 
med til travsporten, siden hun var 14 dage gammel, fortæller 
Jens Laursen, der i de her dage netop er ved at følge datteren 
Sagas jagt på at erhverve sig montélicens.

Udfordringer er noget man tager imod
Man fornemmer tydeligt, at både Jens Laursen og Katarina 
Aurell gerne vil udfordres, og ikke bare vil lade sig nøje med 
det de har.

Derfor har parret også lidt atypisk en koldblodstraver i træ-
ning. Det er den 7-årige sorte og meget flotte koldblodstraver 
Pelle Prins, der i glimt har vist kapacitet og vundet løb, men 

også til tider kan gøre det svært for sig selv, og ikke mindst 
omgivelserne.

– Lige siden vi mødte hinanden, har vi snakket om kold-
blod, men det har ikke været som vi havde tænkt os, for det 
har været mere besværligt, end vi troede. Man tror jo lige-
som, at koldblodstraverne kan gå ude og passe sig selv, men 
de tåler ingenting og har de slået sig en gang på et ben, ta-
ger det lang tid at forklare dem, at de slår sig ikke der igen, 
fortæller Jens Laursen.

– Når vores koldblod bliver forkølet, opfører han sig jo som 
var han ved at dø. Lidt ligesom en rigtig ”mandeinfluenza”, 
hvor kisten næsten er bestilt. Når vi skal til løb, har det også 
stor betydning for, hvem han rejser med, så det er forbundet 
med store udfordringer at have en koldblodstraver.

– Det tog 15 år at få den første koldblodstraver, og står det 
til mig tager det mere end 15 år at få nummer to, forklarer 
Jens Laursen med et stort grin på grund af det Pelle Prins 
har budt familien hidtil.

Blandt staldens heste er også danskerne Vinder, Torpedo 
og Vincent, der alle har klaret sig godt, hvilket også er håbet 
for denne sæson.

– For et år siden begyndte min far at snakke om, at nu 
syntes han egentlig, han havde aftjent sin værnepligt, og at 
hestene måske skulle på sommerferie. Hestene er så kommet 
op til os, og alle tre heste har gjort det godt. Vinder er den, 
der har klaret sig bedst, men Torpedo har også vundet løb, 
og tjent penge i de fleste af starterne, men også Vincent har 
klaret sig godt, fortæller Jens Laursen, der ikke tøver med 
at rose de danske heste og trænere, og mener både heste og 
trænere kan klare sig de fleste steder.

– De bedste danske heste er absolut gode nok til at klare 
sig her i Sverige, men der er slet ingen tvivl om, at danskerne 
er undervurderede her i Sverige. Svenskerne ser på Danmark 
som et lillebrorland, som ikke rigtig har noget eller kan no-
get, men Danmark har meget mere end de egentlig selv tror, 
slutter Jens Laursen.  n
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SNESTORMEN 
UDEBLEV

– det samme gjorde publikum desværre

Fredag 24. februar var det tid til den årlige hingstefremstilling, som 
igen i år blev afholdt i perfekte rammer på Stutteri Laser på Fyn

TEK ST: JESPER ELBÆK | FOTO: STINE GERT SEN 

D MI havde varslet snestorm i et bredt 
bælte på tværs af landet op til Hingste-
fremstillingen på Stutteri Laser syd for 
Odense. Men sneen udeblev nærmest 
totalt, og det samme gjorde publikum 

desværre også, og kun et par håndfulde – ud over perso-
nerne med ejerinteresser i de fremviste hingste – havde 
fundet vej til årets Hingstefremstilling.

Der blev fremstillet seks hingste i år. Derudover var 
franske Traders blevet specialfremstillet forud for Hing-
stefremstillingen, og norske Thai Tanic vil blive fremstil-
let på et senere tidspunkt.

Ud af de seks fremstillede heste havde to hingste til-
strækkeligt med afkom i startklare årgange til at de kun 
skulle bedømmes på deres afkoms resultater. Det drejede 

sig om Opdrætterforeningens nye hingst Gigant Neo og 
Judge Joe, som i den kommende sæson er opstaldet hos 
Christina Beck i Skive. Ved denne fremstillingsform bliver 
hingstene bedømt i en klasse.

De resterende fem hingste bliver bedømt i en kategori, 
og til sidst i denne artikel kan du få et overblik over, hvilke 
elementer, der ligger til grund for tildelingen af point i hver 
af de to fremstillingsmetoder.

Gigant Neo og Traders scorede højest
19-årige Gigant Neo tjente over 20 mio. skr. i sin aktive 
karriere, og har alene i Sverige 443 registrerede afkom, 
heraf 14 millionærer i svenske kroner, og 23 afkom med 
mere end en halv million svenske kroner på kontoen. 

I Danmark kender vi nok bedst Gigant Slugger, som 

AVL         DTC’s Hingstefremstilling 2017 

Avlskommissionen Ole Berg Thomsen, Peter Stenå, Svend 
Sørensen, Jørn Borch og H.C. Sørensen på hårdt arbejde.
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er i træning hos Aalborg-træner Peter Jensen, men det er 
faktisk en hoppe, der topper listen. Det er Neona Princess, 
som vandt Stochampionatet i 2014 og Svensk Hoppe Derby 
lidt senere i samme sæson. Neona Princess er p.t. i Fran- 
krig i avlsøjemed. Det blev til 75 point til Gigant Neo, og 
en placering i 1. klasse.

Judge Joe var den anden hingst, som udelukkende skulle 
vurderes på afkommenes præstationer. Den 11-årige hingst 
har naturligvis ikke nær så mange afkom og årgange som 
Gigant Neo. Det bedste afkom Cupido Sisu har tjent 1,3 
mio. skr. 55 point og placeret i 2. klasse.

Kun en enkelt i kategori A
Kun Traders blev vurderet til at være i kategori A af de 
øvrige fem. Traders var blevet specialfremstillet hjemme i 

Frankrig, hvor hingsteholderen skal betale alle rejseomkost-
ninger for Avlskommissionen.

Det blev til 78 point til Traders, hvilket er ét point mere 
end topscoreren sidste år, Yield Boko, som gør tjeneste på 
Stutteri Hovhedegård for Opdrætterforeningen. Og to mere 
end Farifant fik sidste år. Farifant står igen i år på Stutteri 
Shadow i Vrå.

Standout er stadig aktiv væddeløber, og fik 74 point, 
lige på kanten til Kategori A, men det blev altså til B. I 
samme kategori havnede Opdrætterforeningens anden 
repræsentant til hingstefremstillingen, Friction, med 65 
point – og så havnede bornholmske Lamott og Gunner 
Christiansens nye Muscle Hill-hingst Michael’s Turn i 
Kategori C med hhv. 62 og 50 point.   n

Gunner Christiansen har hentet Muscle 
Hill-sønnen Michael’s Turn hjem fra USA. 
Et spændende tilskud til dansk travavl.

Lamott afsluttede sin aktive karriere i 
2016, og blev fremvist i løbsforfatning. 
Sejrsmaskinen skal gøre avlstjeneste på 
Bornholm hos Stald Baunely.

Judge Joe er den eneste Credit Win-
ner-hingst opstaldet i Danmark. Blev 
udelukkende vurderet på sine afkoms 
præstationer til Hingstefremstillingen.

Standout er stadig aktiv væddeløber, og scorede 74 point til Hing-
stefremstillingen. Var således tæt på Kategori A.    
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§ 2 AVLSKOMMISSIONEN 
– består af op til syv medlemmer, der vælges på den ordinære ge-
neralforsamling for et år ad gangen. Avlskommissionen er beslut-
ningsdygtig, når mindst fire af dens medlemmer er til stede.
Avlskommissionen skal tilknytte mindst én veterinær konsulent, 
såfremt intet medlem er veterinær.
Avlskommissionen kan endvidere tilknytte konsulenter efter be-
hov. Såfremt mindst fire medlemmer måtte udtræde af kommis-
sionen, supplerer kommissionen sig selv.
Avlskommissionens medlemmer samt de tilknyttede konsulenter 
forpligter sig til med en ”tro og love”-erklæring løbende at rede-
gøre for deres engagement i travsporten. Et medlem kan ikke del-
tage i vurderingen af en hingst, som medlemmet har interesser i.

§ 3 KLASSIFICERING AF HINGSTE
Avlskommissionen klassificerer hingstene i de forskellige klasser 
på baggrund af hingstenes egne egenskaber samt deres evt. af-
koms egenskaber. 

§ 8 FREMGANGSMÅDE VED FREMSTILLING
Ordinær fremstilling af hingste finder sted mindst én gang årligt, 
og publiceres forinden i Travkalenderen og/eller på forbundets 
hjemmeside med angivelse af anmeldelsesfristen, der udløber tre 
uger før kåringen finder sted. Ordinær Hingstefremstilling afhol-
des på et af Dansk Travsports Centralforbund udpeget sted.

§ 13 EKSTERIØRBESKRIVELSE OG VETERINÆRRAPPORT
På fremstillingspladsen gennemgår hingstene en undersøgelse, 
der danner baggrund for eksteriørbeskrivelsen og veterinærrap-
porten. Hver hingst skal ledsages af en eller flere erfarne perso-
ner, således at undersøgelsen kan foregå forsvarligt. Avlskommis-
sionen har ret til at forlange hingsten set for vogn.

§ 14 VURDERING
I vurderingen af en hingst indgår:
A. Hingstens egne præstationer
 1. For hingste uden eller med et ikke repræsentativt an-
tal startende afkom:
Præstationsindeks (0-40 point).
 2. Hingste med et repræsentativt antal startende 
afkom fordelt på mindst fem årgange i startberettiget alder vur-
deres udelukkende på baggrund af disses præstationer (0-100 
point).
B. Hingstens afstamning
 1. Far (maks. 15 point)
 2. Mor/moderlinje (maks. 15 point)

C. Holdbarhed
 Veterinær status (0-10 point)
 Subjektiv vurdering af holdbarheden (0-10 point)
D. Eksteriør (0-10 point)
Avlskommissionen placerer på denne baggrund hingsten i en af 
fremstillingsklasserne jf. § 15, og offentliggør pointtallene for pkt. 
A-D på fremstillingsbeskrivelsen.
Hingste med én testikel kan ikke fremstilles. Avlskommissionen 
kan give dispensation fra dette, dersom årsag til den manglende 
testikel er et operativt indgreb.

§ 15 PLACERING I KLASSER OG KATEGORIER
En samlet vurdering af egenskaberne, nævnt i § 14, danner bag-
grund for den beslutning, som avlskommissionen tager. 
En hingst, der har startende afkom, placeres i en af følgende klasser:

• Elitehingst
• Klasse 1
• Klasse 2
En hingst, der ikke har startende afkom, placeres i en af følgende klasser:

• Kategori A
• Kategori B
• Kategori C

Elitehingst: I denne klasse kan kun placeres hingste, der har haft 
et repræsentativt antal startberettigede afkom på europæiske 
baner, ligesom de ældste skal have overstået 5-årssæsonen.
Hingstens afkom skal have præsteret ekstraordinære løbspræ-
stationer.

Klasse 1: I denne klasse placeres hingste, som har haft et repræ-
sentativt antal startberettigede afkom på europæiske baner, og 
disse afkom har vist gode løbspræstationer, men under det ni-
veau, der kræves for placering i Elitehingst. I særlige tilfælde kan 
afkoms præstationer på baner uden for Europa lægges til grund 
for placering i denne klasse.
Klasse 2: I denne klasse placeres hingste med et mindre antal 
startberettigede afkom, eller hingste med et repræsentativt 
antal startberettigede afkom, som ikke berettiger til placering 
i Klasse 1. I særlige tilfælde kan afkoms præstationer på baner 
uden for Europa lægges til grund for placering i denne klasse.

Fremstillede hingste uden startende afkom placeres i henhold 
til opnåede point jf. § 14 i kategorierne A (75 point og derover), B 
(65-74 point) eller C (under 65 point).

HINGSTEFREMSTILLINGS ABC
Hvad går en Hingstefremstilling egentlig ud på? Hvem bestemmer pointene? Og hvorfor placeres nogle hingste 
i klasser, mens andre placeres i kategorier? Væddeløbsbladet har kigget paragrafferne igennem, og har udvalgt 
de vigtigste herunder. Alle paragrafferne kan læses i sin helhed på trav.dk.

AVL         DTC’s Hingstefremstilling 2017 
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HINGSTEFREMSTILLINGS ABC

GIGANT NEO  75 POINT  1. KLASSE (BEDØMT UDELUKKENDE PÅ AFKOMS PRÆSTATIONER)

JUDGE JOE   55 POINT  2. KLASSE (BEDØMT UDELUKKENDE PÅ AFKOMS PRÆSTATIONER) 

TRADERS   78 POINT  KATEGORI A 

STANDOUT   74 POINT  KATEGORI B

FRICTION   65 POINT  KATEGORI B

LAMOTT   62 POINT  KATEGORI C

MICHAEL’S TURN  50 POINT  KATEGORI C

Thai Tanic kan p.t. ikke færdigfremstilles

RESULTAT AF 
HINGSTEFREMSTILLING 2017

Opdrætterforeningen byder på to nyheder i år. Den ene 
er mangemillionæren Gigant Neo, som i 2017 står på 
Hovhedegård Hestecenter hos travtræner Kaj Jensen.

Scarlet Knight-hingsten Friction skal gøre avlstjeneste hos Opdrætterforenin-
gen i 2017. Friction poserer her sammen med Kaj Jensen fra Hovhedegård 
Hestecenter, men bliver opstaldet på Midtsjælland hos Berner Olsen.
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FULD FART 
UNDER DE SMÅ HOVE
Foråret banker så småt på døren, og det betyder, at vi igen snart kan få 
fornøjelse af væddeløbssportens yngste udøvere rundt på alle landets baner, 
når ponykuske og ponyryttere tager hul på en ny spændende sæson

TEK ST: JESPER ELBÆK

Det er fedt at være ponytravkusk! Især når man 
kommer først over målstregen. Her er det stjer-
nefrøet Rasmus Enghaven Jensen, som vinder 
et ponytravløb på Racing Arena Aalborg.

Foto: Hesselborg Foto

UNGDOM         Ponysæson 2017  
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FULD FART 
UNDER DE SMÅ HOVE D ansk Hestevæddeløb ApS indledte 

for få år siden et tættere samarbejde 
med Dansk Pony Væddeløbs Forbund 

(DPVF) for at understøtte arbejdet i klubberne 
og på travskolerne, og dermed sikre en fortsat 
rekruttering af aktive til hestevæddeløbssporten. 
Der findes ponytravklubber på alle landets baner, 
hvoraf stort set alle har regulære travskoler, hvor 
børn og unge helt ned til seks år kan gå til trav, 
monté og galop.

Stadig fokus fra Dansk Hestevæddeløb
I starten af 2016 oprettede Dansk Hestevæddeløb 
ApS en mindre stilling som ungdomskonsulent, 
for at skabe et tilgængeligt bindeled mellem po-
nysporten og Dansk Hestevæddeløb. En opgave, 
som bliver varetaget af nordjyden Søren Aaen. 

– Det er en utrolig spændende proces at være 
med i, men mange ting har jo været ”learning by 
doing”, da vi sommetider skal opbygge samarbej-
det og processerne helt fra nul, og andre gange ud 
fra devisen ”sådan har vi altid gjort det”, indleder 
Søren Aaen med et smil. 

– Men jeg synes overordnet, at samarbejdet går 
rigtig godt, og fremtiden ser efter min mening 
lys ud. Det er klart, at der har været ting her i 
det første år, som ikke har ramt plet, men de er 
naturligvis noteret. Det er ikke så slemt at lave 
en fejl, hvis bare man er villig til at lære af det, 
mener Søren Aaen.

Billund Pony Travklub vil fremad
På Billund Trav er der fuld gang i ponytravsko-
len, som i øjeblikket træner to gange om ugen, 
og ultimo februar har afholdt introdag for at til-
trække nye medlemmer. 

– Hvis jeg blot skal bruge ét ord om vores si-
tuation lige nu, så må det være ordet ”god”, ind-
leder Birgitte Germann Johansen, som både er 
formand for Billund Pony Travklub og hovedor-
ganisationen Dansk Pony Væddeløbs Forbund. 

– Vi ligger på et godt jævnt og stabilt antal 
medlemmer, og håber vores introdage kan trække 
lidt f lere unge mennesker til, så vi hele tiden er 
på forkant med udviklingen. På trænerfronten 
har vi været udfordret hen over vinteren, da vi 
står og skal finde en ny træner. Vores ene træner 
har ret lang transport til Billund Trav, og vores 

anden træner har valgt at drosle ned, så det er 
en udfordring vi skal have løst, og gerne inden 
disse linjer når ud til læserne. Ellers er man me-
get velkommen til at henvende sig, hvis man er 
erfaren i væddeløbssporten, og har lyst til at lære 
den videre til nysgerrige, søde og rare børn og 
unge, smiler Birgitte Germann Johansen.

Forude venter en spændende sæson, hvor Bil-
lund Pony Travklub skal være værter for DM i 
Ponymonté samt afvikle Nordisk Mesterskab i 
Ponytrav. To arrangementer man naturligvis ser 
frem til med stor spænding. 

– Det er klart, at de to arrangementer kommer 
til at kræve en masse, men vi glæder os, og håber 
vi får lavet nogle dage, som deltagerne kommer 
til at huske for noget positivt. Lidt ligesom vores 
Mini Sprintermester og Julefræs, som naturlig-
vis også er på programmet i år, slutter Birgitte 
Germann Johansen.

Der kæmpes på Sjælland
Sydsjællands Ponytravforening (SPT) holder til 
på deres egen lille hyggelige bane lige uden for 
Holme Olstrup, hvor foreningen afvikler sine 
løb fra april til september. 

– Vi har jo ingen ponytravskole, som mange af 
de klubber, som ligger på de rigtige travbaner har, 
og der kan vi godt mærke vi har en udfordring, 
indleder Maria Fachman fra SPT. 

– Ponytravforeningen kæmper med at re-
kruttere nye medlemmer. Tidligere havde vi en 
naturlig tilgang af børn og unge, som kom fra 
travsportsfamilier, men om travfolket ikke får så 
mange børn mere, eller de blot finder andre inte-
resser, det ved jeg ikke, griner Maria Fachman. 

"VI SKAL VÆRE EN DEL AF 

FØDEK ÆDEN TIL DE 

RIGTIGE TRAVLØB"
(Bente Østergaard, formand i Ikaros Aalborg)
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"JEG KAN KUN APPEL-

LERE TIL VORES AKTIVE, 

BÅDE PROFESSIONELLE 

OG AMATØRER, OM AT 

STØTTE PONYSPORTEN SÅ 

MEGET SOM MULIGT"
(Søren Aaen, ungdomskonsulent i

 Dansk Hestevæddeløb)

– Derfor har bestyrelsen besluttet, at vi udvider med to 
ponyer yderligere. Derudover har vi også to store heste 
tilknyttet, da vi også har fået interesse fra voksne, som 
kommer uden for væddeløbssporten, som gerne vil prøve 
at tage licens. 

– Det har faktisk været en lille smule overvældende, men 
også utroligt skønt at vise, vores sport har noget at byde på. 
Nu skal vi bare have de tilstrækkelige ressourcer til at føre 
det ud i livet, for jeg tror det her kan blive rigtig godt. Spor-
ten sukker efter heste og aktive, og jeg er overbevist om, at 
det her er den rigtige vej at gå, fastslår Dennis Pedersen.

Det ruller på i Aalborg
Ungdomsforeningen IKAROS var en af Danmarks første 
travskoler tilknyttet en væddeløbsbane, og med snart ti år 
på bagen, ruller det stadig på, på Racing Arena Aalborg. 

– Vi kører på, jævnt og stabilt, med undervisning tre 
gange om ugen, og med knap 20 børn og unge på trænings-
listen ser det ganske fornuftigt ud, indleder foreningens 
formand Bente Østergaard. 

– Selvfølgelig kunne vi godt tænke os et bedre f low af nye 
medlemmer, det kan alle idrætsforeninger i disse år, tror 
jeg. Men vi har nye initiativer i støbeskeen, som jeg tror kan 
blive spændende at bygge videre på. Vi har fundet en god 
niche, hvor vi har fokus på det sociale og sammenholdet 
på tværs af aldersgrupper, og det virker til, at børnene og 
de unge mennesker trives godt med den model, forklarer 
Bente Østergaard. 

– Der har de sidste år været tilknyttet et par store heste 
til travskolen, og det har helt givet haft en positiv effekt. 
Vi har kunnet hjælpe nye licenstagere, som har deres rød-

– Det sociale tillægges megen vægt på vores løbsdage, og 
lægger op til, at deltagerne bliver og hygger så længe de har 
lyst, når stævnet er slut. DM i Ponytrav bliver vores store 
opgave i år, og vi glæder os meget. Vi er allerede i gang med 
planlægningen, og vi satser på at komme med nye tiltag, 
som gerne skal gøre DM-dagen endnu bedre, fortsætter 
Maria Fachman. 

– Vi udskriver ud over alle DM-løbene også to montéløb 
på dagen, som vi regner med kommer til at tælle 18 løb i alt. 
Vi afvikler DM-dagen på Nykøbing Falster Travbane, og vi 
håber selvfølgelig at se masser af deltagere fra hele landet, 
slutter Maria Fachman.

Masser af potentiale
Charlottenlund Ponytravklub har gennem mange år af-
viklet ponyvæddeløb på Charlottenlund Travbane, men 
i efteråret 2016 blev der taget initiativ til opstarten af en 
regulær travskole. 

Efter et grundigt forarbejde blev der i januar 2017 holdt 
introdage, som var vældigt populære, og søndag den 19. 
februar var der officiel åbning af travskolen under Char-
lottenlund Ponytravklub. 

– Vi har oplevet kæmpe interesse, og må vel næsten sige, 
at vi blev overhalet indenom af succesen, indleder den man-
geårige amatørkusk Dennis Pedersen, som leder Charlot-
tenlund Ponytravskole. 

– Vi startede ud med et godt stykke over tyve interesse-
rede til vores introdage, men desværre er der faldet nogle 
stykker fra, da de fire ponyer, som klubben havde inve-
steret i fra start, ikke viste sig at være nok, forklarer Den-
nis Pedersen. 

UNGDOM         Ponysæson 2017  

Selma S. Grage er en af de største profiler inden for 
ponysporten. Hun blev kåret til ”årets ponyprofil” til 
Trav- og Galopsportens Galla 2016, og ses her med 
sin øjesten Una Fra Skovbogård efter en DM-sejr.

Foto: Søren Aaen
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der i IKAROS lidt i gang med enkelte køreture i rigtige løb, 
og det har givet blod på tanden hos nogle af vores medlemmer, 
som allerede inden de er gamle nok til at tage rigtig licens, har 
investeret i deres egen travhest. Det er jo dét, der er ponyvædde-
løbssportens mål. Vi skal være en del af fødekæden til de rigtige 
travløb, slutter Bente Østergaard.  

Bak op!
Ponyvæddeløbssporten er godt på vej, men der er stadig et stykke 
arbejde, som skal gøres, før klubberne og travskolerne er stærke 
nok, som reelle og leveringsdygtige rekrutteringsorganer af nye 
travkuske samt monté- og galopryttere. 

– Jeg synes fortællingerne fra disse fire klubber tegner et godt 
billede af de muligheder og udfordringer, som findes i alle pony-
væddeløbsklubber og travskoler, fortsætter Søren Aaen. 

– Vi har et kæmpe potentiale, som skal vokse og aktiveres, men 
mange klubber bygger på en utrolig høj grad af dybt engagerede fri-
villige, som gør et kæmpe arbejde for vores børn og unge i sporten. 

– Jeg kan kun appellere til vores aktive, både professionelle og 
amatører, om at støtte dem så meget som muligt. Det er i pony-
sporten vi skal finde den næste Steen Juul og Birger Jørgensen, 
slutter Søren Aaen.  n

Dansk Pony Væddeløbs Forbund
www.dpvf.net
Lolland Falster Ponytrav
(Nykøbing Falster Travbane)
www.lfpt.dk
Dansk Pony Væddeløbsforening 
(Kvistgård)
www.danskponytrav.dk
Fyns Pony Trav- og Galopklub 
(Fyens Væddeløbsbane)
www.facebook.com/fyensponytravklub
Skive Ponytrav (Skive Trav)
www.skiveponytrav.dk
Bornholms Ponytrav 
(Bornholms Brand Park)
www.bornholmsponytrav.gominisite.dk
Sydsjællands Ponytravforening 
(Holmegård)
http://spt1979.dk
Jydsk Pony Væddeløbsforening 
(Jydsk Væddeløbsbane)
www.jyskpony.dk
Charlottenlund Ponytravklub- og 
skole (Charlottenlund Travbane)
www.charlottenlundponytravklub.dk
Billund Pony Travklub (Billund Trav)
www.billundtrav.dk/sporten/ponysport
Ungdomsforeningen Ikaros 
(Racing Arena Aalborg)
www.ungikaros.dk

PONYVÆDDELØB 
I DANMARK 
KAN DU FINDE HER:

"VI AFVIKLER DM-DAGEN PÅ 

NYKØBING FALSTER 

TRAVBANE, OG VI HÅBER SELV-

FØLGELIG AT SE MASSER AF 

DELTAGERE FRA HELE LANDET"
(Maria Fachman, formand for Sydsjællands 

Ponytravforening)

Der er noget for alle i ponysporten. 
Her ses et eksempel på ponymonté 
fra Bornholms Brand Park.A

Foto: Torben Ager

VÆDDELØBSBLADET   ·   03/17 19



TEK ST: L AR S DONAT ZK Y | FOTO: BURT SEEGER

 SEJRSHESTE 

STJERNER
SATSNINGER

Denne artikel bygger på 
en samtale med Steen Juul 

om nutidens ambitioner 
og fortidens sejrsheste og 

udfordringer. På en måde er 
der jo intet nyt at fortælle om 

manden. Travsportens Paul 
Elvstrøm, som til sommer står 
foran sit tredje Derby med en 

B-hest. Han har for længst sat 
rekord med 37 Derbystarter!

 SKADER

En af Steen Juuls sejrsma-
skiner er Neo Holmsminde, 

som blandt andet vandt 
Sweden Cup i 2012, og 

som året forinden satte ba-
nerekord på Lunden med 

tiden 1.10,2a/1600m i Co-
penhagen Open.

TEMA        Steen Juuls sejrsheste
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ligt løb, hvor præmierækken kom til at bestå af hestene med 
startspor 1, 2, 3, 4 og 7, og hvor Nimbus C D først satte fart 
de sidste 500 meter.

– Bagefter sagde jeg til Torbjörn Jansson, at jeg trods ne-
derlaget havde feltets bedste hest. Han så vist lidt uforstående 
ud, men smilede, da jeg efter sejren i Sølvdivisionens finale 
ved Elitloppet i fjor – trekvart år senere – tilføjede, at ”det 
var denne her hest”, jeg havde ment.

En ”lavpulser”
– Takethem træner efter planen, og da han er en ”lavpulser”, 
skal han trænes lidt hårdere, f.eks. med kortere tid mellem 
intervallerne. Pulsen skal helst være 80 efter 15 minutter, men 
den skal gerne nå op over 200 i arbejdet, fortæller Steen Juul.

– Man kan vel forvente, at Takethem bliver specielt interes-
sant på mellem- og langdistance, og han er vel ikke så langt 
fra europatoppen på disse betingelser? spørger jeg.

– Det skal jo først vise sig, men jeg tror i hvert fald godt, 
at han kunne gå 1.11-1.12-tider på langdistance på Vincen-
nes-banen. Han har jo konkurreret mod den slags heste, der 
har præsteret godt i Paris. I øvrigt er han blevet så hurtig en 
starter, at han kan være med på de kortere distancer også, 
lyder det fra Lunden-træneren med mere end en snes ku-
skechampionater på hjemmebanen Lunden på meritlisten.

Tycoon med tapre indsatser
Takethem endte med at tage stikket som ”Årets Ældre hest” 
ved Trav- og Galopsportens Galla 2016, mens Tycoon Con-
way Hall blev vurderet foran staldkammeraten på samme års 
Top 10-liste i Væddeløbsbladets Årsrevy. 

J eg har besøgt Steen Juul i Osted for at få rede på hans 
ældre stjerner til den kommende sæson og for samti-
dig at høre lidt om hans langtidsholdbare sejrsheste 
gennem tiderne. Måske kan man på den måde få et 

lille indblik i, hvilke egenskaber der har udmærket dem, og 
hvilke skader de har måttet kæmpe med.

Skader er naturligvis uundgåelige i enhver fysisk konkur-
rencesport, og i travet kan man f.eks. se, at mange heste træn-
ger til en ordentlig pause, rekreation eller egentlig skadesbe-
handling efter de to hårde heat i Elitloppet, som vel er den 
ultimative udfordring på vore ”breddegrader”. Men jeg blev 
overrasket, da Steen Juul kommenterede min observation.  

– Jeg tror nu ikke så meget, skaderne opstår af de to hårde 
heat. Det er mere den tilspidsning, trænerne giver hestene 
op til løbet for at bringe dem i maxform, fortæller Lundens 
levende kuskelegende.  

Som menneske kan man som regel udpege, hvor det gør 
ondt, når man får en idrætsskade. Men hvordan skal man 
lokalisere skaden hos et umælende dyr, der ofte kompenserer 
med det resultat, at man først og fremmest får øje på følgeska-
derne – og dermed behandler disse i håb om at ramme plet?

MR-scanning viste knogleødem
– Det var netop sagen med Takethem. Det startede ved be-
gyndelsen af fireårssæsonen i april 2014, hvor han efter vin-
terens ridetræning og forberedelse til Derbysæsonen viste 
halthed i højre bagben. Vi prøvede at behandle kode og knæ, 
men fik intet svar. Vi forsøgte kiropraktor, men intet hjalp. 
Fjorten dage før Derbyprøven fik vi så MR-scannet Taket-
hem på Ansager. Denne metode var relativ ny til heste, og 
her fandt vi forklaringen. Takethem havde knogleødem med 
væske i knoglen i koden på højre bagben. Det blev behandlet 
medicinsk, og han fik indsat en skrue i benet til at stimulere 
knoglevæksten. Samtidig fik vi lidt ro på. Vi måtte give ham 
den nødvendige pause til heling, lyder det fra Steen Juul.

Halvandet års pause
Det blev til en pause på mere end halvandet år efter sæson-
afslutningen i 2013, hvor Takethem i næstsidste start vandt 
Dansk Trav Kriterium og derefter var anden til staldens an-
den stjerne i T-årgangen, Tycoon Conway Hall.

– Jeg var ikke helt tilfreds i foråret 2015. Jeg syntes ikke, 
stilen var perfekt, og jeg tvivlede på, at han var klar. Men 
ejerne ville gerne prøve at starte, og så gik det jo forrygende 
med det samme, da vi tog fat i juni. Ærligt talt synes jeg sta-
dig, der mangler lidt, og først efter et par intervaller traver 
han, så jeg er tilfreds. Men mange har sagt til mig, at den 
skepsis er noget pjat, griner Steen Juul.

Siden comebacket har Takethem på nær ét løb aldrig op-
nået dårligere placering end nummer tre, og det var faktisk 
som uplaceret fra spor 12 i Jubilæumspokalen på Solvalla i 
august 2015, at man for alvor kunne opdage hestens enorme 
ressourcer. Den afsluttede stærkt i et tæt opløb efter et umu-

Af de nuværende stjerner hos Steen Juul rangerede Væddeløbs-
bladets Årsrevy 2016 Tycoon Conway Hall foran Takethem, som 
på billedet ses vinde V75-løb på Copenhagen Cup-dagen. Men 
med Tycoons langvarige skade in mente, så kan Takethem godt 

være Juuls bedste kort til de største internationale løb i 2017. 
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Ekstremstarteren Tycoon Conway Hall havde også i fjor 
leveret f lere store præstationer via andenpladser til Propul-
sion og Nuncio i hhv. Finlandia Ajo og Årjängs Stora Sprin-
terlopp, og han blev hurtigste danskfødte traver med tiden 
1.09,4a/1609m i Hugo Åbergs Memorial. Ved seneste op-
træden i Sverige i Åby Stora Pris var han i første heat hero-
isk, da han tog spids og afviste et voldsomt angreb fra Un 
Mec d’Heripré, indtil han fik Propulsion som overfrakke. 
Tycoon Conway Hall holdt storslået, men måtte se sig be-
sejret op mod mål.

Hesten havde ydet en enorm indsats, og det viser lidt om 
ambitionerne, at Tycoon Conway Hall gik andet heat med 
bagsko, hvor han ellers løber barfodet. Hvis han kunne vinde, 
skulle han nemlig være klar til et barfodet møde med Propul-
sion i et tredje og afgørende heat. Nu blev løbet upassende fra 
startspor otte i en meget tung bane, og han blev femte i løbet.

Hovbensbruddet
– Var det dér, han fik et knæk, så du måtte slette ham efter 
opvarmningen på Derbydagen 14 dage senere, må det na-
turlige spørgsmål næsten lyde.

– Det tror jeg faktisk ikke. Jeg har selvfølgelig selv spe-
kuleret over årsagen til hovbensbruddet. Kunne det være 
fejltræning? Kunne det være en træthedsskade? Men der 
var intet forvarsel, og faktisk kan vingen på hovbenet også 
være brækket af f.eks. i det øjeblik, han sprang af rampen 
på transportvognen på Derbydagen. Han havde trænet helt 
som normalt i ugen inden.

Og hvordan behandler man en sådan skade?
– Med tålmodighed. Først seks ugers boksro med en låsesko 
på hoven. Det svarer til en gipsfod. Derefter røntgenkontrol 
og motion ved at blive trukket rundt i vores ridehus. Det va-
rede dog længe med ophelingen, og først ved nytår kunne 
vi forsigtigt starte genoptræningen. Nu ser det fremragende 
ud. Jeg vurderer, at han kommer tilbage på samme niveau. 
Pausen har gjort ham godt, og det går fremad med tempera-
mentet hele tiden, blandt andet takket være Jens de Rosche 
og hans store tålmodighed, lyder det fra en stolt arbejdsgiver. 

– Han klarede jo også Elitloppsweekenden i fjor i Stock-
holm bedre end Derbydeltagelsen i 2014, spørger jeg en smule 
ledende, med tanke på Tycoon Conway Halls temperament.

– Ja, dengang kogte han helt over af publikums larm, og 
når jeg kørte frem i angreb på Tumble Dust og Björn Goop 
og opnåede rygpositionen, var det ikke en taktisk manøvre, 
men af ren og skær nød. Han stod ikke distancen. Men kom 
fint tilbage tre uger senere i Derbyrevanchen i Aalborg, for-
tæller en ærlig og ærgerlig Steen Juul.

Optimisme før snarlig sæsonstart
– Hvornår skal hestene i løb?

– Planen er, at de kommer til start ved månedsskiftet 
marts/april. Skal vi tro på at få invitationer til storløbene, 
skal vi jo først vise hestene frem og bevise aktuel form på 
dem. Jeg er rigtig optimistisk med dem og synes i det hele 
taget, at jeg har en fin stald til denne storløbssæson.

Legendary Lover K 
tjente i alt 13,7 mio. 
kr. i karrieren, langt 
de fleste med Steen 
Juul i sulkyen. Men det 
var kun i to sæsoner, 
Juul havde den ame-
rikanske toptraver i 
træning.

TEMA        Steen Juuls sejrsheste

VÆDDELØBSBLADET   ·   03/1722



Langtidsholdbare på stribe
Mit ærinde med besøget hos Steen Juul var egentlig at snakke 
om de mange langtidsholdbare sejrsheste og stjerner, han 
har leveret i de sidste 25 år, men vi startede med de to nu 
7-årige T’ere, som sandsynligvis ender højt på listen inden 
karriereslut.

Frisk i erindring med bunker af sejre i Juuls træning 
er Classic Grand Cru (6.746.636 kr.) og In Cap N’gown 
(2.560.569 kr.), der løb karrieren ud som henholdsvis 13-
årig og 12-årig. Begge heste vandt 41 sejre, og med træne-
ren selv i sulkyen fører In Cap N’gown med 38 mod 36 til 
Classic Grand Cru. Naturligvis var der klasseforskel med 
internationale resultater til Classic Grand Cru, men In Cap 
N’gown præsterede dog en banerekord 1.11,6 i Copenhagen 
Open 2007.

– In Cap N’gown havde altid lidt sparet efter et vædde-
løb, og det gjaldt også Classic Grand Cru i hans unge dage. 
Normalt er det omvendt, men Classic blev faktisk bedre til 
at give sig fuldt ud som gammel, fortæller Steen Juul.

Classic Grand Cru præsterede hver eneste gang i top på 
trods af jævnlige problemer med et gaffelbånd. Hvordan 
undgår man et egentlig nedbrud?

– Det gælder naturligvis om at læse hesten og om at forstå 
dens signaler, svarer Juul kort og kontant.

Og dér tænker jeg – den gamle journalist – at en travtræner 
ligesom ”gamle” i mange andre erhverv har en enestående 
mulighed for at blive bedre og bedre med tiden. Men det 
kræver jo så også det ikke helt givne, at de udnytter deres 
erfaring, at de læser op på nye ting, at de er omstillingsparate 
og at de bevarer ambitionsniveauet.

Planen om at slå Varenne
– En anden af dine sejrsslugere, Gill’s Victory, startede lidt 
sent som fireårs. Hvad var forklaringen?

– Per Lorentzen havde skaffet ham hjem fra USA som 
treårs. Jeg blev opfordret til at prøve ham på Fyn, men var 
i første omgang ikke interesseret til en høj pris. Senere blev 

Amerikanertraveren Agony er den hest i 
Steen Juuls træning, som har vundet flest 
løb overhovedet. 44 sejre blev det til, og 26 
af disse kom i 1997-sæsonen.
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han billigere. Jeg slog til, og Per beholdt en halvpart. Gill’s 
havde skader med sig, både problemer med koder og knæ, 
men han havde evnen til at bide det i sig, og han havde en god 
motor og et fremragende væddeløbshoved, husker Steen Juul.

Mange læsere husker måske, at han leverede en impone-
rende afslutning bag Ganymede i Oslo Grand Prix 1999, og 
i dette franske forår blev han også nummer to bag Giesolo 
de Lou i Copenhagen Cup.

– Ja, og så havde jeg jo planen klar til at slå Varenne i Lot-
teriløbet året efter, griner Steen Juul. 

– Vi var blevet nummer to til Varenne i det indledende heat, 
og jeg lagde mærke til, at Varenne lagde af op mod mål. Så 
jeg tænkte, at hvis jeg i finalen kunne bringe mig i perfekt 
angrebsposition, så ville chancen være der. Det lykkedes for 
så vidt også, men ved opløbets start trak Varennes kusk Gi-
ampaolo Minucci det norske hovedlag, og så forsvandt Va-
renne i det blå. Men vi tog andenpladsen. 

Rudolf var utrolig indtil ”lynlåsen”
– Rudolf Le Ann, som Steen Juul havde hovedansvaret for 
sammen med Arne Normann indtil 1996, var vel den dan-

ske hest, vi sportsentusiaster havde forventet os mest af. Han 
blev den mest vindende danskfødte hest med en indtjening 
på næsten 5,5 mio. kr. og 44 sejre. Dansk Trav Kriterium, 
Dansk Trav Derby, EM for 3-årige heste og tre gange DM 
er blandt de største sejre, men skal jeg være ærlig, så havde 
jeg set en kommende europachampion i ham. Han løb jo 
faktisk også lige op med Ina Scot som 3-års, og hun vandt 
jo senere Prix d’Amerique.

– Jeg er heller ikke sikker på, at folk ved, hvor god han var. 
Da han havde vundet kvalifikationen til Europaderbyet, var 
han halt på æresrunden, så vi måtte stå over finalen i Italien 
og slutte sæsonen. Efter vinterpausen var han helt forrygende, 
og han har nok aldrig været bedre, end da han i snorestart 
som 5-års i 1994 vandt Taroks Mindeløb foran Jan Hansens 
amerikaner Mystic Park. Det var sidste løbsdag i april, 14 
dage før Oslo Grand Prix, og han var helt klar til Oslo og til 
at møde heste som Queen L, Copiad og Ina Scot, fortæller 
Steen Juul med en tydelig glød i stemmen.

– Den start blev der bare ingenting af. Rudolf fik kolik 
eller tarmslyng. De åbnede ham på Landbohøjskolen, men 
konstaterede at alt var kommet på plads. Måske var det sket, 

Man kommer ikke uden om tyskfødte Classic Grand Cru, når snakken falder på Steen Juuls stjerner. 42 sejre blev det til og en rekord på 
1.09,6a/1609m. I 158 starter galopperede glansbilledet ikke én eneste gang

TEMA        Steen Juuls sejrsheste
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da de væltede ham. Han blev syet sammen, og på en måde 
er det jo bare en lynlås. Jeg synes dog aldrig, han blev den 
samme igen, selv om han senere fik en fantastisk karriere med 
to DM-sejre, succes på Enghien og sejr i ”det lille Elitlopp” 
i år 2000 som 11-årig for Henrik Lønborg. Han ofrede sig 
selv 100%, og jeg har før sagt, at jeg kunne have kørt ham 
til døde, siger Steen Juul.

Som journalist ved præmieoverrækkelsen efter Derbysej-
ren i verdensrekord konstaterede jeg, at Rudolfs lunger gik 
som blæsebælge, og jeg tænkte, at hesten var ved at kollapse. 
Men Rudolf havde bare løbet sig ud. 

Neo Holmsminde overraskede som elitehest
Jeg kan huske, at jeg i Politiken tippede Neo Holmsminde 
med Thomas Uhrberg i Derbyet 2009, og at jeg sammen med 
oppasser og trænerdatter Camilla undrede mig over Steen 
Juuls valg af New Photo Guy. Neo havde jo også vundet du-
ellen i Kriteriet året forinden.

– Nu fik jeg ødelæggende galop i første sving på vej mod 
spids, og Neo havde ikke sin bedste dag fra førerposition. 
Men så vil jeg også tilføje, at Neo Holmsminde er den af 
mine topheste, der har overrasket mig mest. Han var ingen 
distancehest. Han løb med alt for høj puls og fik også lettere 
træning end mange af de andre. 

– Men du skulle have set ham f.eks. ved de to heat i Swe-
den Cup 2012. Han var helt færdig efter første heat, og så 
var han alligevel i stand til at sejre i finalen senere på dagen. 
Han ydede tilsvarende heatpræstationer i Hamborg Cup og 
i Bjerke Cup. Imponerende, lyder skudsmålet fra den man-
gedobbelte Derbyvinder. 

2002 Korvet Klintholm 27 (23)

1991 Taekwon Garbo 26 (23)

1989 Rudolf Le Ann 24 (25) *)

2010 Tycoon Conway Hall 20 (19)

2010 Takethem 16 (14) 

1997 Legendary Lover K 14 (19)**)

1993 Agony 44 (36)

2001 In Cap N’gown 41 (38)

2003 Classic Grand Cru 41 (36)

1990 Orpheus 38 (36)

1992 Gill’s Victory 31 (31)

2005 Neo Holmsminde 28 (23)

SEJRSHESTE OG STJERNER DE SENESTE 25 ÅR 

FØDSELSÅR/HEST/TR ÆNERSEJRE 
(personlige sejre)

*) Rudolf Le Ann vandt i alt 44 sejre, bl.a. 15 for Henrik Lønborg.
**) Legendary Lover K havde to sæsoner som 4- og 5-års hos Juul. Senere var han blot kusk. 

Traktoren som Grand Circuit champion
Danmarks eneste Grand Circuit champion var Legendary 
Lover K (2002), selv om Meadow Roland var meget tæt på 
Friendly Face i 1989 eller 1990. Legendary Lover K vandt 
dette år rekordbeløbet 5.143.947 kr. med sejre i Copenhagen 
Cup, Elite-Rennen samt Kymi Grand Prix og med anden-
pladser i Lotteriløbet (Varenne), Åby Stora Pris (Victory 
Tilly) og Preis der Besten (Fontaine du Poli).

– Legendary Lover K havde buldret frem med succes på de 
store amerikanske milebaner med væddeløb i konstant hårdt 
tempo, og den var vel ikke ”designet” til Europas 1000-me-
ter baner og de taktiske speedopgør. Det var nok ikke helt 
nemt at vælge taktik med ham i den skarpeste konkurrence?

– Du tænker sikkert på vores løb i 4-års Eliten ved Elit-
loppet 2001, hvor han vandt efter en meget drøj tur i spo-
rene med udgangspunkt i spor 8. Men at trække helt bagud 
ville være at opgive på forhånd. Til gengæld blev alt perfekt 
i Copenhagen Cup, hvor vi kørte frem på første langside og 
styrede alt derfra. Hesten var som en traktor, og han havde 
meget høj klasse. Efter to sæsoner kørte vi Prix d’Amérique 
til sidste præmie i januar 2003 i ren mudderbane, og så for-
lod han min træning, selv om jeg i hans sidste væddeløbsår 
kørte ham nogle gange, lyder det lettere sørgmodigt fra Juul.

Falder lidt uden for skiven
To af staldens sejrsheste, Agony og Orpheus, falder lidt uden 
for emnet for dette interview, fordi de ikke nærmede sig no-
get internationalt eller skandinavisk niveau, og fordi Orp-
heus kun for alvor gjorde sig gældende i et par sæsoner. Men 
Agony er den hest, der med 44 sejre har vundet flest sejre i 
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Juuls træning, og Orpheus er interessant, fordi den i 1997 
for Steen Juul og ejer Ove Christensen forsøgte at slå Thai 
Langkildes rekord på 28 sejre på en sæson. Det var tæt på 
med 26 sejre og fire andenpladser, hvor Orpheus havde de-
buteret kort før jul i 1996, seks år gammel.  

– De var jo begge amerikanere, der havde været prøvet i 
Sverige. I Danmark kom de billigt ind i løbene. Agony blev 
aldrig rigtig kurant, men holdt længe et godt niveau, og 
Orpheus gjorde altid, hvad han kunne, mindes Steen Juul.

Frem mod tredje B-Derby
Orpheus er en parentes i trænerens langsigtede målsætninger, 
og når jeg spørger til hans politik om tålmodighed og risi-
kovillighed med de enkelte heste, så siger Juul noget ganske 
opsigtsvækkende.

– Det har også noget at gøre med den pågældende ejer og 
hans ønsker og loyalitet. Derbyet køres jo kun én gang, så 
naturligvis er man villig til at satse lidt mere op til dét løb. 
Men generelt er der mere ro på, hvis man arbejder i en over-
bevisning om, at man beholder hesten, selv om man ikke 
forcerer resultater frem.

Men er det ligefrem et problem, når en hest bliver f lyttet, 
ønsker jeg så at vide.

– Ikke nødvendigvis, men ingen trænere synes jo, det er 
morsomt at se en hest f lyve hen over banen for den næste 

træner, efter at man selv har forsøgt sig uden den store suc-
ces, lyder det ærligt fra Steen Juul.

Stemningen ved besøget er glimrende, så jeg tror ikke, be-
mærkningerne er personligt ment, selv om jeg som formand 
for den nu lukkede stald Politiken en enkelt gang har flyttet 
en hest fra Juul uden at spørge ham til råds først. Fodbold-
trænere skiftes jo også jævnligt ud, nogle gange endda med 
succes, for at tilfredsstille klubbernes medlemmer, og for at 
få nye øjne til at se på mulighederne. Men dén diskussion er 
ikke emnet nu, og jeg blev da også i stald Politiken klar over, 
at staldmænd m/k kan knytte sig meget til enkelte heste. Og 
for det meste er det jo kun positivt! 

Jeg spørger så om et eksempel på forskellen fra debutårene 
til nu, hvad angår ro og langsigtethed.

– Da jeg var ung og kunne kvalificere en hest til et stor-
løb, så var der ingen tvivl om deltagelse. I fjor var jeg længe i 
tvivl om at starte Børge i Dansk Trav Kriterium med beske-
den rutine og kun fem starter bag sig. Nu startede vi og blev 
nummer tre, men det er en anden sag, fortæller Steen Juul.
I øvrigt træner Steen Juul nu tre af de seks præmietagere fra 
Kriteriet, nemlig også Bali og Bivo Torkdahl, og med Bvlgari 
Peak i rette omdrejninger er han måske ikke færdig med at 
skrive Derbyhistorie.   n

CLASSIC GRAND CRU  6.746.636 kr.

LEGENDARY LOVER K  6.437.300 kr.*)

NEO HOLMSMINDE   4.252.733 kr.

RUDOLF LE ANN  3.514.600 kr. **)

TYCOON CONWAY HALL  2.657.039 kr.

INDTJENING UNDER STEEN JUULS TR ÆNING

*) Legendary Lover K tjente i alt 13.734.776 kr.
**) Rudolf Le Ann tjente i alt 5.457.108 kr. 

PS. Listerne er ikke noget facit. Der kan være heste, som er overset. I så fald hører skribenten og redaktøren gerne herom.

IN CAP N’GOWN   2.560.569 kr.

GILL’S VICTORY   2.361.908 kr.

TAEKWON GARBO   2.056.539 kr. 

TAKETHEM    1.787.050 kr.

KORVET KLINTHOLM 1.775.038 kr.  

TEMA        Steen Juuls sejrsheste
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Vi bruger kun de bedste råvarer af højeste kvalitet. Specielt udviklet til hestens
følsomme fordøjelsessystem. Vi mener, at hver eneste hest er unik, og har derfor 
brug for en individuelt tilpasset foderplan, som gør at din hest kan yde sit bedste. 
Vi hjælper med at lave foderplaner.

Du kan se hele vores fodersortiment på www.krafft.nu 
Rådgivning 80253363 mail direct@krafft.nu 

K RA F F T  E R  D E T  M E S T  S O L G T E 
H E S T E F O D E R  I  S V E R I G E .

“MINE HESTE ER GLADE OG 
VELAFBALANCEREDE OG OPNÅR 

DE BEDSTE RESULTATER.”
HENRIK VON ECKERMANN,  SUCCESFULD OLYMPISK SPRINGRYTTER 

OG TESTRYTTER I  HERNING,  ANBEFALER KRAFFT



VÆDDELØBSBLADET   ·   03/1728

FOTOKONKURRENCE        Selfies

Det har igen væltet ind med billeder til 
Væddeløbsbladets fotokonkurrence. Også selv om 
den eneste præmie er at få sit foto med i bladet

TEK ST: JESPER ELBÆK

1 
Shetlandsponyen og Christine Jensen 
fra en hyggelig stund på folden midt i 
januar.

2 
Selfien er fra 27. december 2016 lige før 
Camilla Dueholm Svendsens yndlings-
hest Sigurd skal gå sidste hurtigarbejde 
inden endnu et comeback efter en lang 
skade. Det blev ”kun” til en sjetteplads, 
men derefter har fulgt en sejr og en an-
denplads.

FOTOKONKURRENCE med selfietema

1

11

12

Denne gang er det en lidt anderledes fotokonkurrence, 
for temaet er nemlig selfies. Og dem tager hestefolk 
mange af med deres elskede heste. Vinderen blev 
Christine Jensen fra Fyn, som har taget en selfie med sin 
shetlandspony Karla Pandekage. Ja, det hedder den altså! 
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3
Camilla Spuhr Jensen har indsendt en hel 
stribe selfies. Redaktionen faldt mest for dette 
”røverbillede” fra en kold træningsdag, hvor 
Camilla måtte tage elefanthue på. Hesten på 
selfien er Kiss Francais-sønnen Ingas Tornado.

4 
Chilli Hansen har også sendt en del selfies 
ind til denne fotokonkurrence. Kvaliteten er ikke 
den bedste, men sådan er det jo med mobilte-
lefoner. Bemærk ”abekatten” C My Surprise, 
der rækker tunge i baggrunden. 

5 
“Føl er nu dejlige     ” er titlen på denne selfie, 
som er indsendt af Katarina Eriksen.

6 
Selfies behøver ikke være skøre for at være 
gode. Her er det Lisbeth Hermansen sammen 
med Ozzy Rex. Sammen har parret redet to 
montéløb, hvor det ene resulterede i sejr på 
Nykøbing Falster Travbane. Desværre blev Ozzy 
Rex og Lisbeth Hermansen diskvalificeret for en 
trængningsepisode. 

7 
En selfie fra Bornholm, hvor Michala Haagen-
sen glæder sig til sæsonstarten. Den 18-årige 
montérytter har vundet fire løb i karrieren. På tre 
forskellige heste.

8
Mikkel Olsen har været på studieophold hos 
Erik Bondo i Italien. Denne selfie er fra Olsens 
sidste træning inden hjemrejsen med yndlings-
hesten Zohar Font. Mikkel fortæller, at han har 
60 billeder i mobilen med Varenne-afkommet.

9 
Jeanette og sønnen Julius sammen med en 
af Stenagergaards frieserheste. Mon ikke lille 
Julius bliver en dygtig hestemand engang?

10 
Tina S. Olesen sammen med Arkibal Tamsen 
lige før et hurtigarbejde på Racing Arena 
Aalborg. ”Vi er ready    ” står der på selfien.

11 
En skøn selfie af Act Cool og Trine Bendt-
sen. Og som Trine selv skriver, så er billedet en 
slags bevisførelse over for Trines langt værre 
halvdel Søren på, at der også blev trænet i hun-
dekoldt vintervejr, alt imens Søren sad trygt og 
varmt på kontoret og hyggede sig.

12 
Vi afslutter med et godt grin. Selfien er taget 
af Vanessa Rotman efter en god ridetur på en 
skøn sommerdag.

8

3

2

5

4

7

9

6

10



FAGLIGT        Brug af hønet

H este i naturen bruger mere end 14 timer dagligt på 
at græsse. Det er deres fordøjelsessystem indrettet 
efter. Hesten i dag bruges i avlen og sporten, og 

derfor tilbringer mange heste de f leste timer i boksen, på 
sandfolde eller magre græsfolde. Det betyder, at deres ad-
gang til selv at søge føde er ikke-eksisterende eller begræn-
set. De er afhængige af fodertildeling, hvor det optimale er 
f lere daglige fodringer, for at efterligne hestens naturlige 
fødemønster mest muligt. 

Ubegrænset adgang til hø er 
en løsning mange tyr til. Men 
det kan resultere i overspisning 
hos hesten med fedme som re-
sultat, fordi de spiser mere end 
deres energibehov fordrer. 

Derfor er det interessant at 
finde en metode til at reducere 
hestens overdrevne indtagelse af 
hø, ved at forlænge den tid hesten 
bruger på at æde sit foder.

Forskning i problemet
En gruppe forskere på University 
of Minnesota undersøgte forskel-
lige typer hønet, med normale til små åbninger, for at finde 
ud af, om der er en gevinst ved at bruge hønet i forhold til 
at forlænge den tid det tager for hesten at spise en given 
portion hø.

Konklusionen blev, at brugen af hønet med små til mel-
lemstore maskeåbninger, giver hesteejerne en praktisk og 

økonomisk overkommelig mulighed for at reducere høind-
tagelsen og udvide ædetiden.

En anden forskergruppe anvendte et almindeligt hønet 
med en åbning på 2,5 x 2,5 cm, i kombination med hhv. to 
og tre af disse hønet indeni hverandre, for at gøre åbningerne 
mindre og dermed forlænge ædetiden. 

Samtidig hang de hønettene forskellige steder i boksen, 
for at animere hesten til at bevæge sig, så det også ville være 
med til at forlænge ædetiden. 

Hver hest fik de tre hønet med 
varierende maskeåbninger op-
hængt forskellige steder i boksen, 
og observationsperi oden startede, 
når hestene kom ind i stalden for 
natten. 

Efter fem dages tilvænningspe-
riode viste det sig, at hestene star-
tede med at spise høet i enkelt-
nettet. Det blev de forholdsvis 
hurtige til, og herefter spiste de 
høet i dobbelt- og til slut trippel-
nettet. Det positive ved de for-
skellige ædesteder i boksen var, 
at hesten bevægede sig 60% mere 

i boksen under forsøgsperioden. Forskerne konkluderede, at 
de dobbelte hønet, fordelt forskellige steder i boksen, kunne 
være en god måde at beskæftige opstaldede heste på, og sam-
tidig tilskynde dem til mere bevægelse. 

De tredobbelte hønet (det vil også sige hønet med meget 
små åbninger) anbefalede forskerne ikke, da de havde ob-

HØNET
JA eller NEJ?

Hønet er kendt for at forlænge hestenes ædetid.
Hø der ligger på gulvet i boksen kan blive trampet ned af hesten,

og derfor kan et hønet være med til at begrænse dette spild,
men er hønet så udelukkende af det gode?

AF BRIT T C ARL SEN | FOTO: JESPER ELBÆK

Brugen af hønet med små til 
mellemstore maskeåbninger, 
giver hesteejerne en praktisk 
og økonomisk overkommelig 

mulighed for at reducere 
høindtagelsen og udvide ædetiden
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 Er fodring med hønet en fordel? 
 Ja, i nogle tilfælde, men man skal være 
 opmærksom på, at hesten kan udvikle 
 spændinger i kæben og udvikle underhals, 
 såfremt nettet hænger lidt for højt. 
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 Det anbefales, at hønettet hænges så højt 
 – gerne i hestens brysthøjde – at hesten ikke 
 kan komme til at træde i det og hænge 
 fast med evt. skader til følge. 

serveret, at hestene brugte en del kraft på at trække høet ud 
af nettet, med risiko for skader på tænder og hals som følge. 

Andre undersøgelser har samtidig vist, at hønet med små 
åbninger øger hestenes frustration over ikke at kunne få fat 
på høet.

Hønet og skader
Det anbefales, at hønettet hænges så højt – gerne i hestens 
brysthøjde – at hesten ikke kan komme til at træde i det og 
hænge fast med evt. skader til følge. Omvendt, så er hesten 
anatomisk bygget til at græsse, det vil sige hente sin føde på 
jorden. Når hesten så skal trække hø ud af et hønet i bryst-
højde, sker det med risiko for, at hesten begynder at tygge, 
mens hovedet er på sned. Derved skal hesten bruge muskel-
kraft for at få tyggefladerne fra tænderne til at nå sammen for 
at findele høet. I naturen vil tyngdekraften være med  hesten, 
når den går med hovedet nede og græsser. Den forøgede 
muskel kraft, som skal bruges til at tygge med, når hovedet er 
på sned, kan resultere i spændinger i hestens kæbe, samtidig 
med, at hesten kan få spændinger i skulderpartiet af at stå 
skævt, og også træner sine muskler på underhalsen, hvilket 
er uhensigtsmæssigt for især rideheste, fortæller den tyske 
dyrlæge Julie von Bismark til det tyske magasin Reiter Revue. 

En engelsk undersøgelse har også påvist, at hønet med 
store åbninger, hvor hesten let kan få adgang til høet, og 
ikke bliver frustreret af anstrengelserne, resulterer i, at he-

sten tygger sit hø bedre – 66 gange i minuttet mod 17 gange 
i minuttet for net med blot 2,5 cm brede åbninger. Det har 
også indflydelse på fordøjelsen og risikoen for at udvikle 
mave-tarmproblemer. Man skal også huske på, at bliver det 
for stort et arbejde for hestene at få adgang til høet, giver 
de op. De spiser ikke, selv om de er sultne, og så går idéen 
med hønettet også tabt.  n

Kilde: Horsescience.co og Reiter Revue

HØNET – FORDELE
• Forlænget ædetid
• Længere beskæftigelse
• Mindre spild
• Let at forberede og gøre en portion hø klar til 

fodring

HØNET – ULEMPER
• Risiko for skader, hvis nettet hænger for lavt
• Risiko for skader på tænder og spændinger i 

kæben, hvis nettet hænger for højt
• Frustration, hvis netmaskerne er for små
• For lidt tyggetid, hvis netmaskerne er for små

FAGLIGT        Brug af hønet

VÆDDELØBSBLADET   ·   03/1732



OPDRÆTTERFORENINGEN

PRÆSENTERER DANMARKS MEST EFTERTRAGTEDE HINGST

Tlf. 32 50 65 35  //  Mobil: 40 10 31 63  //  Mail: mikkelstub@msn.com
Se mere på www.travavl.dk
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Grea t  Cha l l enger  op f y l der  a l l e  ønsker !

Berner Olsen //
Kallehavegård, Fredgårdsvej 32, Ringsted 

Tlf.: 57 64 10 33  //  Mobil: 29 47 90 33

Kaj Jensen //  
Hovhedegaard Hestecenter ApS

Tlf.: 98 38 50 83  //  Mobil: 61 75 36 68
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TRAVSPORT        Storløb 2017

NY STOR  
SÆSON VENTER 

Trav- og galopsporten har de 
seneste år været i alvorligt 
blæsevejr på grund af nogle politiske 
beslutninger i Folketinget, som 
gik stik imod en tidligere aftale 
mellem sporten og politikerne

 E fter mange måneders hårde forhandlinger, 
 så er der nu en ny løsning på vej, hvor  
 hestevæddeløbssporten selv overtager spillet 
 på heste igen, efter knap to årtiers pause. I  
 mellemtiden har det statsejede Danske Spil, 
 med ordre fra folketingspolitikerne, drevet 
 spillet, men det havde hestevæddeløbsspor-

ten nok helst været foruden.
Danske Spil har i denne periode nemlig i høj grad fokuseret 

på at markedsføre Lotto-spillet, hvor dækningsbidraget er 
langt højere end på spil på heste. Man har nødtørftigt ac-
cepteret at have hestespillet i porteføljen, men nogen egentlig 
udvikling har man vel ikke for alvor været interesseret i, netop 
på grund af risikoen for kannibalisering af spilkoncernens 
øvrige produkter.

Sporten står fortsat stærkt
På trods af den manglende opbakning fra spiludbyderen, 
står dansk hestevæddeløbssport stærkere end nogensinde. 
De danske trav- og galoptrænere bringer heste frem, som 
kan klare sig på højt niveau i både Norge, Sverige og Tysk-
land, og selv om krisen har kradset i sporten, så er antallet 
af væddeløbsbaner og løbsdage også fastholdt.

Nu er der som nævnt en ny politisk løsning under opsej-
ling, og kort fortalt går den ud på, at hestevæddeløbsspor-
ten modtager en mindre del af Danske Spils overskud – det 
man kalder ”tipsmidlerne” – end tidligere, men til gengæld 

LIGE OM HJØRNET

TEK ST: JESPER ELBÆK 
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overtager man selv spillet på heste, og kan derfor selv be-
holde overskuddet derfra. Sammenlagt har sporten således 
mulighed for at gøre kagen større, og der er allerede frem-
lagt udviklingsplaner, særligt målrettet opdrættere, trænere 
og hesteejere.

Storløbssæson lige om hjørnet
Når disse linjer læses, er vi godt i gang med marts måned, og 
så er der ikke længe til storløbssæsonen starter i både trav- 
og galopsporten. Travsporten afvikler løb hele året rundt, og 
banerne kan med den rette præparering sagtens anvendes. 
Noget anderledes er det naturligvis for galophestene, som 

"DE DANSKE TRAV- 
OG GALOPTRÆNERE 

BRINGER HESTE FREM, 
SOM KAN KLARE SIG 

PÅ HØJT NIVEAU I 
BÅDE NORGE, SVERIGE 

OG TYSKLAND"

Axel med René Kjær i sulkyen 
vandt Dansk Trav Derby 2016. I 
år hedder favoritterne Blachman 
og Bad Moon Rising, og datoen 
er 27. august.
Foto: Burt Seeger



FAGLIGT        Forskning: kender hesten dig?
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AALBORG
Trav og galop

SKIVE
Trav

BILLUND
Trav

ODENSE
Trav og galop

NYKØBING FALSTER
Trav

AARHUS
Trav og galop

KLAMPENBORG
Galop

CHARLOTTENLUND
Trav

BORNHOLM
Trav

BILLUND TRAV
www.billundtrav.dk

• Antal løbsdage 2017: 18
• Antal aktive: 81 (5 professionelle, 76 amatører  

og jockeyer)
• Antal heste i træning: 166 (74 i professionel træning, 

92 i amatørtræning)
• Største løbsdag 2017: Sprintermesteren søndag 4. juni

BORNHOLMS BRAND PARK
www.bornholmsbrandpark.dk

• Antal løbsdage 2017: 27
• Antal aktive: 119 (2 professionelle, 117 amatører og 

jockeyer)
• Antal heste i træning: 208 (10 i professionel træning, 

198 i amatørtræning)
• Største løbsdag 2017: Bornholmsmesterskabet søndag 

20. august

TRAVSPORT        Storløb 2017

36 VÆDDELØBSBLADET   ·   03/17



VÆDDELØBSBLADET   ·   03/17 37

CHARLOTTENLUND TRAVBANE
www.travbanen.dk

• Antal løbsdage 2017: 37 
• Antal aktive: 151 (16 professionelle, 135 amatører og 

jockeyer)
• Antal heste i træning: 367 (186 i professionel træning, 

181 i amatørtræning)
• Største løbsdage 2017: Derbyweekenden 26.-27. august  

FYENS VÆDDELØBSBANE, ODENSE
www.fvb-odense.dk

• Antal løbsdage 2017: 21 
• Antal aktive trav: 61 (5 professionelle, 56 amatører og 

jockeyer)
• Antal aktive galop: 15 (2 professionelle, 13 amatører)
• Antal heste i træning trav: 144 (68 i professionel træ-

ning, 76 i amatørtræning)
• Antal heste i træning galop: 50
• Største løbsdag 2017: DM for Hopper søndag 30. april

JYDSK VÆDDELØBSBANE, AARHUS
www.jvb-aarhus.dk

• Antal løbsdage 2017: 31 
• Antal aktive trav: 115 (9 professionelle, 106 amatører 

og jockeyer)
• Antal aktive galop: 15 (3 professionelle, 11 amatører)
• Antal heste i træning trav: 258 (117 i professionel træ-

ning, 141 i amatørtræning)
• Antal heste i træning galop: 80
• Største løbsdage 2017: Jydsk 4-årings Grand Prix-

weekenden 1.-2. juli

NYKØBING FALSTER TRAVBANE
www.nykftrav.dk

• Antal løbsdage 2017: 17 
• Antal aktive: 55 (3 professionelle, 52 amatører og 

jockeyer)
• Antal heste i træning: 154 (70 i professionel træning, 

84 i amatørtræning)
• Største løbsdag 2017: Harald Lunds Mindeløbsdag søn-

dag 23. juli

RACING ARENA AALBORG
www.aav.dk

• Antal løbsdage 2017: 34 
• Antal aktive trav: 216 (16 professionelle, 200 amatører 

og jockeyer)
• Antal aktive galop: 25 (2 professionelle, 24 amatører)
• Antal heste i træning: 584 (319 i professionel træning, 

265 i amatørtræning)
• Antal heste i træning galop: 67
• Største løbsdage 2017: Aalborg Store Pris-weekenden 

16.-17. september

SKIVE TRAV
www.skive-trav.dk

• Antal løbsdage 2017: 26 
• Antal aktive: 137 (9 professionelle, 128 amatører og 

jockeyer)
• Antal heste i træning: 357 (187 i professionel træning, 

170 i amatørtræning)
• Største løbsdag 2017: Musketerdagen søndag 23. april 

KLAMPENBORG GALOPBANE
www.galopbane.dk

• Antal løbsdage 2017: 20 
• Antal aktive: 36 (15 professionelle, 21 amatører)
• Antal heste i træning: 185
• Største løbsdag 2017: Dansk Galop Derby søndag 6. 

august   

CHARLOTTENLUND
Trav

I ALT
• Antal løbsdage 2017: 231
• Antal aktive trav: 935 (65 professionelle, 870 

amatører og jockeyer)
• Antal aktive galop: 91 (22 professionelle, 69 

amatører og hertil kommer cirka 400 træ-
ningsryttere)

• Antal heste i træning trav: 2.238 (1.031 i pro-
fessionel træning, 1.207 i amatørtræning)

• Antal heste i træning galop: 382 

37VÆDDELØBSBLADET   ·   03/17



VÆDDELØBSBLADET   ·   03/1738

jo løber på græs. Når frosten sætter ind, bliver græsbanerne 
ubrugelige, så galopsporten afvikler typisk kun løb i perio-
den april-oktober.

De største løb er på Lunden
Traditionen tro afvikler hovedstadsbanen Charlottenlund 
Travbane de største løb. Allerstørst er Dansk Trav Derby, 
hvor der køres løb både fredag, lørdag og søndag. Denne 
weekend med topvæddeløb ligger altid den sidste weekend 
i august, i 2017 således 25.-27. august. Derbyet er det ulti-
mativt største løb for de 4-årige heste, og pendanterne for 
de 3-årige og 2-årige heste er hhv. Dansk Trav Kriterium og 
Dansk Opdrætningsløb. Disse to arrangementer er Lunden 
også vært for, og de afvikles hhv. 8. oktober og 29. oktober. 
Og så må man ikke glemme Danmarks største internatio-
nale løbsdag, Copenhagen Cup, som i år køres søndag den 
14. maj.

Aarhus er kulturhovedstad i 2017, men det får nu ikke den 
store indflydelse for løbsprogrammet på Jydsk Væddeløbs-
bane, som er navnet på arenaen, der afvikler både trav og 
galop i ”smilets by”. Til gengæld kommer verdensstjernen 

Justin Bieber på besøg på Jydsk Væddeløbsbane, hvor pop-
idolet giver koncert mandag den 5. juni, som samtidig er 2. 
pinsedag. Et par dage senere skal Justin Bieber i øvrigt give 
en tilsvarende koncert i Norge på Forus Travbane.

De største løb i Aarhus i 2017 er de tre Grand Prixer for 
hhv. 4-årige, 3-årige og 2-årige travheste. Det er virkelig 
hyggeligt at være til hestevæddeløb i Aarhus, hvor tilskuerne 
er placeret et niveau højere end travbanen, hvilket giver et 
fantastisk overblik. 4-årings Grand Prix afvikles over week-
enden 1.-2. juli, mens de yngre heste dyster om hæder, ære 
og store præmier hhv. 30. juli og 1. oktober.

Provinsen markerer sig stærkt
Hvor Charlottenlund Travbane har de største løb, og Jydsk 
Væddeløbsbane i Aarhus er hjemmebane for kusken Birger 
Jørgensen, som vinder flest løb i Danmark hvert eneste år, så 
domineres både bredden og toppen, målt på antal heste i træ-
ning samt indkørte præmier, primært af travbanen i Aalborg.

Aalborgs største løbsarrangement er Aalborg Store Pris-
weekenden, som også danner ramme om en stor hesteauktion. 
I 2017 er datoerne for Aalborg Store Pris 16.-17. september, 

TRAVSPORT        Storløb 2017

Dansk Galop Derby 
2016 blev vundet suve-
rænt af Suspicious Mind 
med Per Anders Gråberg 
i grønne og hvide farver. 
Derby 2017 bliver redet 
på Klampenborg søndag 
den 6. august.

Et af de største løb i provinsen 
er Sprintermesteren i Billund. 

2016-udgaven blev vundet 
af Apapmand med Anders F. 

Jensen. I 2017 køres Sprinter-
mesteren søndag den 4. juni.

Foto: Burt Seeger

Foto: KM FOTO
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UDVALGTE STORLØBSDAGE 
TRAV OG GALOP 2017

23. april Musketerdag, Skive

30. april DM for Hopper, Odense

14. maj Copenhagen Cup, Lunden

4. juni Sprintermesteren, Billund

2. juli Jydsk 4-årings Grand Prix, Aarhus

23. juli Harald Lunds Mindeløb, Nykøbing Falster

30. juli Jydsk 3-årings Grand Prix, Aarhus

6. august Dansk Galop Derby, Klampenborg

20. august Bornholmsmesterskabet, Bornholm

26. august Dansk Hoppe Derby, Lunden

27. august Dansk Trav Derby, Lunden

17. september Aalborg Store Pris, Aalborg

1. oktober Jydsk 2-årings Grand Prix, Aarhus

8. oktober Dansk Trav Kriterium, Lunden

29. oktober Dansk Opdrætningsløb, Lunden

5. november Dansk Avlsløb, Billund

mens Skive Travs største løbsdag er Musketerdagen 23. april. 
I Billund hedder storløbsdagen Sprintermesteren og afholdes 
den 4. juni, mens Fyens Væddeløbsbane i Odense ser frem 
til DM for Hopper 30. april.

Nykøbing Falster Travbane har i mange år afviklet stor-
løbsdagen Harald Lunds Mindeløb midt om sommeren, i 
år er datoen 23. juli, mens Danmarks mindste travbane på 
Bornholm har Bornholmsmesterskab 20. august.

Galop med koncentreret sæson
Som nævnt har galoppen en kort sæson fra april til oktober, 
og de største løb afvikles her på Klampenborg Galopbane i 
København. Sidste år forsøgte man sig med at lave en stor-
løbsweekend med både Dansk Galop Derby og Scandinavian 
Open Championship, og det gør man igen i 2017 i weeken-
den 5.-6. august.

Jydsk Væddeløbsbane i Aarhus har også på galopfronten 
store løb. Det allerstørste hedder Jysk Galop Derby, og da-
toen er 17. juni.

Du finder en oversigt over de største løbsdage i 2017 i  
boksen herunder. Hele sæsonplanen for trav- og galopsporten 
findes på Dansk Hestevæddeløbs hjemmeside Danskhv.dk. n

  

Foto: Burt Seeger

EQUIDANA
STABLEHOPPER

STEINSBERGER

3-HESTES
TRAILER

MED/UDEN
LIVING

Equidana Horse Homes ApS
Elmelundhaven 26 · 5200 Odense V
Telefon 66166902 / 40506300
info@equidana.dk · www.equidana.dk

2-HESTES TRANSPORTER
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INGEN FORAN
– INGEN VED SIDEN AF!

Tysk kvalitetsprodukt • God pris
Ekstrem sikker og hestevenlig indretning

Lasteevne 1200 kg på alm. kørekort
Klassens mest omfattende standardudstyr

Eneste trailer på markedet i fuld bredde
og dermed den eneste, der reelt kan køre med

tre store heste – sikkert og komfortabelt

Mød os til Hingstekåring i Herning
den 9.-12. marts 2017 STAND M9950

(Lige ved indgangen til Boxen)



Hestesektoren er i forvejen trængt 
og undgår nu at skulle foretage 
milliardinvesteringer for at efter-
leve lovkrav, der i de fleste til-
fælde ikke er dokumenteret vi-
denskabeligt. Det gælder bl.a. 
kravet om loftshøjde, som nu 
er tilpasset virkeligheden. 
Foto: Jesper Elbæk

FAGLIGT         Hesteloven revideret

       LÆNGE  
        VENTEDE         LEMPELSER 

FAGLIGT        Hesteloven revideret

Det har været en meget lang proces, 
som officielt startede på sidste 

års hestekongres, da daværende 
miljø- og fødevareminister 

Eva Kjer Hansen løftede 
sløret for, at regeringen var 

indstillet på at lempe nogle 
af de mest unødvendige 

regler i hesteloven

TEK ST: JESPER ELBÆK 
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TEK ST: JESPER ELBÆK 

D ernæst fulgte et ministerskifte til Esben 
Lunde Larsen, og derefter en ministerro-
kade i forbindelse med Liberal Alliances og 
Det Konservative Folkepartis entré i rege-
ringen, men heldigvis blev der ikke skiftet 

minister ud i Miljø- og Landbrugsministeriet. Kontinuite-
ten kunne fastholdes. Og nu er den samlede hestesektor ved 
at være i mål. 

Helt officielt blev ændringsforslaget til L45 lov om hold af 
heste fremsat den 27. oktober 2016, og 14 dage senere blev 
forslaget førstebehandlet i folketingssalen. Det gik ret udra-
matisk, selvom der var lidt ”politiske drillerier” vedrørende 
uddannelseskrav til beslagsmede og trimmere, og ændrings-
forslaget blev herefter sendt i udvalgsarbejde.

Betænkningerne blev afgivet i slutningen af januar, og 2. 
februar var der så tid til andenbehandling. Det gik også, som 
det skulle, og 23. februar blev lovforslaget tredjebehandlet, 
hvorefter ændringsforslagene nu er vedtaget ved lov.

Hele hestesektoren kan drage et lettelsens suk, men det 
ændrer ikke ved, at der allerede er foretaget milliardinveste-
ringer i lovliggørelse for at overholde de krav, man regnede 
med ville blive virkelighed pr. 1. januar 2020.

Hestelov og hestekongres
De kommende lempelser af loven om hold af heste blev na-
turligvis også omtalt på Hestekongres 2017, som blev af-
viklet på Comwell i Kolding i slutningen af januar. I første 
omgang af formanden for Landsudvalget for Heste, Hans 
Marius Jørgensen. 

– Det er med største glæde, at vi nu er midt i en proces 
om at ændre loven om hold af heste. Det har taget lang tid, 
og vi er taknemmelige for, at miljø- og fødevareminister 
Esben Lunde Larsen har holdt hesteloven prioriteret. Jeg 
er overbevist om, at det er hestesektorens fælles arbejde på 
tværs af faggrene, der har været medvirkende til, at vi står 
foran en revision af hesteloven. Så tak til de, der har været 
en del af Forum for Hestevelfærd. Nu får vi mulighed for at 
udvikle hestesektoren uden at gå på kompromis med heste-
velfærden, sagde Hans Marius Jørgensen fra talerstolen på 
hestekongressen.

Milliardinvesteringer annulleret
Chef for SEGES Heste, Jørgen Kold, var som sædvanlig i 
hopla, og leverede et godt indlæg på hestekongressen. Kold 
startede med at ridse op, at den samlede hestesektor består 
af 170.000-175.000 heste, medfører 18.000 arbejdspladser 
og omsætter cirka 21 mia. kr. årligt.

Og da Jørgen Kold nåede til de kommende lempelser i lo-
ven om hold af heste, så omtalte chefen for SEGES Heste det 
som ”det mest glædelige for hestesektoren længe”, efterfulgt 
af en knyttet næve og udbruddet ”DET DUR!”. 

Jørgen Kold argumenterede for dette med udgangspunkt i, 
at en i forvejen trængt hestesektor nu undgår at skulle fore-
tage milliardinvesteringer i nogle krav, som i de fleste til-
fælde ikke er dokumenteret videnskabeligt. Og at det i øvrigt 
kunne være vanskeligt at låne penge til disse renoveringer og 

lovliggørelser, hvorfor der var stor risiko for, at mange folk 
gled ud af branchen i stedet.

Jørgen Kold lagde undervejs meget vægt på, at alle sek-
torens organisationer har samarbejdet om at komme med 
indspil. Der har været mange møder i arbejdsgruppen, og 
Kold bemærkede, at der havde været en flot vilje til at søge 
løsninger, og at alle var villige til kompromisser. Alt er dog 
ikke fryd og gammen, og organisationerne har ikke fået alle 
forslag igennem til lovforslaget.

– Vi har blandt andet ikke fået opfyldt vores krav til, at et 
hestehold minimum skal bestå af to heste, og at udegående 
heste af alle typer og uden race kan gå ude hele vinteren 
uanset race (p.t. er det kun islændere og shetlændere, red.), 
fortalte Jørgen Kold på hestekongressen. 

Konkrete lempelser
Ændringsforslagene til loven om hold af heste giver lempel-
ser inden for f lere områder. Det gælder blandt andet lofts-
højde, boksstørrelse, rumfang og lysindfald. Den nye lovtekst 
kan findes på ft.dk ved at søge på L45, og Jørgen Kold fra 
SEGES Heste kunne heldigvis fortælle, at SEGES nu vil 
udarbejde og udgive en ny guide til loven om hold af heste, 
og at guiden med stor sandsynlighed vil blive fulgt op af en 
foredragsturné.

Loftshøjde
I den gamle lov om hold af heste – L202 vedtaget 1. juni 
2007 i Folketinget – hed det sig kort fortalt, at ”loftshøjden 
i stalden skal være mindst 2,60 m i frihøjde over eventuel 
strøelse”. Det er heldigvis i højere grad blevet tilpasset vir-
keligheden, således at den nye lovtekst lyder således: 

”§ 6. Loftshøjden i stalden skal være mindst hestens stang-
mål plus 75 cm i frihøjde over eventuel strøelse. For en hest 
med et stangmål på 1,85 m og derover kan loftshøjden dog 
være 2,60 m i frihøjde over eventuel strøelse.

Stk. 2. Kravet i stk. 1 kan fraviges i op til 15 pct. af stalden, 
hvor loftshøjden er lavere på grund af spærfødder, tværgå-
ende bjælker eller lignende konstruktioner, forudsat at hesten 
ikke derved kan komme til skade eller udsættes for væsentlig 
ulempe. Arealet med lavere loftshøjde som beskrevet i 1. pkt. 
må ikke overstige 15 pct. af den enkelte hests minimums-
gulvareal, jf. §§ 7-9.

VI ER TAKNEMMELIGE FOR, AT 
MILJØ- OG FØDEVAREMINISTER ES-
BEN LUNDE LARSEN HAR HOLDT 
HESTELOVEN PRIORITERET

(Hans Marius Jørgensen)
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Stk. 3. Kravet i stk. 1 kan fraviges i op til 30 pct. af en stald 
med taghældning, forudsat at fravigelsen skyldes taghæld-
ningen og der ikke er spærfødder, tværgående bjælker el-
ler lignende konstruktioner, der begrunder en fravigelse, 
jf. stk. 2. Det er en forudsætning for fravigelse af kravet 
til loftshøjde i stk. 1, at hesten ikke derved kan komme 
til skade eller udsættes for væsentlig ulempe. Arealet med 
lavere loftshøjde som beskrevet i 1. pkt. må ikke overstige 
30 pct. af den enkelte hests minimumsgulvareal, jf. §§ 7-9.

Stk. 4. Uanset bestemmelserne i stk. 1-3 må loftshøjden 
i stalden ikke være lavere end 2,10 m i frihøjde over even-
tuel strøelse.”

Boksstørrelse
I den tidligere lovtekst hed det sig i §7 omkring boksstør-
relse, at ”ved opstaldning enkeltvis i boks skal gulvarealet 
være mindst (2,0 x hestens stangmål)2, og den korteste 
side af boksen skal være mindst 1,7 x hestens stangmål”.

Hvis man tager udgangspunkt i de mange standard-
bokse på 3x3m, som bruges overalt i Danmark og resten 
af Europa, så kræver det ikke den store ledvogtereksamen 
at regne sig frem til, at der faktisk kun må stå ponyer i den 
type bokse fra 1. januar 2020. 

Det giver selvfølgelig ingen mening, så i den nye lovtekst 
ændres ”(2,0 x hestens stangmål)2” til: ”(1,7 x hestens stang-
mål)2”. Med lidt fornyet hovedregning, så kan der stå heste 
med stangmål på lidt over 176 cm i disse standardbokse.

Lysindfald
Den gamle lov om hold af heste indeholdt også krav om 
lysindfald med følgende formulering. ”Der skal være til-
strækkeligt naturligt lys til at opfylde hestes adfærdsmæs-
sige og fysiologiske behov. For at sikre naturligt lysindfald 
skal det samlede areal af vinduer el.lign. svare til mindst 7 
pct. af staldens gulvareal.”

Lovteksten giver bare ikke rigtig nogen mening, for det 
sikrer faktisk ikke, at hesten får lys. I teorien kan man 
forestille sig, at de 7% lys befinder sig i den ene ende af 
stalden, mens hestene står i den anden ende. Desuden er 
der ingen videnskabelig dokumentation omkring nødven-
digheden af naturligt lys.

Lovteksten er derfor ændret til: ”§ 14. Der skal være til-
strækkeligt naturligt lys i stalden, om nødvendigt suppleret 
med kunstigt lys, til at opfylde hestes adfærdsmæssige og 
fysiologiske behov.

Stk. 2. Stalden skal indrettes således, at følgende krav 
er opfyldt:

1) Belysningen skal være jævnt fordelt således, at he-
stene kan se hinanden og få et visuelt overblik over deres 
omgivelser.

2) Det skal tilstræbes, at belysningen følger en døgn-
rytme, dog skal der altid sikres passende sammenhængende 
perioder med lys og mørke.

3) Der skal være kunstig belysning af tilstrækkelig styrke 
til, at hestene til enhver tid kan tilses. Lyskilderne skal 
placeres således, at de ikke medfører ulempe for hestene.”

Rumfang
I den gamle lovtekst er der et ret rigidt krav om at ”staldrum-
fanget pr. hest skal være mindst 30 m3”. Det bortfalder helt, og 
i stedet fokuseres der på, at ”stalden skal have mekanisk eller 
naturlig ventilation, som sikrer et tilstrækkeligt luftskifte.” 

Den nye lov om hold af heste er som nævnt med meget stor 
sandsynlighed vedtaget, når disse linjer læses, og den træder 
i kraft 1. juli 2017, dog undtaget en enkelt paragraf omkring 
foldtid til føl og plage (§17, stk. 3), som først træder i kraft 
1. januar 2020.

Hele hestesektoren kan altså med tilfredshed og lettelse 
sætte flueben ved gennemførte lempelser i loven om hold af 
heste. Mon ikke næste store opgave bliver transportreglerne?  
 n

DE KOMMENDE LEMPELSER 
I LOVEN OM HOLD AF HESTE 
ER DET MEST GLÆDELIGE FOR 
HESTESEKTOREN LÆNGE

(Jørgen Kold)
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CHEVAL PRO OPTIMAX 4-HESTE
NY model af den populære Cheval Pro Optimax.  

Optimax er den største hestetrailer i programmet og 

kommer meget tæt på hestetransport i lastbil, både hvad 

angår indretning, design, sikkerhed og komfort.   

 NY MODEL

NYHED

CHEVAL PRO MINIMAX 3-HESTE
 NY MODEL
Nu kommer der en NY model af Cheval Libertés 

Pro Minimax. En Cheval Pro Minimax  

kommer meget tæt på hestetransport i lastbil,  

både hvad angår indretning, design, sikkerhed  

og komfort. 

CHEVAL GOLD TOURING  
M/SADELRUM  NY MODEL
Spændende nyhed fra Cheval Liberté – Gold 

Touring m/sadelrum. En rigtig spændende trailer, 

som nok skal blive en populær model. Med denne 

trailer får du ganske enkelt også luksus i både 

design, udstyr og materialer, for meget få penge.

NYHED NYHED

MIDT VEST TRAILERS A/S
Sirvej 19 · 7500 Holstebro

Tlf: +45 9740 6800 

RANDERS TRAILER
Platanvænget 18 · 8990 Fårup

Tlf: +45 8645 2400

KONGEAA TRAILERCENTER A/S
Stenbroallé 1-3 · 6650 Brørup

Tlf: +45 7538 2600 

ØSTERGAARD TRAILERCENTER APS
Østre Vindingevej 170, Vindinge · 4000 Roskilde

Tlf: +45 2331 8384 
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CHEVAL GOLD TOURING  
STALLION NY MODEL 
Gold Touring er nu tilgængelig med stort skillerum 

i aluminium. Traileren kommer med to store døre i 

hver side samt dobbeltdøre i bag som standard. 

Der er masser af plads i traileren samt stort 

sadelrum med dør.

NYHED

FRA HESTEFOLK 
       TIL HESTEFOLK

MØD OS OG SE VORES 
MANGE KAMPAGNETILBUD PÅ

 

STAND L 9260



Overskriften skal naturligvis ikke opfattes bogstaveligt. Men spil på heste er næsten 
en videnskab, og da der er tale om spil med en fast tilbagebetalingsprocent, spiller 

man mod de andre spillere, og så er det alt andet lige en fordel at vide mest

TEK ST: JESPER ELBÆK

TEMA        Spil

Det er efterhånden almindeligt kendt, at Skatteministeriet 
og Kulturministeriet hver for sig – men alligevel sammen – 
har fremsat lovforslag, som sandsynligvis med virkning fra 
årsskiftet 2017/18 betyder, at spil på heste bliver liberaliseret.

Dermed brydes det monopol, som Danske Spil har haft 
i årevis, og mange flere aktører vil indtage markedet. Der 
åbnes op for at tilbyde faste odds, både i vinderspillet, men 
også på de såkaldte head2head væddemål, hvor man ”bare” 
skal ramme, hvem der kommer først af to heste, som book-
makeren sætter op mod hinanden. Men fortrinsvis vil der 
blive tale om puljespil, som man kender det. 

Dansk Hestevæddeløb laver naturligvis sit eget spillesel-
skab, hvor det vil være muligt både at spille på heste, men 
også på fodbold, håndbold og andre sportsgrene. Det vil 
også blive Dansk Hestevæddeløbs opgave at etablere et ho-
stingselskab, som skal konsolidere indskuddene fra de mange 
aktører, så de havner i en fælles pulje. 

Research og løbsafvikling
Væddeløbsbladets redaktion har rigtig mange års erfaring 
inden for spil på heste og har efterhånden nok erfaring til 
at kunne give nogle gode råd fra sig. Og da spil på heste er 

et videnspil, så stiger ens vinderchancer gevaldigt, hvis man 
laver grundig research.

Man kan finde rigtig mange gode informationer til sit spil 
i banernes programmer, som typisk udkommer 4-5 dage før 
løbene. Men det er ikke alt, man kan læse sig til i et trav-
program. Ofte er man nødt til enten at have set tidligere løb 
live, eller også må man dykke ned i videoarkivet, som pt. 
ligger på Danske Spils hjemmeside.

Der kan nemlig sagtens ligge guld gemt bag de informa-
tioner, som alle kan finde. Tag bare eksemplet med 3. løb fra 
Skive Trav lørdag den 11. februar 2017. Opmærksomheden 
skal rettes mod hest nr. 7, som endte med at vinde løbet til 
12 gange pengene. Samtidig var det en stor overraskelse i 
V65-spillet, som udbetalte over 800.000 kr. i gevinst til en 
dygtig svensk spiller.

Let at være bagklog
Lad det være sagt med det samme. Det er ekstremt let at 
være en dygtig spiller, når løbene er kørt. Men i dette til-
fælde burde der have været nogle alarmklokker, der ringede. 
For dels havde Tzar Epice skiftet ejer og træningskvarter før 
den seneste start i programmet, som var 28. januar. Miljø-

SPIL for 
DUMMIES



skift skal man altid være opmærksom på. Og 
dels gik Tzar Epice faktisk et fantastisk løb 
28. januar, hvor man i øvrigt skal bemærke, 
at hesten var spillet hårdt til 4 gange pengene 
i et svært løb. Tzar Epice blev tredje efter et 
kæmpestort terræntab på grund af galopløb.

Det svarer til et fodboldhold, som taber en 
kamp 1-0, men undervejs har ramt stolpen og 
overliggeren syv gange. Eller et håndboldhold, 
som taber 26-27, men undervejs har brændt 
otte straffekast på en målvogter, som spiller 
sit livs kamp. Man er nødt til at kende bag-
grunden for resultaterne.

Men når dét er sagt, så var det svært at se 
løbets favorit – 4 Can Tab – tabe løbet. Knud 
Mønsters hest fik da også spids, og det lignede 
længe fjerde sejr på stribe. Men det blev til 
galop, da Tzar Epice kom flyvende på sidste 
langside og satte Can Tab under pres rundt 
sidste sving.

Hvad siger træneren?
En anden måde at forberede sig på er at under-
søge, hvad trænerne selv mener om hestenes 
chancer. Man kan somme tider lure løbsaf-
viklingen på den måde, og netop løbsafviklin-
gen – altså hvilke positioner de enkelte heste 
har undervejs – er nærmest altafgørende i et 
travløb.

I det andet eksempel fra Skive lørdag den 
11. februar skal man bemærke hesten 6 Tango 
Vang. En god hest med næsten trekvart mil-
lion kroner på kontoen og med 11 sejre i 38 
starter hidtil i karrieren. Tango Vang endte 
med at vinde løbet meget let, spillet til favorit 
til odds 2,32.

Tango Vang kom tilbage til løbene efter en 
løbspause på fire måneder. Først og fremmest 
er det spændende at få at vide, om pausen har 
været planlagt eller der har været tale om en 
skade, og dernæst skal man finde ud af, om 
hesten har været ude i et rutineløb før denne 
start, eller om den har leveret et godt trænings-
arbejde.
Tango Vangs daglige træner Peter Jensen 
kunne fortælle, at pausen havde været plan-
lagt, og da studieværten i den direkte tv-ud-
sendelse samtidig informerede om et impo-
nerende træningsarbejde i Aalborg en uges 
tid forinden, så var forudsætningerne for et 
spil til stede. Kusken Jeppe Juel havde tilmed 
læst løbet helt korrekt og fik undervejs et godt 
rygløb på Alamo Boko, som også kom tilbage 
efter lang pause, og som derfor skulle i gang 
igen på en god og rolig måde.
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TEMA        Spil

1 Lav grundig research. 
Se så mange løb som muligt og find ud af, om der gemmer 
sig en anden sandhed bag resultaterne. Det er penge 
værd. Men det er hårdt arbejde og tager lang tid.

2 Hold øjne og ører åbne. Læs hvad hestenes trænere 
udtaler eller skriver og forsøg påden måde at danne dig 
et overblik over, hvordan løbene bliver kørt. 

3 Fokuser på rutineløbene. Disse løb fremgår ingen ste-
der i resultatlisterne, men der kan være masser af guld 
gemt. Informationer kan findes på trav.dk, hvis man ken-
der datoen for rutineløbet.

4 Spil på kuske i form. Ikke – nødvendigvis – god fy-
sisk form, men succes avler succes,succes giver bedre 
køreture, og generelt er det bare sådan, at travkuske i 
medvind og med selvtillid vinder flere løb. Det er præcis 
ligesom med angribere i fodbold. Er man i scoringskrise, 
så vil bolden bare ikke ind, uanset hvad man gør.

GODE RÅD TIL 
SPIL PÅ HESTE

Somme tider afgøres trav på helt små marginaler. 
Men med grundig research og lidt omtanke, kan man forbedre sandsynligheden for gevinst i spillet signifikant. 

(Foto: Burt Seeger)

Spil er en videnskab
Der er rigtig mange faktorer, der har indflydelse, når en 
travspiller skal udfylde sine kuponer i jagten på gevinst. Men 
det er ikke alting, man kan regne ud på forhånd. I cykelløb 
snakkede den mangedobbelte Tour de France-vinder Miguel 
Indurain altid om den berømte hund, der jo kunne finde på 
at løbe over vejen og forårsage et styrt, og de historier findes 
også i travsporten.

I 2003 slap en blå ballon fra en person på publikumsplad-
sen på Charlottenlund Travbane, og skæbnen ville, at den 
fløj ind på travbanen, mens et stort løb var i gang. Det var 
et kvalifikationsløb til Dansk Trav Derby, hvor storfavorit-
ten Gucci To Try på det tidspunkt førte løbet. Men hesten 
blev synligt bange for ballonen og prøvede at hoppe over 
den. Det endte naturligvis i galop, og selv om Gucci To Try 
alligevel kom med i Derbyet via seedningen, så blev det fra 
et dårligt startspor og en slutplacering som nummer ni. Og 
i øvrigt med mindre meriterede Christian Clausen i sulkyen 
i stedet for Lundens levende legende Steen Juul, som valgte 
hesten Goodyear. Mon ikke Gucci To Try havde vundet sin 
Derbyprøve uden den blå ballon, og mon så ikke det var endt 
med en fremskudt placering i Derbyet, med Juul i sulkyen? 
Det er gætterier, men pointen er, at det ikke er alt, man kan 
regne ud som spiller – uanset hvor godt man forbereder sig.
  n

VÆDDELØBSBLADET   ·   03/1746



fraskriver man sig samtidig præmien på 
rækker med fem og fire rigtige.

 V65 
I V65 skal man finde vinderne i seks for-
udbestemte løb. Minimumsindskuddet pr. 
række er 1 kr., og gevinsten er naturligvis 
størst, hvis man har alle seks rigtige, men 
der er også gevinst for fem rigtige. Man 
kan godt vælge kun at spille efter første-
præmien – altså seks rigtige – hvor man 
så får gevinsten gange to, men så fraskri-
ver man sig samtidig præmien på rækker 
med fem rigtige.

 V75 
Det største spil overhovedet i skandi-
navisk travsport. I V75 skal man finde 
vinderne i syv forudbestemte løb. Mini-
mumsindskuddet er 0,50 kr. pr. række. 
Som i de øvrige V-spil, så findes prisen 
på kuponen ved at gange antallet af he-
ste med hinanden, og til slut gange med 
indskuddet. Har man tre heste på i alle 
syv løb, så hedder regnestykket 3 x 3 x 3 
x 3 x 3 x 3 x 3 x 0,50 kr. = 1.093,50 kr. Der 
er også gevinst til rækker med seks og 
fem rigtige, og man kan ikke vælge kun at 
spille efter alle syv rigtige. 

 V86 
Her skal man finde vinderne i otte forud-
bestemte løb. Minimumsindskuddet er 
0,25 kr. pr. række. Ofte afvikles V86 på 
to forskellige baner, hvor den ene bane 
har løb 1, 3, 5, 7 og den anden 2, 4, 6, 8. 
På den måde afvikles spillet hurtigere. 
Der er også gevinst til rækker med syv og 
seks rigtige, og man kan ikke vælge kun at 
spille efter alle otte rigtige.

 LYNSPIL 
Ganske som i Lotto, så kan du også lave 
lynspil på trav- og galopløb. Her kan man 
enten bede om en lynkupon, hvor maski-
nen udfylder hele kuponen, eller man kan 
forhåndsudfylde noget af kuponen – hvis 
man har en fidus i et eller to løb, men ikke 
har tid til at sætte sig ordentligt ind i det – 
og så lade maskinen udfylde resten.

SPILLEFORMER I TRAV- OG GALOPLØB

Spiller man f.eks. hest nr. 2 som vinder 
foran hestene 4, 5, 6 og 8 som anden og 
hestene 1, 4, 5, 6, 8, 9 og 10 som tredje, 
så er der 24 kombinationsmuligheder, og 
prisen er således 48 kr. ved et indskud på 
2 kr. pr. række.

 DAGENS DUBBEL 
Kan kun spilles på de løbsdage på svenske 
travbaner, som afvikler V75, V86 eller 
V64. Findes også i en variant, der hed-
der ”Lunch Dubbel”, som kun kan spilles 
på de løbsdage på svenske travbaner, 
som afvikles ved middagstid. Kort for-
talt handler det om at finde vinderne i to 
forudbestemte løb. Prisen findes ved at 
gange antallet af heste i de to afdelinger 
med hinanden, og gange med indskuddet 
pr. række. Har man tre heste på i begge 
afdelinger og spiller for 10 kr. pr. række, så 
spiller man for 3 x 3 x 10 = 90 kr.

 V4  
Så stiger sværhedsgraden et niveau eller 
to. I V4 skal man nemlig finde vinderne 
i fire forudbestemte løb. Indskuddet pr. 
række er minimum 2 kr., så en V4-kupon 
med tre, to, fire og fem garderinger vil ko-
ste 3 x 2 x 4 x 5 (120 rækker) x 2 kr. = 240 
kr. Det er selvfølgelig tilladt at nøjes med 
én hest i en eller flere afdelinger, men så 
skal den hest jo også vinde. Hvis ingen 
spillere har fire rigtige, så udbetales der 
for tre rigtige.

 V5  
I V5 skal man finde vinderne i fem forud-
bestemte løb. Minimumsindskuddet er 1 
kr. pr. række. Hvis ingen spillere har fem 
rigtige, så udbetales der for fire rigtige.

 V64 
I V64 skal man finde vinderne i seks for-
udbestemte løb. Minimumsindskuddet pr. 
række er 1 kr., og gevinsten er naturligvis 
størst, hvis man har alle seks rigtige, men 
der er også gevinst for fem og fire rigtige. 
Man kan godt vælge kun at spille efter 
førstepræmien – altså seks rigtige – hvor 
man så får gevinsten gange 2,5 – men så 

 VINDER 
Som navnet på spillet antyder, så skal din 
hest vinde løbet, før der er gevinst. 

 PLADS 
Her skal hesten som udgangspunkt være 
mellem de tre første i mål. Dog er der kun 
gevinst på de to første i mål, hvis der er 
opført seks heste eller færre på den of-
ficielle startliste. Er der syv heste opført 
på startlisten, men kun seks der deltager i 
løbet, så er der stadig pladsudbetaling på 
de tre første heste. 

VINDER/PLADS
Her spiller du både vinder og plads på én 
gang. Det koster selvfølgelig dobbelt så 
meget, og denne spilform vælges ofte, 
hvis man vil gardere sig lidt ind. 

 RAKET 
Dette spil svarer til at spille ”Den Lange” 
på Oddset. Når man spiller raket, så kan 
man vælge mellem spilformerne vinder 
og plads, og der kan også spilles system-
spil, f.eks. 3 ud af 5, som koster 100 kr. ved 
et indskud pr. række på 10 kr.

 TVILLING 
Her gælder det om at ramme de to første 
heste i mål, og det er lige meget, om det 
er i rigtig rækkefølge. Spiller du hest nr. 2 
foran hestene 4 og 5, så vinder du, hvis 
det bliver 2-4, 2-5, 4-2 eller 5-2, men ta-
ber, hvis det bliver 4-5 eller 5-4. 

 KOMB 
Denne spilform findes kun i galopløb. Her 
skal man også finde de to første heste 
i mål, men i rigtig rækkefølge. Spiller du 
igen hest nr. 2 foran hestene 4 og 5, så 
vinder du kun, hvis det bliver 2-4 eller 2-5, 
men taber, hvis det bliver 4-2, 5-2, 4-5, 
5-4 og alle øvrige kombinationer.

 TRIO 
Endnu sværere end både tvilling og komb, 
for her skal man finde de tre første heste i 
mål. I rigtig rækkefølge vel at mærke. Ind-
satsen pr. række er kun 2 kr., så man laver 
typisk mange garderinger i samme spil. 



Steinway (v. v. Appel au Maitre – Aqualina Beauty)
Træner: Søren Jensen – Handicap: 76
Steinway fik den bedst mulige introduktion till væddeløb, da 
han sent på efteråret blev sendt ud i et maidenløb af sin træ-
ner Søren Jensen. Det var som i de gode gamle Jensen-dage, 
hvor han serverede den ene klassiske vinder efter den anden. 

Ofte fik de en rolig introduktion til løbene, og sluttede 
af med en start eller to ud på efteråret. Og ikke så sjældent 
kunne de gå på vinterferie med en sejr. Det var netop, hvad 
Steinway opnåede i sin debut som 2-åring. Han lå sidst un-
dervejs, men da han blev trukket ud til udvendigt angreb i 
opløbet, stod det meget tidligt klart, at der var tale om en 
yderst lovende hest. Han vandt ganske ubesværet og meget 
mere er i vente. Formen fra 2-års løbet har virket fin, efter-
som fjerdehesten vandt Basnæsløb i sin næste start. 

Med avlssuccesen Appel au Maitre som fader, lover det 

godt for Derbymulighederne. I sin første årgang serverede 
han som bekendt en Derbyvinder i form af Suspicious Mind. 
Ovenikøbet en meget overlegen en af slagsen. Morfar Mon-
tjeu er selv både irsk og fransk Derbyvinder, så heller ikke 
på modersiden mangler der klasse. Steinway er halvbror til 
Beauty Award, der var tredje i Dansk Oaks i fjor og var ni-
ende i Derbyet. 

Steinway udstråler langt højere klasse, og der er alle chan-
cer for, at det er en noget bedre hest. Alene på det faktum skal 
han allerede nu regnes meget tidligt i Derbysammenhæng, 
og jeg sætter den øverst på Derbybarometeret.

Spicy Mix (hp. v. Motivator – Female Voice)
Træner: Lennart Reuterskiöld jr. – Handicap: 78
Spicy Mix indledte sin karriere med en lovende tredjeplads 

Dansk Galop Derby rides søndag den 6. august på Klampenborg Galopbane, og Væddeløbsbladet 
har fået galopekspert Dennis Madsen til at kigge favoritterne efter i sømmene

TEK ST: DENNIS MADSEN | FOTO: BURT SEEGER
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Appel au Maitre-sønnen Steinway er øverst på galopekspert Dennis Madsens første Derbybarometer i år.
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på en distance, som var alt for kort for hoppen. Hun af-
lagde siden sikkert maidentitlen på 1400 meter, men i den 
næste start i Auktionsløb, hvor hun var fjerde, kunne man 
stadig fornemme, at hun ikke kom helt til sin ret på denne 
distance. Spicy Mix afsluttede året på Jägersro med to gode 
præstationer. Først som kort slået i Stig Holms Memorial 
bag Lady of Course, men foran Sascha Waltz, som har gjort 
det godt i to starter i Dubai. 

Siden var Spicy Mix meget uheldig i Svensk Kriterium, 
hvor hun ufrivilligt blev offer i en kædereaktion, hvor hun 
blev generet, hvilket muligvis kostede sejren. Hun stod nær-
mest på tværs af banen, men kom 
alligevel tilbage, hvilket vidner 
om et stort fighterhjerte. Det er 
klasse og hun bliver yderst spæn-
dende at følge, når hun kommer 
ud på længere distancer.

Afstamningsmæssigt er hun 
perfekt for Derbyet. Motivator 
vandt selv Epsom Derby og med 
Female Voice som moder, er hun 
halvsøster til den tidligere Der-
bytoer Summertime.

Screwbox Carlras (v. v. Air Chief Marshal – Marigold)
Træner: Hanne Bechman – Handicap: 79
Screwbox Carlras er en hest, der har Derby i årerne. Mo-
deren Marigold er nemlig halvsøster til den overlegne Der-

byvinder Master Kid. Det er en stærk moderlinje, som er 
præget af styrke, så selv med sprinteren Cajun Cadet som 
morfar bør han ikke have problemer med at stå distancen, 
omend det er ikke så distancesikkert som nr. 1 og 2 på dette 
Derbybarometer.

Screwbox Carlras vandt legende let i sin debut, hvor Spicy 
Mix i øvrigt var tredje. Siden blev det til en kort, men sik-
ker sejr i Auktionsløb foran The Danish Girl, Sømkongen 
Carlras og Spicy Mix. 

Året afsluttedes med andenpladser i Dansk Kriterium og 
Vinterfavoritternes Ærespræmie. Først med hoved bag Søm-

kongen Carlras og i sin sid-
ste start i 2016 bag Daurehøj 
Carlras. Daurehøj Carlras er 
dog en import, som ikke kan 
starte i Dansk Derby. Screw-
box Carlras har været med 
fremme hele vejen, men nu 
skal han også vise at han har 
udviklet sig over vinteren, og 
at længere distance er en for-
del for ham. 

Er det tilfældet er han med 
til at slås om gode penge i 

Derbyet. Et Derby, som virker meget åbent, idet ingen på 
nuværende tidspunkt har skilt sig afgørende ud. Om en må-
neds tid eller to er vi alle meget klogere og dette Derbyba-
rometer kan have ændret sig en del  n

Screwbox Carlras er treer på 
Derbybarometeret, og vandt 
bl.a. Auktionsløb i 2016. 

"STEINWAY UDSTRÅLER HØJ 

KLASSE, OG SKAL ALLEREDE 

NU REGNES MEGET TIDLIGT 

I DERBYSAMMENHÆNG" 

1 – Steinway 

2 – Spicy Mix

3 – Screwbox Carlras

4 – Freestyler

5 – Aconcagua

DERBYBAROMETER PR. 1. MARTS 2017
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SPORT MÅNEDENS HEST JANUAR 

OBI-WAN
Selvom Obi-Wan er blevet en 11-årig vallak, kan han stadig være med blandt de 
bedste heste i Skandinavien. I januar vandt Flemming Jensen-trænede Obi-Wan, 
der passes af Rie Raun og ejes af Stall Sirena, begge sine starter

TEK ST: C AR STEN R ABJERG | FOTO: K ANAL75.SE

 Månedens hest i januar, kåret af Dansk Hestevæd- 
 deløb, blev Obi-Wan, der startede året hjemme 
 på Racing Arena Aalborg, hvor hesten for Flem-

ming Jensen vandt et Liga 1-løb.
Siden fulgte en start på Jägersro i V75-spillet, hvor Obi-

Wan igen viste, hvor speedig han er og kom susende for 
Flemming Jensen til en flot, men for mange overraskende, 
sejr til 42 gange pengene.

– Det er da fantastisk, at det kan lade sig gøre, at Obi-Wan 
som 11-årig kan vinde Gulddivisionen i V75 i Sverige, så jeg 
er – som alle andre omkring denne hest – meget imponeret, 
fortæller Rie Raun, der passer Obi-Wan, som for hende er 
en helt speciel hest.

– Obi-Wan har rigtig meget personlighed, og alt skal helst 
foregå på hans præmisser, så der skal ikke laves for meget om 
på tingene. Han er en sjov hest, der altid er glad og tilpas, 
men også bare fjollet på sin egen måde, forklarer Rie Raun, 
der mener, at én ting er vigtigere end meget andet, når det 
handler om at få ældre heste til fortsat at kunne præstere på 
højeste niveau.

– Humøret på hestene er det, der skal til. For du kan træne 
nok så meget, men holder du humøret godt hos dem, bliver 
det også nemmere for dem at præstere. Obi-Wan kæmper jo 

på og har gået rigtigt mange gode løb, men han er også glad 
for at arbejde, hvilket virker til at have gjort, at han stadig 
præsterer, som han gør, lyder det fra Rie Raun.

Imponerende resultater for Team Jensen
De resultater, som Obi-Wan har opnået, siden den kom til 
Team Flemming Jensen, er i øvrigt dybt imponerende. Her 
har den tjent 2,5 millioner kroner. I alt 22 sejre er vundet 
hidtil, og gennem sin købskarriere har Obi-Wan sammenlagt 
indløbet på den gode side af 3 millioner kroner.

For Rie Raun, der bruger meget tid på Obi-Wan og de 
øvrige heste, hun passer, er håbet da også, at der kommer 
flere succeser med hestene, som hun forsøger at følge over-
alt, hvor de skal starte. 

– Jeg har civilt job ved Falck i Aalborg, men bruger så 
hver eftermiddag hos ”mine” heste hos Flemming Jensen. 
Som regel går det heldigvis at få koordineret med mit job, 
hvor de er meget fleksible, så jeg kan komme med, når he-
stene skal starte. 

Det vil jeg rigtig gerne, og jeg kan have computeren med 
på turene, så der kan arbejdes lidt, og på den måde, som det 
kører nu, får jeg både noget til hovedet med mit job hos Falck 
og til fysikken med hestene, slutter Rie Raun. n

Rie Raun varmer som regel 
selv Obi-Wan op, inden chefen 
Flemming Jensen sætter sig op 
bag den 11-årige vallak for at 
køre selve løbet.
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SPORT MÅNEDENS HEST FEBRUAR  

TOUGH MACOY 
Det er en fantastisk udvikling, der er sket i denne sæson 
for Tough Macoy. Den 7-årige vallak startede to gange i 
februar, og vandt ganske let begge gange på toptider

TEK ST: C AR STEN R ABJERG | FOTO: HESSELBORG FOTO

Tough Macoy efter en af de 
to sejre i februar, som blev 
hjemtaget i de flotte vinderti-
der 1.14,8 og 1.13,9. 

 D et er baggrunden for, at Johnni Olsen og Ole Lind- 
 bøgs 7-årige Golden Globe-vallak Tough Macoy 
 er kåret som månedens hest i februar af Dansk 

Hestevæddeløb.
Efter at have ventet i mange år, er det nu endeligt blevet 

til succes for kredsen omkring Tough Macoy, der bare var 
bedst da hesten startede i Aalborg og Skive i februar. Begge 
gange fik Tough Macoy lov til bare at ”dampe af sted”, og var 
simpelthen konkurrenterne overlegen begge gange, hvor det 
blev til sejre på toptider. Noget, der lover godt for fremtiden.

Johnni Olsen er opdrætter, træner og kusk på Tough Ma-
coy, som han ejer sammen med Ole Lindbøg. Hesten kaldes 
i daglig tale i øvrigt kun for ”Tøffe”.

– Nu har vi også snart brugt seks år på ham, så det er da 
rart, at der kommer lidt tilbage. Jeg tror dog det er sådan med 
store heste, at vi måske går lidt for hårdt til dem i 3-årssæ-
sonen, men nu virker det i hvert fald godt, forklarer Johnni 
Olsen, der sammen med medejeren Ole Lindbøg nyder suc-
cesen med Tough Macoy.

– Både Ole og jeg er enormt stolte over, at hesten fungerer 
nu, og vi har altid joket med, at hvis en dag Tough Macoy 
skulle blive god og tjene lidt gode penge, skulle hesten be-
tale en herretur sydpå, så det håber vi snart er en realitet, 
og det går da den rigtige vej nu, lyder det fra Johnni Olsen, 

der i kredsen omkring ”Tøffe” har bemærket, at mange er 
glade på deres vegne.

– Der er mange, der har sendt os lykønskninger, og det 
er da skønt, at så mange følger med i, hvad vi opnår med 
Tough Macoy. Den anerkendelse er vi meget glade for, for-
tæller Johnni Olsen.

Ridetræning var løsningen
Hvorfor det lige pludselig er endt med, at Tough Macoy er 
blevet en vinderhest, skal ifølge Johnni Olsen findes i en 
ændring, man lavede med træningen af hesten.

– Tough Macoy har altid været en stor og veludseende 
hest, men også en hest, der kunne tage ved og det har kostet 
på kræfterne. Han er faldet meget mere til ro, efter vi er be-
gyndt at ridetræne ham.

– Det har jeg bl.a. kunnet mærke i opvarmningen, hvor 
han førhen jo nærmest gik et løb i opvarmningen, og i selve 
løbet kunne der derfor mangle noget de sidste 300 meter. Det 
gør der ikke mere, fortæller Johnni Olsen, der også nævner 
amerikanersulkyen som en medvirkende årsag til succesen.

– Tough Macoy er en stor hest med en stor baggang, hvor 
han slynger benene lidt ud til siderne, men han er meget mere 
lige i amerikanersulkyen, så derfor har jeg investeret i netop 
sådan en sulky, slutter Johnni Olsen. n
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SPORT MÅNEDENS HESTEEJER JANUAR  

STALD E.H.J.K.
Familien Allentoft havde en rigtig flot dag på Skive Trav i starten af januar, hvor det endte 
med sejre samme løbsdag for både Bellis Tulsbjerg og Balder Tulsbjerg. Disse sejre har 
gjort Stald E.H.J.K. til månedens hesteejere i januar kåret af Dansk Hestevæddeløb

TEK ST: C AR STEN R ABJERG | FOTO: FLEMMING ANDER SEN

I mange år har familien Allentoft været med i travsporten 
og mange Tulsbjerg-heste har startet på væddeløbsba-
nerne gennem årene.

Familien er stadig med, og oplevede en af travlivets bedre 
dage den 6. januar på Skive Trav, da Tulsbjerg-hestene Bal-
der Tulsbjerg og Bellis Tulsbjerg – begge med David Ray-
mond som far – vandt deres respektive løb med Morten Friis 
som kusk.

– Vi vidste, at hestene havde trænet til at kunne præstere 
godt i løbene, men turde jo ikke tro på, at de begge ville 
vinde. Morten Friis, der kørte dem begge, var dog rimelig 
optimistisk omkring chancerne, og heldigvis gik det godt for 
dem begge. Det var en rigtig god dag, men vi ved jo også, 
at det i travsporten går op og ned med hestene, fortæller 
Hanna Allentoft, der er rigtig glad for kåringen som måne-
dens hesteejer i januar.

– Det lyder sandelig godt. En rigtig dejlig nyhed – det har 
vi aldrig prøvet før, så vi er rigtig glade og tilfredse, fortsæt-
ter Hanna Allentoft.

Har været med i sporten i mange år
Tulsbjerg-hestene har deltaget i løbene i snart mange år, og 
selv om familien Allentoft har skåret ned på antallet af he-

ste gennem årene, er der stadig heste tilbage og glæde ved at 
arbejde med de tilbageværende.

– Vi har været med i sporten med travheste i omkring 30 
år, og havde på et tidspunkt i starten 10-15 heste, så der har 
været nok at se til gennem årene.

– Nu har vi bare de to løbsheste Balder og Bellis Tulsbjerg, 
vores søn Peter har Valdemar Tulsbjerg, og så har vi et par 
følhopper, der dog er ved at være gamle, og ikke skal be-
dækkes mere, fortæller Hanna Allentoft, der sammen med 
familien er sammen om hestene.

– Alle vores heste har vi herhjemme, og træner dem selv, 
for det synes vi er sjovest, og får på den måde mest fornøjelse 
ud af det. Vi hygger os med de heste vi har, og er som familie 
sammen om det, forklarer Hanna Allentoft, som ikke p.t. 
har planer om flere heste.

– Det er ikke sådan, at vi har nye heste på vej, og travspor-
ten er jo rimelig dyr, så forventningerne er måske, at dem vi 
har kunne ske at være de sidste, for vi har jo også været med 
i mange år, og er ikke helt unge, men lad os nu se, hvad det 
ender med, slutter Hanna Allentoft.  n

Balder Tulsbjerg vandt for 
Morten Friis 6. januar. Det 
samme gjorde Stald E.H.J.K.’s 
anden hest Bellis Tulsbjerg, så 
alt gik op i en højere enhed for 
familien Allentoft.
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SPORT MÅNEDENS HESTEEJER FEBRUAR  

PIA KRUSE 
Med to sejre i to forsøg til hesten Amalie Tinghøj, er det Pia Kruse, der 
af Dansk Hestevæddeløb er kåret som månedens hesteejer i februar

TEK ST: C AR STEN R ABJERG | FOTO: FLEMMING ANDER SEN

Pia Kruse med Amalie Tinghøj 
efter en af februars to sejre på 
Skive Trav, begge med Kasper 
K. Andersen i sulkyen.

 P ia Kruse er tilknyttet Jydsk Væddeløbsbane, og hun 
 var åbenbart løsningen for den 5-årige hoppe Amalie 
 Tinghøj, som efter de første 12 starter i karrieren som 

bedst havde opnået en andenplads. Det blev der lavet om på, 
efter Pia Kruse overtog ejerskabet og træningen af Amalie 
Tinghøj den 23. januar i år.

Siden er det blandt andet endt med to sejre i to forsøg i 
februar, begge vundet på Skive Trav og begge gange med 
Kasper K. Andersen som kusk.

– Amalie Tinghøj var i god form, da vi fik hende fra Jan 
Friis, men ofte ser man jo, at miljøskifte kan gøre godt for 
hestene. Vi har god tid med vores heste, og sørger meget for 
at pusle om dem, så de slapper godt af, forklarer Pia Kruse, 
der tror netop ro, tid og forkælelse er vigtigt, når der skal 
opnås de bedste resultater i væddeløbene.

– Tidligere har Amalie Tinghøj været frygtelig hidsig, 
men som tidligere nævnt bruger vi meget tid på hestene, så 
de føler de er noget, lyder det fra Pia Kruse.

Satser på flere heste
På træningslisten hos Pia Kruse står hele seks heste, men det 
er en bevidst satsning fra hendes side, hvor hun håber, at de 
gode resultater som er vist med Amalie Tinghøj, også kan 
leveres med de øvrige heste i stalden.

– Egentlig har vi for mange heste, men vi startede op med 
ungheste, der som bekendt kan være lidt længe undervejs, og 
har siden derfor også fået nogle løbsheste.

– Jeg købte et lille landsted for et par år siden, og min kæ-
reste Claus er blevet bidt af travhestene igen efter en længere 
pause væk fra dem, så nu har vi rigeligt at se til, fortæller 
Pia Kruse, der ikke selv kører med hestene, når de trænes.

– Det er som regel Claus, der kører med hestene, og gør et 
stort stykke arbejde med dem. Desuden har vi god sparring 
og hjælp fra Henrik Lund og René K. Hansen, men det kan 

godt være, jeg ikke slipper helt fri for at køre hestene. Og 
skal jeg være ærlig, så har jeg da også én af hestene, som jeg 
kan tulle lidt rundt med, fortæller Pia Kruse, der hele livet 
har været med i travsporten.

– Jeg er jo blevet ”slæbt” med til trav af min far (Jens Erik 
Kruse, red.) siden jeg var lille, men jeg stortrives med spor-
ten, og efter nogle års sejrstørke, er det rigtig dejligt med 
denne kåring, som vi slet ikke havde turdet håbe på, slutter 
Pia Kruse.  n
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AVL  MÅNEDENS OPDRÆTTER JANUAR

DERBYVINDEREN 
SKAL NOK KOMME
Vinderheste i januar som Bag’s Simoni, Bootz Simoni, Pommeau Simoni og 
Angie Simoni var alle på toppen, og sikrede opdrættersejre til Peter Simoni, som 
dermed af Dansk Hestevæddeløb er kåret som månedens opdrætter i januar

TEK ST: C AR STEN R ABJERG | FOTO: K IM GUDMAND

Pommeau Simoni var en af 
flere Simoni-heste, som klarede 
sig fremragende i januar 
måned. Her vinder hesten på 
Lunden foran Indian Summer D 
og Summer Day. 

 P eter Simoni har igennem en årrække været bosid- 
 dende i Polen, hvorfra han driver Stutteri Simoni, 
 som gennem årene har sat sit præg på travløbene i 

ind- og udland.
Det var en god start på året, Peter Simoni fik, for efter 

stor succes for f lere af Simoni-hestene, blev det til en titel 
som månedens opdrætter i januar for Peter Simoni. Det er 
en titel, som Peter Simoni virker glad for, og han er jo også 
en mangeårig opdrætter, der har leveret en række topheste.

– De gamle Partout Simoni og Pebbe Simoni gør det godt, 
og så var det skønt at følge ”mine” heste i januar, hvor flere 
af dem gjorde det godt specielt i København, hvor der var 
lidt penge at køre om.

– Bootz Simoni har gjort det godt siden skiftet til Steen 
Juul, og Bag’s Simoni er kommet rigtig godt i gang med kar-
rieren, og jeg håber da det holder ved, når de store penge skal 
uddeles senere på sæsonen, fortæller Peter Simoni.

Derbyvinderen er på vej
Selv om Peter Simoni har ændret lidt på tilværelsen som 
opdrætter, er han i den grad still going strong, og ser frem 
imod de nye føl, der kommer til verden i disse måneder, 

samt at han forhåbentligt snart får kronen på værket med 
en Derbyvinder.

– Det er kun et spørgsmål om tid, før jeg får min Derby-
vinder, så det skal nok lykkes, lyder det dejligt optimistisk 
fra Peter Simoni, der glæder sig til at hjælpe nye spændende 
føl til verden.

– Jeg venter otte føl i år, som bliver registreret i Danmark, 
Sverige og Norge, og de første føl kommer her i marts. Det 
er afkom, som bliver meget spændende, hvor to af dem er 
efter Bold Eagle og to efter Orlando Vici, mens de øvrige føl 
har Ready Cash, Panne De Moteur, Broad Bahn og Yarrah 
Boko som fædre, forklarer Peter Simoni, der har ændret lidt 
på stutteriet, og hvor det holder til.

– Vi har solgt den store gård, og i stedet købt 20 hektar 
jord, hvor vi har bygget en stald med en lejlighed til en an-
sat. I stalden er 18 bokse, ni følhoppebokse og ni bokse til 
løbsheste – det er et passende antal, så vi ikke har så travlt, 
og dermed er det mindre stressende. 

– Vi er ved at bygge et hus lidt derfra, så snart er det hele 
på plads, hvilket er skønt, slutter Peter Simoni.  n
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CLAUS KASTBERG 
OLSEN
Det kan ikke gøres bedre end det som et par opdræt leverede for Claus Kastberg 
Olsen i februar. Han er opdrætter af Rolf Lynghøj og Babeofriga, der begge vandt to 
sejre i denne måned, og dermed sikrede opdrætteren en imponerende bedrift
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Babeofriga vinder sin 
debut for Steen Juul, 
hvilket skete på Billund.

 P å baggrund af fire sejre i fire starter, er Claus Kastberg 
 Olsen af Dansk Hestevæddeløb kåret som månedens 
 opdrætter i februar.

– Vores opdræt er alle baseret på Finett Dalimo, som jo 
selv gjorde det godt, og heldigvis har ingen af vores afkom 
været fiaskoer. Jeg står for hingstevalget, og stort set er det, 
med en enkelt undtagelse, baseret på teorierne om hopper-
nes X-faktorer.

– Berit Cramer og Morten Rostgaard Sørensen har taget 
sig af alle folinger, føl og åringer på en meget betryggende, 
omsorgsfuld og kærlig måde, og måske er de netop årsagen 
til de meget stabile og ivrige afkom.

– Som de siger; en hest skal aes, ikke klappes, forklarer 
Claus Kastberg Olsen, der håber, hestene kan fortsætte deres 
succes, selv om det ikke er altid at opdrætteren er hjemme i 
Danmark, når hestene skal starte.

– Jeg har boet de sidste 20 år i Letland, derfor repræsenterer 
min danske familie mig for det meste ved præmieoverrækkel-
ser og så videre. Dog indfinder jeg mig gerne til storløbene, 
hvor det jo for Rolf Lynghøjs vedkommende ”kun” blev til 
anden- og tredjepladser i Grand Prix, Avlsløb og Derby, ly-
der det fra Claus Kastberg Olsen.

Opdrætter for at skabe fælles glæde for ejerne
For Claus Kastberg Olsen er det vigtigt, at hans opdræt for-
håbentligt kan gøre mange glade. 

– Vi har satset hårdt på ikke at sælge vores afkom på mar-
kedspladsen, men i andelsstalde og til venner, familie og deres 
venner. På den måde er vi fortsat selv deltagere, og får sam-
tidig folk til at være med, som ellers ikke ved meget om trav.

Stald Hyggetrav har Rolf Lynghøj som hest og Riga Hyg-
geavl hygger sig med Babeofriga.

– Hver forening har cirka ti medlemmer spredt over hele 
verden. Ingen har endnu været skuffede, og vi har fundet en 
løsning for dem, der undervejs mistede interessen, forklarer 
Claus Kastberg Olsen, der også gør opmærksom på, at alle 
heste er til salg.

– Vores politik er at føl, åringer og også andelsheste stort 
set altid er til salg, i hele og decimerede dele, afhængig af in-
teressen. Foruden nævnte heste har vi lige nu Ella Lynghøj på 
affyringsrampen. En velskabt åringshoppe, som tegner godt.

– Her var hingstevalget Dream Vacation, og vi venter på 
interesserede, som er klar til at deltage i festen, afslutter Claus 
Kastberg Olsen.  n



        Redaktørens klumme

DIN 
væddeløbsbane 
HAR BRUG FOR DIG!

"Der er i dén grad brug for hjælpende 
hænder, uanset hvad og hvor meget du 
kan hjælpe med"

Når disse linjer læses, så er vi midt i marts måned, og så står storløbssæsonen for døren. Det 

betyder samtidig, at din lokale væddeløbsbane har brugt vinterperioden til at forberede alting til 

hele sæsonen, så der er intet som helst du behøver hjælpe med. Bååååt!! Forkert. Plus moms.  

TEK ST: JESPER ELBÆK

D in lokale væddeløbsbane har 
nemlig brug for al den hjælp 
du kan overkomme at give. 

Langt de f leste væddeløbsbaner i Dan-
mark er yderst sparsomt bemandet, og 
jeg har selv haft fornøjelsen af at være 
direktør både på Aalborg Væddeløbs-
bane og på Skive Trav. Jeg ved, hvor 
meget der er at lave i et direktørjob 
på en væddeløbsbane, og hvor mange 
forskellige arbejdsopgaver og kasket-
ter man har.

Der er i dén grad brug for hjælpende 
hænder, uanset hvad og hvor meget du 
kan hjælpe med. Måske kan du over-
tale personaleforeningen på din ar-
bejdsplads til at lave et arrangement 
på travbanen, hvor du i øvrigt selv kan 
tilbyde at være rundviser. Måske har 
du en lille eventmager i maven, og kan 
stå for at arrangere bankospil i vædde-
løbsbanens restaurant? Måske har du 

adgang til nogen i dit netværk, som 
kunne fristes med et løbssponsorat eller 
blomstersponsorat? Måske har du lyst 
til at være primus motor i at arrangere 
en arbejdsdag, så de fysiske forhold på 
væddeløbsbanen kan blive helt klar til 
de vigtigste løbsdage. Der er utallige 
muligheder for at give en hånd med.

Ja-hatten er stadig på
I Væddeløbsbladets Årsrevy 2016 gjorde 
jeg en del ud af at bede folk tage ja-hat-
ten på. Min er heldigvis blevet siddende 
på, men jeg gentager gerne budskabet. 
Det virker af og til som om, at der – især 
på de sociale medier – sidder en skare, 
som håber, at hestevæddeløbssportens 
ledelse fejler. Men det går nu faktisk 
ikke så skeløjet endda.

27. januar kunne Dansk Hestevædde-
løb udsende den meget positive presse-
meddelelse om, at spillet på heste bliver 

liberaliseret pr. 1. januar 2018. Samti-
dig kunne man fortælle, at Kulturmini-
steriet har fremført et andet lovforslag, 
som giver sporten f lere penge end for-
ventet, som en slags hjælpende hånd i 
overgangsfasen.

23. februar blev ændringsforslaget til 
loven om hold af heste så stemt igennem 
i Folketinget. Således blev der lempet på 
en lang række af de alt for rigide krav, 
som var sat til at træde i kraft 1. januar 
2020, blandt andet boksstørrelser, lofts-
højde, lysindfald og rumfang. 

Sæt i gang!
To grønne, dejlige f lueben at kunne 
sætte. Giv hestevæddeløbssportens le-
delse et klap på skulderen næste gang 
du støder ind i en af dem. Det har de 
fortjent. Og ring så til din lokale vædde-
løbsbane for at høre, hvad du kan hjælpe 
med.  n

Venlige vrinsk fra

Jesper Elbæk
Redaktør, Væddeløbsbladet

Klummen er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.  
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TRAVKALENDER
Udgivet af: Dansk Travsports Centralforbund 

 Hestesportens Hus · Traverbanevej 10 · 2920 Charlottenlund · Telefon 8881 1200 
Telefontid: Mandag til fredag kl. 08.30 til 14.00

LØBSDAGE I APRIL OG MAJ

STARTMELDINGSDATOER

Torsdag 23. marts: Bornholm  .................................  1. april
Tirsdag 28. marts: Aalborg .....................................  2. april
Torsdag 30. marts: Nykøbing ..................................  6. april
Mandag 3. april: Odense ......................................  7. april
Tirsdag 4. april: Charlottenlund  ........................  9. april
 Skive  .......................................  10. april
Torsdag 6. april: Billund ....................................  13. april
 Aarhus .....................................  14. april
 Bornholm  ...............................  15. april
Mandag 10. april: Aalborg ...................................  15. april
 Charlottenlund  ......................  16. april
Tirsdag 11. april: Odense ..................................... 17. april
Onsdag 12. april: Nykøbing ................................  20. april
Søndag 16. april: Bornholm  ...............................  22. april
Tirsdag 18. april: Aarhus  ..................................... 21. april
 Skive ........................................  23. april
Onsdag 19. april: Aalborg ...................................  24. april
Mandag 24. april: Charlottenlund .......................  28. april
 Bornholm ................................  29. april
Tirsdag 25. april: Odense ....................................  30. april
 Aalborg ....................................... 1. maj

Maj:
Mandag 1. Aalborg ....................................... kl. 18.30
Onsdag 3. Nykøbing .................................... kl. 15.15
Torsdag 4. Billund ........................................ kl. 18.30
Fredag 5. Aarhus ........................................ kl. 15.45
Lørdag 6. Bornholm .................................... kl. 13.15
Søndag 7. Charlottenlund ........................... kl. 13.15
Mandag 8. Skive ........................................... kl. 18.30
Onsdag 10. Aalborg ....................................... kl. 15.15
Fredag 12. Odense ........................................ kl. 15.45
Lørdag 13. Aarhus ........................................kl. 12.00
Søndag 14. Charlottenlund ........................... kl. 12.45
Tirsdag 16. Bornholm .................................... kl. 18.15
Onsdag 17. Nykøbing .................................... kl. 15.15
Fredag 19. Skive ........................................... kl. 15.45
Lørdag 20. Odense ........................................ kl. 12.45
Søndag 21. Aalborg ....................................... kl. 13.15
Onsdag 24. Charlottenlund ........................... kl. 15.15
Torsdag 25. Billund ........................................ kl. 13.15
Fredag 26. Bornholm .................................... kl. 15.45
Lørdag 27. Aarhus ........................................ kl. 12.45
Mandag 29. Aarhus ........................................ kl. 18.30
Onsdag 31. Aalborg ....................................... kl. 15.15

April:
Lørdag 1. Bornholm .................................... kl. 12.45
Søndag 2. Aalborg ....................................... kl. 13.15
Torsdag 6. Nykøbing .................................... kl. 18.30
Fredag 7. Odense ........................................ kl. 15.45
Søndag 9. Charlottenlund ........................... kl. 14.00
Mandag 10. Skive ........................................... kl. 18.30
Torsdag 13. Billund ........................................ kl. 15.15
Fredag 14. Aarhus ........................................ kl. 12.55
Lørdag 15. Bornholm .................................... kl. 12.45
Lørdag 15. Aalborg ....................................... kl. 18.55
Søndag 16. Charlottenlund ........................... kl. 13.15
Mandag 17. Odense ........................................ kl. 14.00
Torsdag 20. Nykøbing .................................... kl. 18.30
Fredag 21. Aarhus ........................................ kl. 15.45
Lørdag 22. Bornholm .................................... kl. 13.15
Søndag 23. Skive ........................................... kl. 13.15
Mandag 24. Aalborg ....................................... kl. 18.30
Fredag 28. Charlottenlund ........................... kl. 15.45
Lørdag 29. Bornholm .................................... kl. 13.15
Søndag 30. Odense ........................................ kl. 13.15

Torsdag 27. april: Nykøbing .................................... 3. maj
 Billund ........................................ 4. maj
Mandag 1. maj: Aarhus  .........................................5. maj
 Bornholm .................................... 6. maj
Tirsdag 2. maj: Charlottenlund ...........................  7. maj
 Skive ............................................ 8. maj
Torsdag 4. maj: Aalborg ..................................... 10. maj
Mandag 8. maj: Odense ...................................... 12. maj
 Bornholm .................................. 16. maj
Tirsdag 9. maj: Aarhus ....................................... 13. maj
 Charlottenlund .........................  14. maj
Torsdag 11. maj: Nykøbing ..................................  17. maj
Mandag 15. maj: Skive ..........................................  19. maj
 Aalborg ..................................... 21. maj
Tirsdag 16. maj: Odense ...................................... 20. maj
Torsdag 18. maj: Charlottenlund ......................... 24. maj
 Billund ...................................... 25. maj
 Bornholm .................................. 26. maj
Tirsdag 23. maj: Aarhus .......................................  27. maj
 Aarhus .......................................  29. maj
Onsdag 24. maj: Aalborg .....................................  31. maj
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Når disse linjer læses, så er vi midt i marts måned, og så står storløbssæsonen for døren. Det 
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Løb 6 - Sofus Sørensens Mindeløb
3-14-årige. 2000 m. Tillæg 20 m ved 
85.001 kr., 40 m ved 230.001 kr., 60 m 
ved 690.001 kr.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-
1.500-900 (6 præmier) Indskud: 500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 7
3-14-årige højst 170.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-
1.000 (5 præmier) Indskud: 400 kr.

Løb 8
3-14-årige højst 320.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-
1.000 (5 præmier) Indskud: 400 kr.

Løb 9 - Duvils store Amatør Grand Prix, 
finale
3-14-årige. 2000 m. Tillæg 20 m ved 
25.001 kr., 40 m ved 65.001 kr., 60 m ved 
180.001 kr., 80 m ved 540.001 kr.
Forventet præmiesum: 30.000-15.000-
7.500-4.500-3.000-2.000 (6 præmier) In-
tet indskud. Ærespræmie og vandrepokal 
til vinderens kusk. Dækken og laurbær-
krans. For de heste der har kvalificeret sig 
til finalen. Husk at startmelde til løbet.

Løb 10 - Duvils store Amatør Grand 
Prix, trøstfinale
3-14-årige. 2000 m. Tillæg 20 m ved 
25.001 kr., 40 m ved 65.001 kr., 60 m ved 
180.001 kr., 80 m ved 540.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-
1.000-600 (6 præmier) Intet indskud. 
Ærespræmie til vinderens kusk. Dækken. 
For de heste der har kvalificeret sig til 
start. Husk at startmelde til løbet.

Løb 11 - Handicap
3-14-årige. 2000 m. Voltestart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400-
200 (6 præmier) Intet indskud.
Hestene sættes op i løbet af formberegne-
ren ift. deres pointtal.

Søndag 16. april kl. 13.15

OBS! Startmelding:
Mandag 10. april kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der 
senest har startet i udenlandsk træning, 
skal være startmeldt senest fredag 7. april 
kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så 
kan startmeldingen afvises.

Løb 1 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 4.500 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 2 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 14.000 kr.
2000 m. Autostart. Grundlag 4.501 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 3 - Hoppeløb
3-14-årige hopper højst 95.000 kr.
2000 m. Tillæg 20 m ved 33.001 kr.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-
1.250-750 (6 præmier) Indskud: 500 kr.

Løb 4 - Amatørløb
3-14-årige. 2000 m. Tillæg 20 m ved 
45.001 kr., 40 m ved 135.001 kr., 60 m 
ved 405.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-
450 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 5-7 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 110.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 8 - Summer Meeting Kick-off Race - 
Amerikanerløb
3-14-årige højst 210.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-
1.500-900 (6 præmier) Indskud: 500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer. Lodtræk-
ning blandt ejerne af de startende heste 
om 1 x 2 VIP-billetter til en Summer 
Meeting løbsdag.

Løb 9 - Monteløb - Specialløb
4-14-årige.
2000 m. Monté. Voltestart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Indskud: 300 kr.
Tillæg ved i 2016 + 2017 vundne 8.001 
kr. 20.001 kr. 50.001 kr. 150.001 kr.

Løb 10 - Amatørhandicap
3-14-årige. 2000 m. Voltestart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400-
200 (6 præmier) Intet indskud.
Hestene sættes op i løbet af formberegne-
ren ift. deres pointtal.

Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2000 m.
Voltestart. 12 startende.

Løb 92 - Fremvisningsløb 1.28
2-14-årige. 2000 m. Voltestart. 12 star-
tende. Køres der mere end 3 sekunder 
hurtigere end idealtiden, pålægges der ku-
sken et gebyr på kr. 500.

Det Danske Travselskab
Traverbanevej 10
2920 Charlottenlund

Telefon: 8881 1201
Mail: es@travbanen.dk
www.travbanen.dk

Startmelding:
Telefon: 8881 1222
Mail: kp@danskhv.dk 

Søndag 9. april kl. 14.00

Startmelding:
Tirsdag 4. april kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der 
senest har startet i udenlandsk træning, 
skal være startmeldt senest mandag 3. 
april kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, 
så kan startmeldingen afvises.

Løb 1 - 4-års Løb - Charlottenlund Trav-
banes 126-års Fødselsdagsløb
4-årige. 2000 m.
Tillæg 20 m for hingste og vallakker.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.000-
2.000-1.000 (6 præmier) Indskud: 500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 2
3-14-årige højst 9.000 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 1.501 kr. 12 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 3 - DTC's 3-års Serie
3-årige danskfødte højst 18.000 kr.
2000 m. Tillæg 20 m ved 6.001 kr.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-
1.250-750 (6 præmier) Indskud: 500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer. Grundlag 
0 kr.

Løb 4
3-14-årige højst 25.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Indskud: 300 kr. Løbet er 
åbent for 3-årige med højst 40.000 kr.

Løb 5 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 5
3-14-årige højst 50.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-
1.250-750 (6 præmier) Indskud: 500 kr.
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Fredag 28. april kl. 15.45

Startmelding:
Mandag 24. april kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der 
senest har startet i udenlandsk træning, 
skal være startmeldt senest fredag 21. 
april kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, 
så kan startmeldingen afvises.

Løb 1
3-14-årige højst 8.000 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 1.901 kr. 12 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 2
3-14-årige højst 18.500 kr.
2000 m. Autostart. Grundlag 8.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 3 - Hoppeløb - Amerikanerløb
3-14-årige hopper højst 25.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 4
3-14-årige højst 37.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-
1.000 (5 præmier) Indskud: 400 kr.

Løb 5
3-14-årige højst 70.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-
1.250 (5 præmier) Indskud: 500 kr.

Løb 6 - Amatørløb
3-14-årige højst 95.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-
450 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 7 - Københavns Forårsløb
3-14-årige. 2000 m. Tillæg 20 m ved 
135.001 kr., 40 m ved 405.001 kr.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-
1.250 (5 præmier) Indskud: 500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 8
3-14-årige højst 250.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-
1.250 (5 præmier) Indskud: 500 kr.

Løb 9
3-14-årige højst 810.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-
1.250 (5 præmier) Indskud: 500 kr.

Løb 10 - Amatørhandicap
3-14-årige. 2000 m. Voltestart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400-
200 (6 præmier) Intet indskud.
Hestene sættes op i løbet af formberegne-
ren ift. deres pointtal.

Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2000 m.
Voltestart. 12 startende.

Søndag 7. maj kl. 13.15

Startmelding:
Tirsdag 2. maj kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der 
senest har startet i udenlandsk træning, 
skal være startmeldt senest mandag 1. maj 
kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så 
kan startmeldingen afvises.

Løb 1
3-14-årige højst 2.500 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 2 - Hverdagshesten skal med til fe-
sten, indl. afd.
3-14-årige 0 - 11.000 kr.
2000 m. Autostart. Grundlag 2.501 kr.
Præmier: 7.500-4.000-2.500-1.500-1.000
(5 præmier) Indskud: 300 kr.
De fem bedst placerede heste er forpligtet 
til start i finalen søndag 14/5 fra distan-
cen 2000 meter. Ved dødt løb på femte-
pladsen går hesten med f lest point videre 
til finalen (ved fortsat lighed er der lod-
trækning).

Løb 3 - Hoppeløb
3-14-årige hopper højst 130.000 kr. 2000 
m. Tillæg 20 m ved 18.001 kr., 40 m ved 
50.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 4 - Amatørløb
3-14-årige højst 240.000 kr. 2000 m. Til-
læg 20 m ved 20.001 kr., 40 m ved 60.001 
kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-
450 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 5 - Hverdagshesten skal med til fe-
sten, indl. afd.
3-14-årige 11.001 - 30.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 7.500-4.000-2.500-1.500-1.000
(5 præmier) Indskud: 300 kr.
De fem bedst placerede heste er forpligtet 
til start i finalen søndag 14/5 fra distan-
cen 2020 meter. Ved dødt løb på femte-
pladsen går hesten med f lest point videre 
til finalen (ved fortsat lighed er der lod-
trækning).

Løb 6
3-14-årige højst 56.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 7 - Hverdagshesten skal med til fe-
sten, indl. afd.
3-14-årige 30.001 - 95.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 7.500-4.000-2.500-1.500-1.000
(5 præmier) Indskud: 300 kr.
De fem bedst placerede heste er forpligtet 
til start i finalen søndag 14/5 fra distan-
cen 2040 meter. Ved dødt løb på femte-
pladsen går hesten med f lest point videre 
til finalen (ved fortsat lighed er der lod-
trækning).

Løb 8
3-14-årige højst 187.500 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 9 - Monteformløb
4-14-årige.
2000 m. Monté. Voltestart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400-
200 (6 præmier) Intet indskud.

Løb 10 - Amatørhandicap
3-14-årige. 2000 m. Voltestart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400-
200 (6 præmier) Intet indskud.
Hestene sættes op i løbet af formberegne-
ren ift. deres pointtal.

Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2000 m.
Voltestart. 12 startende.

Søndag 14. maj kl. 12.45

Startmelding:
Tirsdag 9. maj kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der 
senest har startet i udenlandsk træning, 
skal være startmeldt senest mandag 8. maj 
kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så 
kan startmeldingen afvises.

Løb 1 - Copenhagen Cup 2017 - UET 
Trotting Masters Gruppe 1 - Travligaen, 
liga 1
3-14-årige.
2011 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 375.000-175.000-90.000-
55.000-30.000-25.000 (6 præmier) Intet 
indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, 
kusk og staldmand. Dækken.
Invitationsløb.
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Løb 2 - Hoppeløb - Summer Meeting 
Mares
3-10-årige hopper.
2000 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 125.000-50.000-30.000-
20.000-15.000-10.000 (6 præmier) Intet 
indskud. Ærespræmie til vinderens ejer, 
træner, kusk og staldmand. Vinderen af 
løbet sikrer sig startret i finalen i Summer 
Meeting Mares på Jägersro tirsdag 25. 
juli. Se regler for serien.

Løb 3 - Summer Meeting Stayerserien
3-14-årige. 2950 m. Tillæg 20 m ved 
300.001 kr., 40 m ved 750.001 kr.
Præmier: 100.000-47.500-22.000-
12.000-10.000-8.500-5.000 (7 præmier) 
Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, 
kusk og staldmand. Der afvikles fire indl. 
afd. i serien, hvor der gives point efter 
følgende skala: 25-15-10-8-6 samt 4 point 
til øvrige fuldførende. Der gives dob-
beltpoint til en hest, der starter i mindst 
tre indl. afd. De to heste med f lest point 
kvalificerer sig til finalen på Åby den 12. 
august, hvor der er 500.000 svenske kro-
ner til vinderen. Se regler for serien.

Løb 4 - 4-års Løb
4-årige. 2000 m. Autostart.
Præmier: 150.000-60.000-30.000-
20.000-17.000-13.000-10.000 (7 præ-
mier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, 
kusk og staldmand.

Løb 5 - 4-års Hoppeløb
4-årige hopper.
2000 m. Autostart.
Præmier: 50.000-20.000-12.000-8.000-
5.000-3.000-2.000 (7 præmier) Intet 
indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, 
kusk og staldmand.

Løb 6 - Breeders Course 3-års Løb, indl. 
afd.
3-årige.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 50.000-20.000-12.000-8.000-
5.000-3.000-2.000 (7 præmier) Intet 
indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner og 
kusk. Heste der opretholder engagement i 
Breeders Course for 3-årige har fortrins-
ret til start. Se mere på www.breeders-
course.com.

Løb 7 - Silverdivisionen, forsøg 8 i meet-
ing 3 (finaler på Solvalla 27/5)
3-10-årige hopper og 3-12-årige hingste/
vallakker 304.441 - 1.141.650 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 100.000-47.500-23.500-
12.500-7.500-5.000-4.000 (7 præmier) 
Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, 
kusk og staldmand.

Løb 8 - Scarlet Knight præsenterer Trav-
ligaen, liga 2
3-14-årige højst 500.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 80.000-40.000-20.000-10.000-
6.500-4.500-3.000 (7 præmier) Intet 
indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, 
kusk og staldmand.

Løb 9 - Klass 2, forsøg 8 i meeting 3 (fi-
naler på Solvalla 27/5)
3-10-årige hopper og 3-12-årige hingste/
vallakker 38.056 - 152.220 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 80.000-40.000-20.000-10.000-
6.500-4.500-3.000 (7 præmier) Intet 
indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, 
kusk og staldmand.

Løb 10 - Travligaen, liga 4
3-14-årige højst 100.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.000-
2.000 (5 præmier) Intet indskud.

Løb 11 - Travligaen, liga 5
3-14-årige højst 50.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.000-
2.000 (5 præmier) Intet indskud.

Løb 12 - Hverdagshesten skal med til fe-
sten, finale
3-14-årige højst 95.000 kr. 2000 m. Til-
læg 20 m ved 11.001 kr., 40 m ved 30.001 
kr.
Præmier: 20.000-13.000-9.000-7.000-
5.000-3.500-2.500 (7 præmier) Intet 
indskud.
Bonus på 12.500 kr. til vinderen såfremt 
denne også vandt en indl. afd.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, 
kusk og staldmand. For de heste der har 
kvalificeret sig til start.

Løb 13 - Summer Meeting Monte
4-12-årige.
2000 m. Monté. Autostart. 10 startende.
Præmier: 30.000-15.000-7.500-4.500-
3.000 (5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner og 
rytter. Vinderen af løbet sikrer sig startret 
i finalen i Summer Meeting Monte i 
Oslo søndag 11. juni. Finalen afvikles 
over 1609 meter med autostart - og med 
100.000 norske kroner til vinderen. Se 
regler for løbet.

SPORT & UDVIKLING 
FORBEHOLDER SIG RET TIL 
AT UDDELE TO WILDCARD 
I ALLE DAGENS LØB

Onsdag 24. maj kl. 15.15

Startmelding:
Torsdag 18. maj kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der 
senest har startet i udenlandsk træning, 
skal være startmeldt senest onsdag 17. maj 
kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så 
kan startmeldingen afvises.

Løb 1
3-14-årige højst 7.500 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 1.101 kr. 12 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 2 - DTC's 3-års Serie
3-årige danskfødte højst 15.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-
1.250-750 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 3-6 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 135.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-
1.000 (5 præmier) Indskud: 400 kr.

Løb 7 - Amatørløb - Amerikanerløb
3-14-årige højst 170.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-
450 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 8 - Summer Meeting Oslo, indl. afd.
3-14-årige højst 247.851 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 25.000-12.500-6.250-3.750-
2.500 (5 præmier) Indskud: 500 kr.
De to bedst placerede heste er forpligtet 
til start i finalen i Oslo lørdag 10. juni. 
Der afvikles fem indl. afd. - og der star-
ter dermed 10 heste i finalen, hvor der 
er 100.000 norske kroner til vinderen. 
Finalen afvikles over 2100 meter med 
autostart - og lodtrækning om startspo-
rene. Ved dødt løb på andenpladsen så går 
hesten med f lest point ved startmeldingen 
videre (derefter lodtrækning).

Løb 9 - Amatørhandicap
3-14-årige. 2000 m. Voltestart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400-
200 (6 præmier) Intet indskud.
Hestene sættes op i løbet af formberegne-
ren ift. deres pointtal.

Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2000 m.
Voltestart. 12 startende.

Løb 92 - Fremvisningsløb 1.27
2-14-årige. 2000 m. Voltestart. 12 star-
tende. Køres der mere end 3 sekunder 
hurtigere end idealtiden, pålægges der ku-
sken et gebyr på kr. 500.
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Observatorievejen 2
8000 Århus C

Telefon:  8881 1202
Mail: jvb@trav.dk
www.jvb-aarhus.dk

Startmelding:
Telefon: 8881 1222
Mail: kp@danskhv.dk 

Fredag 14. april kl. 12.55

Startmelding:
Torsdag 6. april kl. 8.30-11.00

OBS! Bemærk startmeldingsdatoen.
Heste i udenlandsk træning og heste, der 
senest har startet i udenlandsk træning, 
skal være startmeldt senest onsdag 5. april 
kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så 
kan startmeldingen afvises.

Løb 1
3-14-årige højst 3.500 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 2
3-14-årige højst 21.000 kr. 1800 m.
Tillæg 20 m ved 7.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 3
3-14-årige højst 42.000 kr. 1800 m.
Tillæg 20 m ved 14.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 4 - Langdistanceløb
3-14-årige. 2880 m. Tillæg 20 m ved 
30.001 kr., 40 m ved 65.001 kr., 60 m ved 
150.001 kr., 80 m ved 450.001 kr., 100 m 
ved 1.201.001 kr.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-
1.500 (5 præmier) Indskud: 500 kr.

Løb 5 - Amatørløb
3-14-årige højst 180.000 kr. 2300 m.
Tillæg 20 m ved 60.001 kr.
Præmier: 5.000-3.000-2.000-1.000-600-
400 (6 præmier) Intet indskud.

Løb 6 - Sportstrykkeriets Ærespræmie
3-14-årige højst 78.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 9.000-4.500-2.250-1.350-900 
(5 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk.

Løb 7 - Prins Henriks Cup
3-14-årige højst 130.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.000-
2.000 (5 præmier) Indskud: 500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 8 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
4-14-årige. 2300 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200 
(6 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 15 karrierestar-
ter.

Løb 9 - Uddannelsesløb - Formløb
4-14-årige. 1800 m. Voltestart.
10 startende.
Præmier: 1.500-900-700-500-200
(5 præmier) Intet indskud.
Se reglerne for løbstypen.

Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 1800 m.
Voltestart. 12 startende.

Fredag 21. april kl. 15.45

Startmelding:
Tirsdag 18. april kl. 8.30-11.00

OBS! Bemærk startmeldingsdatoen.
Heste i udenlandsk træning og heste, der 
senest har startet i udenlandsk træning, 
skal være startmeldt senest onsdag 12. 
april kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, 
så kan startmeldingen afvises.

Løb 1 - 4 års Hoppeløb
4-årige hopper. 1800 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-
1.250-750 (6 præmier) Indskud: 500 kr.

Løb 2
3-14-årige højst 6.000 kr. 1800 m.
Tillæg 20 m ved 1.751 kr. 12 startende.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600
(5 præmier) Indskud: 240 kr.

Løb 3 - Amatørløb
3-14-årige. 1800 m. Tillæg 20 m ved 
45.001 kr., 40 m ved 135.001 kr., 60 m 
ved 405.001 kr.
Præmier: 5.000-3.000-2.000-1.000-600-
400 (6 præmier) Intet indskud.

Løb 4-7 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 150.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600
(5 præmier) Indskud: 240 kr.

Løb 8 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 275.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600
(5 præmier) Indskud: 240 kr.

Løb 9 - Monteløb
3-14-årige højst 80.000 kr.
1800 m. Monté. Autostart. 10 startende.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 10 - Formløb Klasse 3 Amatør/
Jockey
4-14-årige. 1800 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200 
(6 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 15 karrierestar-
ter. Hestene med færrest startpoint har 
fortrinsret til start.

Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 1800 m. Voltestart. 12 star-
tende.

Løb 92 - Fremvisningsløb 1.28
2-14-årige. 1800 m. Voltestart. 12 star-
tende. Køres der mere end 3 sekunder 
hurtigere end idealtiden, pålægges der 
kusken et gebyr på kr. 500.

Fredag 5. maj kl. 15.45

Startmelding: Mandag 1. maj kl. 8.30-
11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der 
senest har startet i udenlandsk træning, 
skal være startmeldt senest fredag 28. 
april kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, 
så kan startmeldingen afvises.

Løb 1
3-14-årige højst 2.500 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 2 - DTC's 3 års Serie
3-årige danskfødte højst 20.000 kr. 1800 
m. Tillæg 20 m ved 6.501 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-
450 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 3 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 9.000 kr.
1800 m. Autostart. Grundlag 2.501 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 4
3-14-årige højst 51.000 kr. 2300 m.
Tillæg 20 m ved 17.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.
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Løb 5
3-14-årige højst 102.000 kr. 1800 m.
Tillæg 20 m ved 34.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 6 - Amatørløb
3-14-årige højst 75.000 kr.
2300 m. Autostart.
Præmier: 5.000-3.000-2.000-1.000-600-
400 (6 præmier) Intet indskud.

Løb 7
3-14-årige højst 190.000 kr.
2300 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 8
3-14-årige højst 395.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 9 - Specialløb
3-14-årige. 1800 m. Voltestart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.
For heste med højst 30.000 kr. indvundet 
i 2016 + 2017 i minimum 5 starter. Tillæg 
ved vundne 3.501 kr. 8.001 kr. 18.001 kr. 
i de sidste 10 starter.

Løb 10 - Formløb Klasse 3 Amatør/
Jockey
4-14-årige. 2300 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200 
(6 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 15 karrierestar-
ter.

Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 1800 m. Voltestart. 12 star-
tende.

Lørdag 13. maj kl. 12.00

Startmelding:
Tirsdag 9. maj kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der 
senest har startet i udenlandsk træning, 
skal være startmeldt senest mandag 8. maj 
kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så 
kan startmeldingen afvises.

Løb 1
3-14-årige højst 8.000 kr. 1800 m.
Tillæg 20 m ved 2.001 kr. 12 startende.
Præmier: 2.500-1.500-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 2 - Amatørløb
3-14-årige højst 117.000 kr. 1800 m. Til-
læg 20 m ved 13.001 kr., 
40 m ved 39.001 kr.
Præmier: 2.500-1.500-1.000-600-400-
200 (6 præmier) Intet indskud.
For heste kørt af sin ejer/delejer eller kusk 
med højst 15 karrierestarter.

Løb 3 - Amatørløb
3-14-årige. 2300 m. Tillæg 20 m ved 
30.001 kr., 40 m ved 88.001 kr., 60 m ved 
258.001 kr., 80 m ved 788.001 kr.
Præmier: 2.500-1.500-1.000-600-400-
200 (6 præmier) Intet indskud.

Løb 4 - Monteløb - Specialløb
4-14-årige. 1820 m. Monté. Voltestart.
Præmier: 2.500-1.500-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
For heste med højst 25.000 kr. indvundet 
i 2016 + 2017. Tillæg ved vundne 4.001 
kr. 11.001 kr. i de sidste 12 starter. Ryt-
tere med højst 15 starter totalt i 2016 + 
2017 og under 3 karrieresejre totalt til-
deles 20 meter lettelse. OBS! Bemærk 
grunddistancen.

Løb 5 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
4-14-årige. 1800 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200 
(6 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 15 karrierestar-
ter.

Løb 6 - Uddannelsesløb - Formløb
4-14-årige. 1800 m. Voltestart. 10 star-
tende.
Præmier: 1.500-900-700-500-200
(5 præmier) Intet indskud.
Se reglerne for løbstypen.

Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 1800 m. Voltestart. 12 star-
tende.

Lørdag 27. maj kl. 12.45

Startmelding: 
Tirsdag 23. maj kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der 
senest har startet i udenlandsk træning, 
skal være startmeldt senest mandag 22. 
maj kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, 
så kan startmeldingen afvises.

Løb 1 - Amatørløb
3-14-årige højst 205.000 kr. 1800 m. Til-
læg 20 m ved 22.001 kr., 40 m ved 66.001 
kr.
Præmier: 2.500-1.500-1.000-600-400-
200 (6 præmier) Intet indskud.

Løb 2 - Monteformløb
4-14-årige. 1800 m. Monté. Voltestart.
Præmier: 2.500-1.500-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Ryttere med mere end 4 sejre i 2016 + 
2017 tildeles 20 meter ekstra tillæg.

Løb 3 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
4-14-årige. 2300 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200 
(6 præmier) Intet indskud. For heste med 
minimum 15 karrierestarter.

Mandag 29. maj kl. 18.30

Startmelding: 
Tirsdag 23. maj kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der 
senest har startet i udenlandsk træning, 
skal være startmeldt senest mandag 22. 
maj kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, 
så kan startmeldingen afvises.

Løb 1 
3-14-årige højst 5.000 kr. 1800 m.
Tillæg 20 m ved 1 kr. 12 startende.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 2 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 12.000 kr.
2300 m. Autostart. Grundlag 5.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 3 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 24.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 4 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 44.000 kr.
2300 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 5 - Grand Prix Testen - 4 års Løb
4-årige højst 55.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Indskud: 300 kr.
Heste der fortsat står anmeldt til Jydsk 
4-årings Grand Prix har fortrinsret til 
start.

Løb 6 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 72.000 kr.
2300 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 7 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 144.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 8 - Hoppeløb
3-14-årige hopper højst 170.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 9 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 250.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.
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Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 1800 m. Voltestart. 12 star-
tende.

Løb 92 - Fremvisningsløb 1.26
2-14-årige. 1800 m. Voltestart. 12 star-
tende. Køres der mere end 3 sekunder 
hurtigere end idealtiden, pålægges der ku-
sken et gebyr på kr. 500.

Nordmarksvej 1
7190 Billund

Telefon: 8881 1204
Mail: info@billundtrav.dk
www.billundtrav.dk

Startmelding:
Telefon: 8881 1222
Mail: kp@danskhv.dk 

Torsdag 13. april kl. 15.15

Startmelding:
Torsdag 6. april kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der 
senest har startet i udenlandsk træning, 
skal være startmeldt senest onsdag 5. april 
kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så 
kan startmeldingen afvises.

Løb 1
3-14-årige højst 6.000 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 1.751 kr. 12 startende.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 2 - DTC's 3 års Serie - Hoppeløb
3-årige danskfødte hopper højst 10.000 
kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-
450 (6 præmier) Intet indskud.

Løb 3
3-14-årige højst 36.000 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 12.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 4
3-14-årige højst 23.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 5
3-14-årige højst 62.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 6 - Billund Travklubs Vandrepokal - 
Nobel Foods Amatørserie
3-14-årige højst 82.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 5.000-3.000-2.000-1.000-600-
400 (6 præmier) Indskud: 100 kr.
Vandrepokal og ærespræmie til vinderens 
ejer.

Løb 7
3-14-årige højst 115.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 8
3-14-årige højst 375.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 9 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
4-14-årige. 2000 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200 
(6 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 15 karrierestar-
ter.

Løb 10 - Uddannelsesløb - Formløb
4-14-årige. 2000 m. Voltestart. 10 star-
tende.
Præmier: 1.500-900-700-500-200
(5 præmier) Intet indskud.
Se reglerne for løbstypen.

Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2000 m. Voltestart. 12 star-
tende.

Løb 92 - Fremvisningsløb 1.34
2-14-årige. 2000 m. Voltestart. 12 star-
tende. Køres der mere end 3 sekunder 
hurtigere end idealtiden, pålægges der ku-
sken et gebyr på kr. 500.

Torsdag 4. maj kl. 18.30

Startmelding:
Torsdag 27. april kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der 
senest har startet i udenlandsk træning, 
skal være startmeldt senest onsdag 26. 
april kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, 
så kan startmeldingen afvises.

Løb 1
3-14-årige højst 1 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 2
3-14-årige højst 15.000 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 5.001 kr. 12 startende.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 3
3-14-årige højst 30.000 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 10.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 4 - Vejle Kommunes Ærespræmie - 
Hoppeløb
3-14-årige hopper højst 62.000 kr. 
2000 m. Tillæg 20 m ved 24.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 5
3-14-årige højst 52.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 6
3-14-årige højst 90.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 7 - Christian Pedersens Vandrepokal
3-14-årige højst 170.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.
Vandrepokal og ærespræmie til vinderens 
ejer.

Løb 8 - Monteløb
4-14-årige. 2000 m. Monté. Tillæg 20 m 
ved 65.001 kr., 40 m ved 175.001 kr., 60 
m ved 575.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 9 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
4-14-årige. 2500 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200 
(6 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 15 karrierestar-
ter.

Løb 91 – Prøveløb
2-14-årige. 2000 m. Voltestart. 12 star-
tende.
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Løb 2
3-14-årige højst 33.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 11.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 3
3-14-årige højst 60.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 20.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 4 - Amatørløb
3-14-årige højst 215.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 70.001 kr.
Præmier: 5.000-3.000-2.000-1.000-600-
400 (6 præmier) Intet indskud.

Løb 5
3-14-årige højst 115.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-
1.000 (5 præmier) Indskud: 400 kr.

Løb 6
3-14-årige højst 249.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-
1.000 (5 præmier) Indskud: 400 kr.

Løb 7 - HVL Gruppens Ærespræmie
3-14-årige højst 955.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-
1.000 (5 præmier) Indskud: 400 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 8 - Monteformløb
4-14-årige. 2140 m. Monté. Voltestart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Ryttere med mere end 3 sejre i 2016 tilde-
les 20 meter ekstra tillæg.

Løb 9 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
4-14-årige. 1640 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200 
(6 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 15 karrierestar-
ter.

Løb 10 - Uddannelsesløb - Formløb
4-14-årige. 2140 m. Voltestart. 10 star-
tende.
Præmier: 1.500-900-700-500-200
(5 præmier) Intet indskud.
Se reglerne for løbstypen.

Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2140 m. Voltestart. 12 star-
tende.

Løb 92 - Fremvisningsløb 1.28
2-14-årige. 1640 m. Voltestart. 12 star-
tende. Køres der mere end 3 sekunder 
hurtigere end idealtiden, pålægges der ku-
sken et gebyr på kr. 500.

Søndag 30. april kl. 13.15

Startmelding:
Tirsdag 25. april kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der 
senest har startet i udenlandsk træning, 
skal være startmeldt senest mandag 24. 
april kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, 
så kan startmeldingen afvises.

Løb 1 - 3 års Hoppeløb
3-årige hopper. 2140 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-
1.500 (5 præmier) Indskud: 500 kr.

Løb 2
3-14-årige højst 2.750 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 3 - Rudolf Jensens Mindeløb - 
DTC's 3 års Serie - Hoppeløb
3-årige danskfødte hopper højst 20.000 
kr. 2140 m. Tillæg 20 m ved 6.501 kr.
Præmier: 10.000-6.000-3.500-2.500-
1.800-1.200 (6 præmier) Indskud: 400 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, 
kusk og staldmand.

Løb 4 - Dantoto præsenterer Sigter mod 
Stjernerne
3-14-årige. 2140 m. Tillæg 20 m ved 
18.001 kr., 40 m ved 54.001 kr., 60 m ved 
162.001 kr., 80 m ved 650.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-
450 (6 præmier) Intet indskud.
Gavekort til vindende kusk. Se reglerne 
for løbsserien.

Løb 5 - Hoppeløb
3-14-årige hopper. 2140 m. Tillæg 20 m 
ved 42.001 kr., 40 m ved 130.001 kr., 60 
m ved 555.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 6 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 5
3-14-årige højst 50.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-
1.250 (5 præmier) Indskud: 500 kr.

Løb 7 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 4
3-14-årige højst 100.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-
1.250 (5 præmier) Indskud: 500 kr.

Løb 8 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 3
3-14-årige højst 200.000 kr.
2640 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-
1.250 (5 præmier) Indskud: 500 kr.

Løb 9 - DM for Hopper 2017 - Travli-
gaen, liga 1
3-14-årige danskfødte hopper.
2140 m. Autostart.
Præmier: 60.000-27.000-13.000-8.000-
5.000-4.000-3.000 (7 præmier) Intet 
indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, 
kusk, staldmand og opdrætter. Dækken 
og laurbærkrans.

Løb 10 - Formløb Klasse 3 Amatør/
Jockey
4-14-årige. 2140 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200 
(6 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 15 karrierestar-
ter.

Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2140 m. Voltestart. 12 star-
tende.

Fredag 12. maj kl. 15.45

Startmelding:
Mandag 8. maj kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der 
senest har startet i udenlandsk træning, 
skal være startmeldt senest fredag 5. maj 
kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så 
kan startmeldingen afvises.

Løb 1
3-14-årige højst 7.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 1.851 kr. 12 startende.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 2 - 4 års Løb
4-årige højst 35.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 3-6 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 110.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600
(5 præmier) Indskud: 240 kr.
Når hestene er inddelt i løbene, vil der 
blive foretaget lodtrækning om, hvilket 
løb der skal være Travtræner Henning Ja-
cobsens Vandrepokal med ærespræmie til 
vinderens ejer.
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Torsdag 25. maj kl. 13.15

Startmelding:
Torsdag 18. maj kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der 
senest har startet i udenlandsk træning, 
skal være startmeldt senest onsdag 17. maj 
kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så 
kan startmeldingen afvises.

Løb 1
3-14-årige højst 8.000 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 2.601 kr. 12 startende.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 2 - Dantoto præsenterer Sigter Mod 
Stjernerne
3-14-årige. 2000 m. Tillæg 20 m ved 
11.001 kr., 40 m ved 33.001 kr., 60 m ved 
99.001 kr., 80 m ved 301.001 kr., 100 m 
ved 1.301.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-
450 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Gavekort til vindende kusk. Se reglerne 
for løbsserien.

Løb 3 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 18.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 4 - Grotkjærs Vandrepokal - Nobel 
Foods Amatørserie
3-14-årige højst 651.000 kr. 2000 m. Til-
læg 20 m ved 21.001 kr., 40 m ved 63.001 
kr., 60 m ved 189.001 kr.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400-
250 (6 præmier) Indskud: 100 kr.
Vandrepokal og ærespræmie til vinderens 
ejer.

Løb 5 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 34.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 6 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 62.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 7 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 108.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 8 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 205.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 9 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
4-14-årige. 2000 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200 
(6 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 15 karrierestar-
ter.

Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2000 m. Voltestart. 12 star-
tende.

Løb 92 - Fremvisningsløb 1.29
2-14-årige. 2000 m. Voltestart. 12 star-
tende. Køres der mere end 3 sekunder 
hurtigere end idealtiden, pålægges der ku-
sken et gebyr på kr. 500.

Prins Haralds Allé 51 B
5250 Odense SV

Telefon:  8881 1205
Mail: fvb@trav.dk
www.fvb-odense.dk

Startmelding:
Telefon: 8881 1222
Mail: info@fvb-odense.dk 

Fredag 7. april kl. 15.45

Startmelding:
Mandag 3. april kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der 
senest har startet i udenlandsk træning, 
skal være startmeldt senest fredag 31. 
marts kl. 10.00. Startmeldes hesten se-
nere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 1
3-14-årige højst 4.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 2 - DTC's 3 års Serie
3-årige danskfødte højst 11.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-
450 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 3 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 13.000 kr.
2140 m. Autostart. Grundlag 4.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 4 - Forårspokalen - Amatørløb
3-14-årige højst 57.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 19.001 kr.
Præmier: 5.000-3.000-2.000-1.000-600-
400 (6 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 5 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 26.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 6 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 48.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 7 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 90.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 8 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 175.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 9 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 405.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-
1.000 (5 præmier) Indskud: 400 kr.

Løb 10 - Formløb Klasse 3 Amatør/
Jockey
4-14-årige. 2140 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200 
(6 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 15 karrierestar-
ter.

Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2140 m. Voltestart. 12 star-
tende.

Mandag 17. april kl. 14.00

Startmelding:
Tirsdag 11. april kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der 
senest har startet i udenlandsk træning, 
skal være startmeldt senest mandag 10. 
april kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, 
så kan startmeldingen afvises.

Løb 1
3-14-årige højst 5.500 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 1.251 kr. 12 startende.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.
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Løb 2
3-14-årige højst 33.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 11.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 3
3-14-årige højst 60.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 20.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 4 - Amatørløb
3-14-årige højst 215.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 70.001 kr.
Præmier: 5.000-3.000-2.000-1.000-600-
400 (6 præmier) Intet indskud.

Løb 5
3-14-årige højst 115.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-
1.000 (5 præmier) Indskud: 400 kr.

Løb 6
3-14-årige højst 249.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-
1.000 (5 præmier) Indskud: 400 kr.

Løb 7 - HVL Gruppens Ærespræmie
3-14-årige højst 955.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-
1.000 (5 præmier) Indskud: 400 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 8 - Monteformløb
4-14-årige. 2140 m. Monté. Voltestart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Ryttere med mere end 3 sejre i 2016 tilde-
les 20 meter ekstra tillæg.

Løb 9 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
4-14-årige. 1640 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200 
(6 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 15 karrierestar-
ter.

Løb 10 - Uddannelsesløb - Formløb
4-14-årige. 2140 m. Voltestart. 10 star-
tende.
Præmier: 1.500-900-700-500-200
(5 præmier) Intet indskud.
Se reglerne for løbstypen.

Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2140 m. Voltestart. 12 star-
tende.

Løb 92 - Fremvisningsløb 1.28
2-14-årige. 1640 m. Voltestart. 12 star-
tende. Køres der mere end 3 sekunder 
hurtigere end idealtiden, pålægges der ku-
sken et gebyr på kr. 500.

Søndag 30. april kl. 13.15

Startmelding:
Tirsdag 25. april kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der 
senest har startet i udenlandsk træning, 
skal være startmeldt senest mandag 24. 
april kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, 
så kan startmeldingen afvises.

Løb 1 - 3 års Hoppeløb
3-årige hopper. 2140 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-
1.500 (5 præmier) Indskud: 500 kr.

Løb 2
3-14-årige højst 2.750 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 3 - Rudolf Jensens Mindeløb - 
DTC's 3 års Serie - Hoppeløb
3-årige danskfødte hopper højst 20.000 
kr. 2140 m. Tillæg 20 m ved 6.501 kr.
Præmier: 10.000-6.000-3.500-2.500-
1.800-1.200 (6 præmier) Indskud: 400 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, 
kusk og staldmand.

Løb 4 - Dantoto præsenterer Sigter mod 
Stjernerne
3-14-årige. 2140 m. Tillæg 20 m ved 
18.001 kr., 40 m ved 54.001 kr., 60 m ved 
162.001 kr., 80 m ved 650.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-
450 (6 præmier) Intet indskud.
Gavekort til vindende kusk. Se reglerne 
for løbsserien.

Løb 5 - Hoppeløb
3-14-årige hopper. 2140 m. Tillæg 20 m 
ved 42.001 kr., 40 m ved 130.001 kr., 60 
m ved 555.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 6 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 5
3-14-årige højst 50.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-
1.250 (5 præmier) Indskud: 500 kr.

Løb 7 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 4
3-14-årige højst 100.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-
1.250 (5 præmier) Indskud: 500 kr.

Løb 8 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 3
3-14-årige højst 200.000 kr.
2640 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-
1.250 (5 præmier) Indskud: 500 kr.

Løb 9 - DM for Hopper 2017 - Travli-
gaen, liga 1
3-14-årige danskfødte hopper.
2140 m. Autostart.
Præmier: 60.000-27.000-13.000-8.000-
5.000-4.000-3.000 (7 præmier) Intet 
indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, 
kusk, staldmand og opdrætter. Dækken 
og laurbærkrans.

Løb 10 - Formløb Klasse 3 Amatør/
Jockey
4-14-årige. 2140 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200 
(6 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 15 karrierestar-
ter.

Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2140 m. Voltestart. 12 star-
tende.

Fredag 12. maj kl. 15.45

Startmelding:
Mandag 8. maj kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der 
senest har startet i udenlandsk træning, 
skal være startmeldt senest fredag 5. maj 
kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så 
kan startmeldingen afvises.

Løb 1
3-14-årige højst 7.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 1.851 kr. 12 startende.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 2 - 4 års Løb
4-årige højst 35.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 3-6 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 110.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600
(5 præmier) Indskud: 240 kr.
Når hestene er inddelt i løbene, vil der 
blive foretaget lodtrækning om, hvilket 
løb der skal være Travtræner Henning Ja-
cobsens Vandrepokal med ærespræmie til 
vinderens ejer.
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Løb 7 - Afdelingsløb
3-14-årige højst 220.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-
1.000 (5 præmier) Indskud: 400 kr.
Bemærk at de anmeldte heste skal starte i 
to løb på dagen. Begge løb med distan-
cen 1640 meter. Startsporene vil være 
omvendte fra 1. til 2. afdeling. Det skal 
endvidere bemærkes, at heste der bliver 
distancerede eller diskvalificeres i første 
afdeling ikke må starte i anden afdeling. 
Bonuspræmie på 5.000 kr. såfremt samme 
hest vinder begge afdelinger.

Løb 8 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
4-14-årige. 2640 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200 
(6 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 15 karrierestar-
ter.

Løb 9 - Monteuddannelsesløb - Formløb
4-14-årige. 2140 m. Voltestart. 10 star-
tende.
Præmier: 1.500-900-700-500-200 
(5 præmier) Intet indskud.
Se reglerne for løbstypen.

Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2140 m. Voltestart. 12 star-
tende.

Lørdag 20. maj kl. 12.45

Startmelding:
Tirsdag 16. maj kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der 
senest har startet i udenlandsk træning, 
skal være startmeldt senest mandag 15. 
maj kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, 
så kan startmeldingen afvises.

Løb 1
3-14-årige højst 3.500 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 2
3-14-årige højst 21.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 7.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 3 - Amatørløb
3-14-årige. 2140 m. Tillæg 20 m ved 
10.001 kr., 40 m ved 30.001 kr., 60 m ved 
90.001 kr., 80 m ved 300.001 kr., 100 m 
ved 950.001 kr.
Præmier: 5.000-3.000-2.000-1.000-600-
400 (6 præmier) Intet indskud.

Løb 4
3-14-årige højst 42.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 14.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 5
3-14-årige højst 75.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 6 
3-14-årige højst 145.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 7
3-14-årige højst 282.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 8 - Specialløb
3-14-årige. 2140 m. Voltestart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.
For heste med højst 10.000 kr. indvundet 
i 2017 i minimum 3 starter. Tillæg ved 
vundne 2.001 kr., 6.001 kr., 15.001 kr. i 
de sidste 10 starter.

Løb 9 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
4-14-årige. 1640 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200 
(6 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 15 karrierestar-
ter.

Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2140 m. Voltestart. 12 star-
tende.

Løb 92 - Fremvisningsløb 1.27
2-14-årige. 1640 m. Voltestart. 12 star-
tende. Køres der mere end 3 sekunder 
hurtigere end idealtiden, pålægges der ku-
sken et gebyr på kr. 500.

Flyvej 2
7800 Skive

Telefon: 8881 1206
Mail: skive@trav.dk
www.skive-trav.dk

Startmelding:
Telefon: 8881 1222
Mail: kp@danskhv.dk 

Mandag 10. april kl. 18.30

Startmelding:
Tirsdag 4. april kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der 
senest har startet i udenlandsk træning, 
skal være startmeldt senest mandag 3. 
april kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, 
så kan startmeldingen afvises.

Løb 1- Bent Svendsens 30 års Jubilæ-
umsløb
3-14-årige højst 3.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 2 - Skive Amatørserie 2017
3-14-årige. 2000 m. Tillæg 20 m ved 
15.001 kr., 40 m ved 45.001 kr., 60 m ved 
135.001 kr., 80 m ved 540.001 kr.
Præmier: 5.000-3.000-2.000-1.000-600-
400 (6 præmier) Intet indskud.
Vingave til vindende kusk. Dækken.

Løb 3-6 - Kulturcenter Limfjords Æres-
præmie - Amerikanerløb
3-14-årige højst 115.000 kr.
1600 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 7 - Kulturcenter Limfjords Æres-
præmie - Amerikanerløb
3-14-årige højst 275.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
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Løb 8 - Monteløb
4-14-årige. 2000 m. Monté. Tillæg 20 m 
ved 70.001 kr., 40 m ved 170.001 kr., 60 
m ved 595.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 9 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
4-14-årige. 2000 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200 
(6 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 15 karrierestar-
ter.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 10 - Uddannelsesløb - Formløb
4-14-årige. 2000 m. Voltestart. 10 star-
tende.
Præmier: 1.500-900-700-500-200
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2000 m. Voltestart. 12 star-
tende.

Løb 92 - Fremvisningsløb 1.27
2-14-årige. 1600 m. Voltestart. 12 star-
tende. Køres der mere end 3 sekunder 
hurtigere end idealtiden, pålægges der ku-
sken et gebyr på kr. 500.

Søndag 23. april kl. 13.15

Startmelding:
Tirsdag 18. april kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der 
senest har startet i udenlandsk træning, 
skal være startmeldt senest onsdag 12. 
april kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, 
så kan startmeldingen afvises.

Løb 1 - Skive El Service præsenterer Pay 
Dirts Mindeløb 2017
3-årige. 2060 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 60.000-27.000-13.000-8.000-
6.000-4.000-2.000 (7 præmier) Indskud: 
500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, 
kusk, staldmand og opdrætter. Vandre-
pokal til vinderens ejer. Dækken og laur-
bærkrans.

Løb 2 - Diana Lys præsenterer Frosty 
Hanovers Mindeløb 2017
4-årige. 2060 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 60.000-27.000-13.000-8.000-
6.000-4.000-2.000 (7 præmier) Indskud: 
500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, 
kusk, staldmand og opdrætter. Vandre-
pokal til vinderens ejer. Dækken og laur-
bærkrans.

Løb 3 - Back On Track præsenterer Lord 
Valentines Mindeløb 2017
5-årige. 2060 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 60.000-27.000-13.000-8.000-
6.000-4.000-2.000 (7 præmier) Indskud: 
500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, 
kusk, staldmand og opdrætter. Vandre-
pokal til vinderens ejer. Dækken og laur-
bærkrans.

Løb 4 - DTC's 3 års Serie
3-årige danskfødte højst 2.500 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-
1.000-600 (6 præmier) Indskud: 400 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 5 - Dantoto præsenterer Sigter Mod 
Stjernerne
3-14-årige. 2000 m. Tillæg 20 m ved 
25.001 kr., 40 m ved 75.001 kr., 60 m ved 
225.001 kr., 80 m ved 850.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-
1.000 (5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og gavekort 
til vindende kusk. Se reglerne for løbs-
serien.

Løb 6 - Skive Kommune præsenterer 
Travligaen, liga 5
3-14-årige højst 50.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-
1.250-750 (6 præmier) Indskud: 500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 7 - Radio Skive præsenterer Travli-
gaen, liga 4
3-14-årige højst 100.000 kr.
2550 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-
1.250-750 (6 præmier) Indskud: 500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 8 - Fjends Dyrlægerne præsenterer 
Travligaen, liga 3
3-14-årige højst 200.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-
1.250-750 (6 præmier) Indskud: 500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 9 - AP Gyllevogne præsenterer 
Travligaen, liga 2
3-14-årige højst 500.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-
1.250-750 (6 præmier) Indskud: 500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 10 - Revisionsfirmaet Lars Olsen 
præsenterer Jubilæumspokalen - Travli-
gaen, liga 1
3-14-årige. 1600 m. Autostart.
Præmier: 30.000-15.000-7.500-4.500-
3.000 (5 præmier) Indskud: 500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og 
staldmand. Dækken og vandrepokal.

Løb 11 - Kloak og miljøservice Skives 
Ærespræmie - Monteløb - Monte Rytter 
Cup
4-14-årige højst 380.000 kr. 2000 m. 
Monté. Tillæg 20 m ved 75.001 kr., 40 m 
ved 150.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer. Se reglerne 
for løbsserien.

Løb 12 - Beslagsmed Dennis Kristian-
sens Ærespræmie - Formløb 1.19 - Ama-
tør
4-14-årige. 1600 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200 
(6 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Mandag 8. maj kl. 18.30

Startmelding:
Tirsdag 2. maj kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der 
senest har startet i udenlandsk træning, 
skal være startmeldt senest mandag 1. maj 
kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så 
kan startmeldingen afvises.

Løb 1
3-14-årige højst 6.500 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 1.851 kr. 12 startende.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 2
3-14-årige højst 39.000 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 13.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 3
3-14-årige højst 25.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 4 - Hoppeløb
3-14-årige hopper højst 395.000 kr. 2000 
m. Tillæg 20 m ved 30.001 kr., 40 m ved 
90.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 5
3-14-årige højst 73.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
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Løb 6 - Skive Amatørserie 2017
3-14-årige højst 100.000 kr.
1600 m. Autostart.
Præmier: 5.000-3.000-2.000-1.000-600-
400 (6 præmier) Intet indskud.
Vingave til vindende kusk. Dækken.

Løb 7
3-14-årige højst 120.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 8
3-14-årige højst 250.000 kr.
1600 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 9 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
4-14-årige. 2000 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200 
(6 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 15 karrierestar-
ter.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 10 - Monteuddannelsesløb - Form-
løb
4-14-årige. 2000 m. Monté. Voltestart. 10 
startende.
Præmier: 1.500-900-700-500-200
(5 præmier) Intet indskud.
Se reglerne for løbstypen.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2000 m. Voltestart. 12 star-
tende.

Løb 92 - Fremvisningsløb 1.26
2-14-årige. 1600 m. Voltestart. 12 star-
tende. Køres der mere end 3 sekunder 
hurtigere end idealtiden, pålægges der 
kusken et gebyr på kr. 500.

Fredag 19. maj kl. 15.45

Startmelding:
Mandag 15. maj kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der 
senest har startet i udenlandsk træning, 
skal være startmeldt senest torsdag 11. 
maj kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, 
så kan startmeldingen afvises.

Løb 1 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 8.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 2 - DTC's 3 års Serie
3-årige danskfødte højst 15.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-
450 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 3-8 - DM for Travtrænere 2017 - 
Afdeling 1-6 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 355.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-
1.500 (5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk.
Lodtrækning om hestene blandt de delta-
gende kuske.

Løb 9 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 995.000 kr.
1600 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-
1.250-750 (6 præmier) Indskud: 500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 10 - Formløb 1.20 - Amatør
4-14-årige. 2550 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200 
(6 præmier) Intet indskud.
Løbet er endvidere åbent for jockeyer med 
højst 2 sejre i 2017. Ærespræmie til vinde-
rens ejer.

Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2000 m. Voltestart. 
12 startende.

Skydebanevej 25
9000 Aalborg

Telefon: 8881 1207 
Mail: info@aav.dk
www.aav.dk

Startmelding:
Telefon: 8881 1222
Mail: kp@danskhv.dk 

Søndag 2. april kl. 13.15

Startmelding:
Tirsdag 28. marts kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der 
senest har startet i udenlandsk træning, 
skal være startmeldt senest mandag 27. 
marts kl. 10.00. Startmeldes hesten se-
nere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 1 - DTC's 3 års Serie
3-årige danskfødte højst 6.000 kr. 2140 
m. Tillæg 20 m ved 1 kr. 12 startende.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-
1.000-600 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 2
3-14-årige højst 7.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 1.851 kr. 12 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 3 - Apriljagten
3-14-årige højst 350.000 kr. 2140 m. Til-
læg 20 m ved 13.001 kr., 40 m ved 39.001 
kr., 60 m ved 117.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-
1.000 (5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 4 - Amatørløb
3-14-årige højst 162.000 kr. 2140 m. Til-
læg 20 m ved 18.001 kr., 40 m ved 54.001 
kr.
Præmier: 5.000-3.000-2.000-1.000-600-
400 (6 præmier) Intet indskud.

Løb 5 - Hoppeløb
3-14-årige hopper højst 325.000 kr. 2140 
m. Tillæg 20 m ved 25.001 kr., 40 m ved 
75.001 kr.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.000-
2.000-1.200 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
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Løb 6 – Cowboyland præsenterer Travli-
gaen, liga 5 - Finale
3-14-årige højst 50.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 40.000-20.000-10.000-6.000-
4.000-3.000-3.000-3.000 (8 præmier) 
Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer. Se reglerne 
for løbsserien.

Løb 7 - Travligaen, liga 4 - Finale
3-14-årige højst 100.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 40.000-20.000-10.000-6.000-
4.000-3.000-3.000-3.000 (8 præmier) 
Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer. Se reglerne 
for løbsserien.

Løb 8 - Travligaen, liga 3 - Finale
3-14-årige højst 200.000 kr.
2640 m. Autostart.
Præmier: 40.000-20.000-10.000-6.000-
4.000-3.000-3.000-3.000 (8 præmier) 
Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer. Se reglerne 
for løbsserien.

Løb 9 - Travligaen, liga 2 - Finale
3-14-årige højst 500.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 40.000-20.000-10.000-6.000-
4.000-3.000-3.000-3.000 (8 præmier) 
Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer. Se reglerne 
for løbsserien.

Løb 10 – Aalborg Kommune præsenterer 
Travligaen, liga 1 - Finale
3-14-årige. 2140 m. Autostart.
Præmier: 40.000-20.000-10.000-6.000-
4.000-3.000-3.000-3.000 (8 præmier) 
Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer. Se reglerne 
for løbsserien.

Løb 11 - Formløb Klasse 3 Amatør/
Jockey
4-14-årige. 1640 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200 
(6 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 15 karrierestar-
ter.

Løb 91 - Prøveløb
3-14-årige. 2140 m. 
Voltestart. 12 startende.

Lørdag 15. april kl. 18.55

Startmelding:
Mandag 10. april kl. 8.30-11.00

OBS! Bemærk startmeldingsdatoen.
Heste i udenlandsk træning og heste, der 
senest har startet i udenlandsk træning, 
skal være startmeldt senest fredag 7. april 
kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så 
kan startmeldingen afvises.

Løb 1
3-14-årige højst 3.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 2
3-14-årige højst 15.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 5.001 kr. 12 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 3
3-14-årige højst 30.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 10.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 4 - DTC's 3 års Serie
3-årige danskfødte højst 20.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-
450 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 5 - Amatørløb
3-14-årige højst 360.000 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 40.001 kr., 40 m ved 
120.001 kr.
Præmier: 5.000-3.000-2.000-1.000-600-
400 (6 præmier) Intet indskud.

Løb 6 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 5
3-14-årige højst 50.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-
1.250-750 (6 præmier) Indskud: 500 kr.

Løb 7 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 4
3-14-årige højst 100.000 kr.
2640 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-
1.250-750 (6 præmier) Indskud: 500 kr.

Løb 8 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 3
3-14-årige højst 200.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-
1.250-750 (6 præmier) Indskud: 500 kr.

Løb 9 - Hoppeløb
3-14-årige hopper.
1640 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-
1.500-900 (6 præmier) Indskud: 500 kr.

Løb 10 - Monteløb - Specialløb
4-14-årige. 2140 m. Monté. Autostart. 10 
startende.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.
For heste med højst 15.000 kr. indvundet 
i 2016 + 2017 i minimum 5 starter.

Løb 11 - Formløb 1.19 - Amatør
4-14-årige. 2140 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200 
(6 præmier) Intet indskud.
Løbet er endvidere åbent for jockeyer med 
højst 20 starter i 2016.

Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2140 m. Voltestart. 12 star-
tende.

Løb 92 - Fremvisningsløb 1.28
2-14-årige. 2140 m. Voltestart. 12 star-
tende. Køres der mere end 3 sekunder 
hurtigere end idealtiden, pålægges der 
kusken et gebyr på kr. 500.

Mandag 24. april kl. 18.30

Startmelding:
Onsdag 19. april kl. 8.30-11.00

OBS! Bemærk startmeldingsdatoen.
Heste i udenlandsk træning og heste, der 
senest har startet i udenlandsk træning, 
skal være startmeldt senest tirsdag 18. 
april kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, 
så kan startmeldingen afvises.

Løb 1
3-14-årige højst 4.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 1 kr. 12 startende.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 2 - Amerikanerløb - OBS! For heste 
med højst 500 startpoint.
3-14-årige højst 11.000 kr. 
2140 m. Autostart. Grundlag 4.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 3 - Amerikanerløb - OBS! For heste 
med højst 500 startpoint.
3-14-årige højst 22.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 4 - Amerikanerløb - OBS! For heste 
med højst 500 startpoint.
3-14-årige højst 42.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.
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Løb 5 - Afdelingsløb - OBS! For heste 
med højst 500 startpoint.
3-14-årige højst 75.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Indskud: 300 kr.
Bemærk at de anmeldte heste skal starte i 
to løb på dagen. Begge løb med distan-
cen 1640 meter. Startsporene vil være 
omvendte fra 1. til 2. afdeling. Det skal 
endvidere bemærkes, at heste der bliver 
distancerede eller diskvalificeres i første 
afdeling ikke må starte i anden afdeling. 
Bonuspræmie på 5.000 kr. såfremt samme 
hest vinder begge afdelinger.

Løb 6 - Amerikanerløb - OBS! For heste 
med højst 500 startpoint.
3-14-årige højst 135.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 7 - Amerikanerløb - OBS! For heste 
med højst 500 startpoint.
3-14-årige højst 250.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 8 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
4-14-årige. 2140 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200 
(6 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 15 karrierestar-
ter.

Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2140 m. Voltestart. 12 star-
tende.

Mandag 1. maj kl. 18.30

Startmelding:
Tirsdag 25. april kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der 
senest har startet i udenlandsk træning, 
skal være startmeldt senest mandag 24. 
april kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, 
så kan startmeldingen afvises.

Løb 1
3-14-årige højst 2.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 2
3-14-årige højst 12.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 4.001 kr. 12 startende.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 3
3-14-årige højst 24.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 8.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 4
3-14-årige højst 46.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 5
3-14-årige højst 84.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 6 - Amatørløb
3-14-årige højst 100.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 5.000-3.000-2.000-1.000-600-
400 (6 præmier) Intet indskud.

Løb 7
3-14-årige højst 165.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 8
3-14-årige. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 330.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-
1.000 (5 præmier) Indskud: 400 kr.

Løb 9 - Monteformløb
4-14-årige. 2140 m. Monté. Voltestart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 10 - Formløb 1.20 - Amatør
4-14-årige. 1640 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200 
(6 præmier) Intet indskud.
Løbet er endvidere åbent for jockeyer med 
højst 3 sejre i 2016.

Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2140 m. Voltestart. 12 star-
tende.

Onsdag 10. maj kl. 15.15

Startmelding:
Torsdag 4. maj kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der 
senest har startet i udenlandsk træning, 
skal være startmeldt senest onsdag 3. maj 
kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så 
kan startmeldingen afvises.

Løb 1
3-14-årige højst 6.500 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 1.851 kr. 12 startende.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 2 - DTC's 3 års Serie
3-årige danskfødte højst 10.000 kr. 2140 
m. Tillæg 20 m ved 3.001 kr. 12 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-
450 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 3
3-14-årige højst 16.000 kr.
2140 m. Autostart. Grundlag 6.501 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 4
3-14-årige højst 88.000 kr. 2640 m.
Tillæg 20 m ved 31.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 5
3-14-årige højst 58.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 6 - Amatørløb
3-14-årige højst 305.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 75.001 kr.
Præmier: 5.000-3.000-2.000-1.000-600-
400 (6 præmier) Intet indskud.

Løb 7 
3-14-årige højst 140.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 8
3-14-årige højst 227.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 9 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
4-14-årige. 2640 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200 
(6 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 15 karrierestar-
ter.

Løb 10 - Uddannelsesløb - Formløb
4-14-årige. 2140 m. Voltestart. 10 star-
tende.
Præmier: 1.500-900-700-500-200
(5 præmier) Intet indskud.
Se reglerne for løbstypen.

Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2140 m. Voltestart. 12 star-
tende.

Løb 92 - Fremvisningsløb 1.27
2-14-årige. 2140 m. Voltestart. 12 star-
tende. Køres der mere end 3 sekunder 
hurtigere end idealtiden, pålægges der ku-
sken et gebyr på kr. 500.
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Søndag 21. maj kl. 13.15

Startmelding:
Mandag 15. maj kl. 8.30-11.00

OBS! Bemærk startmeldingsdatoen.
Heste i udenlandsk træning og heste, der 
senest har startet i udenlandsk træning, 
skal være startmeldt senest torsdag 11. 
maj kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, 
så kan startmeldingen afvises.

Løb 1 - 3 års Hoppeløb
3-årige hopper. 2140 m. Autostart.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.000-
2.000-1.200 (6 præmier) Indskud: 500 kr.

Løb 2
3-14-årige højst 4.500 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 3-8 – Aalborg Kommune præsente-
rer DM for Travtrænere 2017 - Afdeling 
7-12 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 305.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-
1.500 (5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk. 
Lodtrækning om hestene blandt de delta-
gende kuske.

Løb 9 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 2
3-14-årige højst 500.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-
1.500-900 (6 præmier) Indskud: 500 kr.

Løb 10 - Monteløb
4-14-årige højst 255.000 kr. 2140 m. 
Monté. Tillæg 20 m ved 40.001 kr., 40 m 
ved 101.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 11 - Formløb 1.20 - Amatør/Jockey
4-14-årige. 2140 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200 
(6 præmier) Intet indskud.

Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2140 m. Voltestart. 12 star-
tende.

Onsdag 31. maj kl. 15.15

Startmelding:
Onsdag 24. maj kl. 8.30-11.00

OBS! Bemærk startmeldingsdatoen.
Heste i udenlandsk træning og heste, der 
senest har startet i udenlandsk træning, 
skal være startmeldt senest tirsdag 23. maj 
kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så 
kan startmeldingen afvises.

Løb 1
3-14-årige højst 1 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 2
3-14-årige højst 10.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 3.001 kr. 12 startende.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 3
3-14-årige højst 18.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 6.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 4 - Amatørløb
3-14-årige højst 189.000 kr. 2140 m. Til-
læg 20 m ved 21.001 kr., 40 m ved 63.001 
kr.
Præmier: 5.000-3.000-2.000-1.000-600-
400 (6 præmier) Intet indskud.

Løb 5
3-14-årige højst 108.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 36.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 6
3-14-årige højst 69.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 7
3-14-årige højst 185.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 8
3-14-årige højst 280.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 9 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
4-14-årige. 1640 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200 
(6 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 15 karrierestar-
ter.

Løb 10 - Uddannelsesløb - Formløb
4-14-årige. 2140 m. Voltestart. 10 star-
tende.
Præmier: 1.500-900-700-500-200
(5 præmier) Intet indskud.
Se reglerne for løbstypen.

Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2140 m. Voltestart. 12 star-
tende.

Gedser Landevej 22
4800 Nykøbing Falster

Telefon: 8881 1208
Mail: nft@trav.dk
www.nykftrav.dk 

Torsdag 6. april kl. 18.30

Startmelding:
Torsdag 30. marts kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der 
senest har startet i udenlandsk træning, 
skal være startmeldt senest onsdag 29. 
marts kl. 10.00. Startmeldes hesten se-
nere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 1 - Hesteejerpokalen
3-14-årige højst 3.500 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Indskud: 160 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 2-6 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 105.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Indskud: 160 kr.

Løb 7 – Påskepokalen
3-14-årige. 2140 m. Tillæg 20 m ved 
200.001 kr. Præmier: 5.000-2.500-1.250-
750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 8 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
4-14-årige. 2640 m. Voltestart.
Præmier: 2.500-1.250-650-350-250
(5 præmier) Intet indskud. For heste med 
minimum 15 karrierestarter.
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Løb 9 - Hesteejerforeningens Amatørse-
rie - Puljeløb 1.21
4-14-årige. 2140 m. Voltestart.
Præmier: 3.500-1.750-900-500-350
(5 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 5 karrierestarter. 
Hestene sættes op i løbet af formberegne-
ren. Se reglerne for løbsserien. Startmel-
ding til dette løb skal foretages senest 
onsdag 29. marts inden kl. 11.00. Deref-
ter vil listen blive offentliggjort på www.
nykftrav.dk - og hestene kan slettes indtil 
torsdag 30. marts kl. 11.00. Ærespræmie 
til vinderens ejer.

Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2140 m. Voltestart. 12 star-
tende.

Torsdag 20. april kl. 18.30

Startmelding:
Onsdag 12. april kl. 8.30-11.00

OBS! Bemærk startmeldingsdatoen.
Heste i udenlandsk træning og heste, der 
senest har startet i udenlandsk træning, 
skal være startmeldt senest tirsdag 11. 
april kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, 
så kan startmeldingen afvises.

Løb 1 - Nykøbing F. Isenkrams Æres-
præmie
3-14-årige højst 8.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 2.251 kr. 12 startende.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 2-5 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 145.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Indskud: 160 kr.

Løb 6 - Aprilpokalen - Amerikanerløb
3-14-årige. 2140 m. Tillæg 20 m ved 
425.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 7 - Monteformløb
4-14-årige. 2140 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 8 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
4-14-årige. 2140 m. Voltestart.
Præmier: 2.500-1.250-650-350-250
(5 præmier) Intet indskud. For heste med 
minimum 15 karrierestarter.

Løb 9 - Hesteejerforeningens Amatørse-
rie - Puljeløb 1.20
4-14-årige. 1640 m. Voltestart.
Præmier: 3.500-1.750-900-500-350
(5 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 5 karrierestarter. 
Hestene sættes op i løbet af formberegne-
ren. Se reglerne for løbsserien. Startmel-
ding til dette løb skal foretages senest 
tirsdag 11. april inden kl. 11.00. Deref-
ter vil listen blive offentliggjort på www.
nykftrav.dk - og hestene kan slettes indtil 
onsdag 12. april kl. 11.00. Ærespræmie til 
vinderens ejer.

Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2140 m. Voltestart. 12 star-
tende.

Onsdag 3. maj kl. 15.15

Startmelding:
Torsdag 27. april kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der 
senest har startet i udenlandsk træning, 
skal være startmeldt senest onsdag 26. 
april kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, 
så kan startmeldingen afvises.

Løb 1
3-14-årige højst 4.500 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Indskud: 160 kr.

Løb 2
3-14-årige højst 9.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Indskud: 160 kr.

Løb 3
3-14-årige højst 54.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 18.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 4
3-14-årige højst 36.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 5 - Hotfoots Mindeløb
3-14-årige. 2640 m. Tillæg 20 m ved 
70.001 kr., 40 m ved 150.001 kr., 60 m 
ved 355.001 kr., 80 m ved 1.355.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 6
3-14-årige højst 120.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 7
3-14-årige højst 250.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 8 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
4-14-årige. 1640 m. Voltestart.
Præmier: 2.500-1.250-650-350-250
(5 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 15 karrierestar-
ter.

Løb 9 - Hesteejerforeningens Amatørse-
rie - Puljeløb 1.21
4-14-årige. 2140 m. Voltestart.
Præmier: 3.500-1.750-900-500-350 
(5 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 5 karrierestarter. 
Hestene sættes op i løbet af formberegne-
ren. Se reglerne for løbsserien. Startmel-
ding til dette løb skal foretages senest 
onsdag 26. april inden kl. 11.00. Deref-
ter vil listen blive offentliggjort på www.
nykftrav.dk - og hestene kan slettes indtil 
torsdag 27. april kl. 11.00. Ærespræmie til 
vinderens ejer.

Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2140 m. Voltestart. 12 star-
tende.

Onsdag 17. maj kl. 15.15

Startmelding:
Torsdag 11. maj kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der 
senest har startet i udenlandsk træning, 
skal være startmeldt senest onsdag 10. maj 
kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så 
kan startmeldingen afvises.

Løb 1
3-14-årige højst 5.500 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 1.551 kr. 12 startende.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Indskud: 160 kr.

Løb 2 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 15.000 kr.
2140 m. Autostart. Grundlag 5.501 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 3 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 26.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 4 - Majpokalen - Amerikanerløb
3-14-årige højst 144.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 48.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
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Løb 5 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 80.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 6 - Pinsepokalen - Amerikanerløb
3-14-årige højst 350.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 7 - Monteformløb
4-14-årige. 1640 m. Monté. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 8 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
4-14-årige. 2640 m. Voltestart.
Præmier: 2.500-1.250-650-350-250
(5 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 15 karrierestar-
ter.

Løb 9 - Hesteejerforeningens Amatørse-
rie - Finale - Puljeløb 1.21
4-14-årige. 2140 m. Voltestart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 5 karrierestarter. 
Hestene sættes op i løbet af formberegne-
ren. Se reglerne for løbsserien. Startmel-
ding til dette løb skal foretages senest 
onsdag 10. maj inden kl. 11.00. Deref-
ter vil listen blive offentliggjort på www.
nykftrav.dk - og hestene kan slettes indtil 
torsdag 11. maj kl. 11.00. Ærespræmie til 
vinderens ejer.

Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2140 m. Voltestart. 12 star-
tende.

KANNIKEGÅRD 
Rønnevej 1
3720 Åkirkeby

Telefon: 8881 1209
Mail: bts@trav.dk
info@bornholmstravbane.dk

Lørdag 1. april kl. 12.45

Startmelding:
Torsdag 23. marts kl. 8.30-9.30

OBS! Bemærk startmeldingsdatoen.
Heste i udenlandsk træning og heste, der 
senest har startet i udenlandsk træning, 
skal være startmeldt senest onsdag 22. 
marts kl. 10.00. Startmeldes hesten se-
nere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 1 - Revisorfirmaet Dunk Pedersens 
Åbningsløb 2017
3-14-årige. 2440 m. Autostart.
Præmier: 3.200-1.700-1.450-950-700
(5 præmier) Indskud: 130 kr.
Dækken.

Løb 2
3-14-årige højst 25.000 kr. 1820 m. Til-
læg 20 m ved 7.001 kr., 40 m ved 12.501 
kr.
Præmier: 2.600-1.400-1.200-750-550
(5 præmier) Indskud: 108 kr.

Løb 3-8 - Bornholmerløb
3-14-årige højst 180.000 kr.
1860 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 93 kr.

Løb 9 - Formløb Klasse 3
4-14-årige. 1820 m. Voltestart.
Grundlag 10.000 kr.
Præmier: 1.100-700-600-450-250
(5 præmier) Indskud: 10 kr.

Løb 91 - Prøveløb
3-14-årige. 1820 m. Voltestart.

Lørdag 15. april kl. 12.45

Startmelding:
Torsdag 6. april kl. 8.30-9.30

OBS! Bemærk startmeldingsdatoen.
Heste i udenlandsk træning og heste, der 
senest har startet i udenlandsk træning, 
skal være startmeldt senest onsdag 5. april 
kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så 
kan startmeldingen afvises.

Løb 1 - Begynderløb
3-14-årige højst 9.000 kr. 1820 m. Tillæg 
20 m ved 2.401 kr., 40 m ved 5.000 kr.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 93 kr.
Indgår i Bornholm.nu's Unghesteserie.

Løb 2 - Monteløb
4-14-årige højst 400.000 kr. 1840 m. 
Monté. Tillæg 20 m ved 115.001 kr.
Præmier: 2.600-1.400-1.200-750-550
(5 præmier) Indskud: 10 kr.
20 meter lettelse til ryttere med max 3 
sejre i karrieren. Ærespræmie til vinderens 
ejer og rytter. Indgår i Circle K Rytter-
serien.

Løb 3
3-14-årige højst 22.000 kr. 1820 m.
Tillæg 20 m ved 14.001 kr.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 93 kr.

Løb 4
3-14-årige højst 41.000 kr.
2160 m. Autostart.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 93 kr.

Løb 5 - Hector Brogårds Mindeløb præ-
senteret af Hotel Hammersø
3-14-årige højst 75.000 kr.
2160 m. Autostart.
Præmier: 3.200-1.700-1.450-950-700
(5 præmier) Indskud: 130 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og 
staldmand.

Løb 6 - Ungdomsløb
3-14-årige højst 105.000 kr.
1860 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 2.600-1.400-1.200-750-550
(5 præmier) Indskud: 10 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk. 
Indgår i Ungdomsserien.

Løb 7
3-14-årige højst 170.000 kr.
2160 m. Autostart.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 93 kr.

Løb 8 - Hurtigløb
3-14-årige. 1860 m. Autostart.
10 startende.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 108 kr.
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Løb 9 - Formløb Klasse 3
4-14-årige. 1820 m. Voltestart.
Grundlag 10.000 kr.
Præmier: 1.100-700-600-450-250
(5 præmier) Indskud: 10 kr.

Løb 91 - Prøveløb
3-14-årige. 1820 m. Voltestart.

Lørdag 22. april kl. 13.15

Startmelding:
Søndag 16. april kl. 8.30-9.30

OBS! Bemærk startmeldingsdatoen.
Heste i udenlandsk træning og heste, der 
senest har startet i udenlandsk træning, 
skal være startmeldt senest onsdag 12. 
april kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, 
så kan startmeldingen afvises.

Løb 1 - Golden League 1. afdeling præ-
senteret af BornFiber, Bornholms Brand 
og Inhouse
3-14-årige.1860 m. Autostart.
10 startende.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 160 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk

Løb 2 - Begynderløb
3-14-årige højst 10.000 kr. 1820 m.
Tillæg 20 m ved 4.501 kr.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 93 kr.
Indgår i Bornholm.nu's Unghesteserie.

Løb 3
3-14-årige højst 24.000 kr. 2120 m.
Tillæg 20 m ved 15.001 kr.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 93 kr.

Løb 4-6 – Bornholmer/Amerikanerløb
3-14-årige 20.000 - 100.000 kr.
1860 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 93 kr.
Hestene sættes op i præmiesumsrække-
følge. Herefter tildeles de heste med lavest 
præmiesum 1. række bag startvognen i 
hvert sit løb (3 løb 5 stk. i hver) og her-
efter tildeles hestene med højst præmie-
sum 2. række bag startvognen i hvert sit 
løb (3 løb 5 stk. i hver). Løbssekretariatet 
forbeholder sig ret til at ændre løbene til 
amerikanerløb.

Løb 7
3-14-årige højst 135.000 kr.
2440 m. Autostart.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 93 kr.

Løb 8
3-14-årige højst 200.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 93 kr.

Løb 9 - Formløb Klasse 3
4-14-årige. 2120 m. Voltestart.
Grundlag 10.000 kr.
Præmier: 1.100-700-600-450-250
(5 præmier) Indskud: 10 kr.

Løb 91 - Prøveløb
3-14-årige. 1820 m. Voltestart.

Lørdag 29. april kl. 13.15

Startmelding: 
Mandag 24. april kl. 8.30-9.30

Heste i udenlandsk træning og heste, der 
senest har startet i udenlandsk træning, 
skal være startmeldt senest fredag 21. 
april kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, 
så kan startmeldingen afvises.

Løb 1 - Avlshingsten Russell Hills Hop-
peløb - Amerikanerløb
3-14-årige hopper. 2160 m. Autostart.
Præmier: 2.600-1.400-1.200-750-550
(5 præmier) Indskud: 108 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 2 - Begynderløb
3-14-årige højst 7.500 kr. 2120 m. Tillæg 
20 m ved 1.501 kr., 40 m ved 4.001 kr.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 93 kr.
Indgår i Bornholm.nu's Unghesteserie.

Løb 3
3-14-årige højst 18.001 kr. 1820 m.
Tillæg 20 m ved 11.001 kr.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 93 kr.

Løb 4
3-14-årige højst 40.000 kr. 2120 m.
Tillæg 20 m ved 23.001 kr.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 93 kr.

Løb 5
3-14-årige højst 65.000 kr.
2440 m. Autostart.
Præmier: 2.600-1.400-1.200-750-550
(5 præmier) Indskud: 108 kr.

Løb 6
3-14-årige højst 80.000 kr.
2160 m. Autostart.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 93 kr.

Løb 7
3-14-årige højst 110.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 93 kr.

Løb 8
3-14-årige højst 220.000 kr.
2160 m. Autostart.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 93 kr.

Løb 9 - Monteformløb
4-14-årige. 2120 m. Monté. Voltestart. 
Grundlag 10.000 kr.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 10 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og rytter. 
Indgår i Circle K Rytterserie.

Løb 10 - Formløb Klasse 3
4-14-årige. 1820 m. Voltestart.
Grundlag 10.000 kr.
Præmier: 1.100-700-600-450-250
(5 præmier) Indskud: 10 kr.
Fortrin til amatører med under 50 starter 
siden 1.1.2014 og amatører med højst 5 
sejre siden 1.1.2012.

Løb 91 - Prøveløb
3-14-årige. 1820 m. Voltestart.

Lørdag 6. maj kl. 13.15

Startmelding:
Mandag 1. maj kl. 8.30-9.30

Heste i udenlandsk træning og heste, der 
senest har startet i udenlandsk træning, 
skal være startmeldt senest fredag 28. 
april kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, 
så kan startmeldingen afvises.

Løb 1-2 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 18.000 kr.
1820 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 93 kr.
Heste med lavest præmiesum har fortrin 
til start

Løb 3-5 - Bornholmerløb
3-14-årige højst 180.000 kr.
2160 m. Autostart.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 93 kr.

Løb 6 - FDT matchen - Amatørløb
3-14-årige højst 100.000 kr.
1860 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 3.200-1.700-1.450-950-700
(5 præmier) Indskud: 10 kr.
For inviterede kuske. Hver banes ama-
tørklub udpeger en kusk til løbet. Des-
uden udpeger FDT's bestyrelse op til 2 
deltagere. Ærespræmie til vinderens ejer 
og kusk.

Løb 7 - Ungdomsløb
3-14-årige højst 700.000 kr. 2120 m. Til-
læg 20 m ved 45.001 kr., 40 m ved 99.001 
kr., 60 m ved 179.001 kr.
Præmier: 2.600-1.400-1.200-750-550
(5 præmier) Indskud: 10 kr.
For kuske født efter 1.1.1990. Ærespræ-
mie til vinderens ejer og kusk. Indgår i 
Ungdomsserien.
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Løb 8 - Majstayeren
3-14-årige. 3000 m. Tillæg 20 m ved 
35.001 kr., 40 m ved 65.001 kr., 60 m ved 
125.001 kr., 80 m ved 240.001 kr.
Præmier: 2.600-1.400-1.200-750-550
(5 præmier) Indskud: 108 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer

Løb 9 - Formløb Klasse 3
4-14-årige. 2120 m. Voltestart.
Grundlag 10.000 kr.
Præmier: 1.100-700-600-450-250
(5 præmier) Indskud: 10 kr.

Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 1820 m. Voltestart.

Tirsdag 16. maj kl. 18.15

Startmelding:
Mandag 8. maj kl. 8.30-9.30

OBS! Bemærk startmeldingsdatoen.
Heste i udenlandsk træning og heste, der 
senest har startet i udenlandsk træning, 
skal være startmeldt senest fredag 5. maj 
kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så 
kan startmeldingen afvises.

Løb 1 - Golden League 2. afdeling 
præsenteret af BornFiber, Bornholms 
Brand og Inhouse
3-14-årige. 2440 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 160 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk.

Løb 2 - Unghesteløb
3-6-årige højst 8.000 kr. 1840 m. Tillæg 
20 m ved 2.001 kr., 40 m ved 5.001 kr.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 93 kr.
20 m lettelse til 3 årige heste i deres 5 
første karriere starter. Indgår i Bornholm.
nu's Unghesteserie.

Løb 3
3-14-årige højst 19.000 kr. 2120 m.
Tillæg 20 m ved 12.500 kr.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 93 kr.

Løb 4
3-14-årige højst 33.000 kr.
2160 m. Autostart.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 93 kr.

Løb 5
3-14-årige højst 70.000 kr. 2120 m.
Tillæg 20 m ved 41.001 kr.
Præmier: 2.600-1.400-1.200-750-550
(5 præmier) Indskud: 108 kr.

Løb 6
3-14-årige højst 160.000 kr.
1860 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 93 kr.

Løb 7
3-14-årige højst 220.000 kr. 1820 m.
Tillæg 20 m ved 105.001 kr.
Præmier: 2.600-1.400-1.200-750-550
(5 præmier) Indskud: 108 kr.

Løb 8 – Monteløb 
4-14-årige 2120 m. Voltestart. Tillæg 20 
m ved 99.001 kr., 40 m ved 199.001 kr.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 93 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og rytter. 
Indgår i Circle K Rytterserien.

Løb 9 - Formløb Klasse 3
4-14-årige. 1820 m. Voltestart.
Grundlag 10.000 kr.
Præmier: 1.100-700-600-450-250
(5 præmier) Indskud: 10 kr.

Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 1820 m. Voltestart.

Fredag 26. maj kl. 15.45

Startmelding:
Torsdag 18. maj kl. 8.30-9.30

OBS! Bemærk startmeldingsdatoen.
Heste i udenlandsk træning og heste, der 
senest har startet i udenlandsk træning, 
skal være startmeldt senest onsdag 17. maj 
kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så 
kan startmeldingen afvises.

Løb 1 - PL Entreprise Erling Rügge Me-
morial 1. afdeling
3-14-årige højst 60.000 kr.
1860 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 160 kr.
De fire bedst placerede forpligter sig til 
start i finalen fra distancen 2120 m. Se 
regler for løbet. Ærespræmie til vinderens 
ejer.

Løb 2 - PL Entreprise Erling Rügge Me-
morial 2. afdeling
3-14-årige 60.001 - 150.000 kr.
1860 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 160 kr.
De 4 bedst placerede forpligter sig til start 
i finalen fra distancen 2140 m. Se regler 
for løbet. Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 3 - PL Entreprise Erling Rügge Me-
morial 3. afdeling
3-14-årige lavest 150.001 kr.
1860 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 160 kr.
De 4 bedst placerede forpligter sig til start 
i finalen fra distancen 2160 m. Se regler 
for løbet. Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 4 - PL Entreprise Erling Rügge Me-
morial - Finale
3-14-årige. 2120 m. Tillæg 20 m ved 
60.001 kr., 40 m ved 150.001 kr.
Præmier: 10.000-4.500-2.500-1.800-
1.200-1.200 (6 præmier) Indskud: 10 kr.
For kvalificerede heste. Se regler for løbet. 
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og 
staldmand. Dækken og krans.

Løb 5 - Begynderløb
3-14-årige højst 10.000 kr. 1820 m.
Tillæg 20 m ved 3.900 kr.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 93 kr.
Indgår i Bornholm.nu's Unghesteserie.

Løb 6 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 20.000 kr.
1820 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 93 kr.

Løb 7
3-14-årige højst 40.000 kr.
2440 m. Autostart.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 93 kr.

Løb 8
3-14-årige højst 110.000 kr.
2440 m. Autostart.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 93 kr.

Løb 9 - Formløb Klasse 3
4-14-årige. 2120 m. Voltestart.
Grundlag 10.000 kr.
Præmier: 1.100-700-600-450-250
(5 præmier) Indskud: 10 kr.
Fortrin til heste som har startet formløb i 
3 af de seneste 5 starter.

Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 1820 m. Voltestart.

F Ø LG  O S  PÅ
facebook

/danskhestevaeddeloeb
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DM FOR TRAVTRÆNERE 2017
De 12 deltagere der inviteres er:

NAVN BANETILHØR PLACERING PÅ SEJRSLISTEN 2016

Birger Jørgensen Aarhus 1

Rene Kjær Billund 2

Jeppe Juel Aalborg DM/3

Steen Juul Charlottenlund 4

Knud Mønster Skive 5

Morten Friis Skive 6

Flemming Jensen Aalborg 7

Bent Svendsen Skive 8

Nicolaj Andersen Charlottenlund 9

Henrik Lønborg Aarhus 10

Anders Pedersen Aalborg 11

Ken Ecce Charlottenlund 12

ATAKS FØDSELSDAGSLØB 2017
MED EN FORVENTET SAMLET PRÆMIESUM PÅ CA. 100.000 KR. 
OG EN FORVENTET FINALEPRÆMIESUM PÅ CA. 50.000 KR.

Indledende afdelinger: 
Lørdag 2. september på Jydsk Væddeløbsbane

Finale og Trøstfinale: 
Fredag 22. september på Jydsk Væddeløbsbane

De indledende afdelinger afvikles således: 
Hestene udtages efter DTC’s regler for udvælgelse af 
heste til ordinære løb (fortrinsretten gælder ikke).
3-årige og ældre heste. 1800 meter. Snorestart. Tillæg 
ved vundne 15.001-40.001-100.001 og 350.001 kr. 
Hestene placeres i løbene efter deres startpræmiesum 
på startmeldingsdagen kl. 11.00. Max. 12 startende.

Præmiesum i hver indledende afdeling er 10.000 kr. Ærespræ-
mie til vindende hests kusk. Der afvikles maximalt 4 indle-
dende afdelinger (heste som skrives til start, men som bliver 
tvangsslettet i indledende afdeling, får sidste indskud tilbage-
ført).

Udtagelsesregler:
1) Ved 4 afdelinger: De 3 bedst placerede heste fra hver 
afdeling kvalificerer sig til Finalen, mens fjerde-, femte- og 
sjettehesten fra hver afdeling kvalificerer sig til Trøstfinalen.
2) Ved 3 afdelinger: De 4 bedst placerede heste fra hver afdeling 
kvalificerer sig til Finalen, mens femte-, sjette-, syvende- og ot-
tendehesten fra hver afdeling kvalificerer sig til Trøstfinalen.
3) Ved 2 afdelinger: De 6 bedst placerede heste fra hver afdeling 
kvalificerer sig til Finalen, mens de øvrige startende heste kva-
lificerer sig til Trøstfinalen (dog max. 15 heste - de bedst place-
rede samt hurtigste 14. hest, evt. lodtrækning).

Ved dødt løb (uanset antal afdelinger) gælder det, at hesten med 
f lest point på anmeldelsesdagen for den indl. afd. regnes som 
bedst placeret - blandt dem der har løbet dødt løb. Ved fortsat 
lighed så trækkes der lod.

Finalen og Trøstfinalen: 
Finalen afvikles over 2300 meter. Hestene starter fra 
samme position som i indledende afdeling*. Forventet 
præmiesum 50.000 kr. Ærespræmie til vindende hests 
kusk. Dækken og laurbærkrans til vindende hest.

Trøstfinalen afvikles over 1800 meter. Hestene starter fra 
samme position som i indledende afdeling*. Forventet præmie-
sum 15.000 kr. Ærespræmie til vindende hests kusk.
NB: De anførte præmiesummer i Finalen og Trøstfinalen er 
forventede. ATAK forbeholder sig ret til at regulere præmie-
summerne alt efter hvordan den samlede økonomi i løbet hæn-
ger sammen.

* Såfremt det viser sig, at resultaterne af de indledende afde-
linger giver for mange heste fra én startvolte (max 7), har de 
bedst placerede heste fra de indledende afdelinger fortrinsret til 
start. Ved fortsat lighed udtages hestene efter point på anmel-
delsesdagen (for de indl. afd.), derefter lodtrækning. Såfremt en 
hest på denne måde bliver tvangsslettet fra Finalen har hesten 
startret i Trøstfinalen eller ejeren kan få alle indskud tilbage-
ført. Tvangsslettes en hest i Trøstfinalen vil ejeren få alle ind-
skud tilbageført.

Indskud:
29. april ..............................................  250 kr.
29. maj ................................................  250 kr.
29. juni ...............................................  250 kr.
29. juli ................................................  250 kr.
Ved startmelding til indl. afd.............  200 kr.

Anmeldelse:
Senest fredag 7. april kl. 12.00 til Sport & Udvikling 
på tlf. 88 81 12 22 eller mail kp@danskhv.dk.

Mesterskabet afvikles i 2017 på følgende to dage:
Fredag 19. maj kl. 15.45 på Skive Trav
Søndag 21. maj kl. 13.15 på Racing Arena Aalborg

Der deltager 12 kuske. De udtages således:
Den forsvarende mester samt de højst placerede på sejrslisten i 
Danmark for 2016 (deltagerne skal være danske statsborgere).

1. præmie ........................... 50.000 kr.
2. præmie........................... 25.000 kr.
3. præmie ........................... 15.000 kr.
Som bonus er der i hvert af de 12 løb udsat 
2.500 kr. til den vindende kusk.

Præmier:
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Unghestesatsning 
for årgangene 
D, E og F
REGELSÆT FOR OPNÅELSE 
AF TILSKUD
Ordningen gælder for heste, der er født i 
2015/2016/2017 og optaget i Dansk Travsports 
Centralforbunds Fødselsregister for D/E/F – år-
gangene eller supplementer til disse.

REGELSÆT FOR UDBETALING
For heste i D – årgangen gælder:
Hvis en hest i 2017 som 2 års eller i 2018 som 
3 års godkendes i prøveløb på en dansk bane og 
efterfølgende senest 31.december 2018 har gjort 
sine to første starter på en dansk bane, ydes et 
tilskud på kr. 12.000.

Tilskuddet på kr. 12.000 tilfalder den eller de 
personer, der er registreret som ejer/ejere ved he-
stens anden start. 

Vigtigt: 
Opmærksomheden skal henledes på, at såvel 
godkendelse i prøveløb som de første to starter 
skal ske på dansk bane. 
Godkendes en hest først på en udenlandsk bane 
eller starter i en af sit livs to første starter på en 
udenlandsk bane, fortabes retten til udbetaling.

Tilsvarende ordning vil være gældende for heste 
i E- og F – årgangen.

DANSK TRAVSPORTS CENTRALFORBUND  
13.FEBRUAR 2017

Indledende afdelinger:
Heste med højst 60.000 kr. 1860 meter autostart.
Heste med mindst 60.001 kr. og højst 150.000 kr. 1860 meter 
autostart.
Heste med lavest 150.001 kr. 1860 meter autostart.

Finale: Tillæg 20 meter ved 60.001 kr. 40 meter ved 150.001 
kr. 12 startende.

Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000-500 
(6 præmier) indskud 10 kr. Ærespræmie til vinderens ejer, 
kusk og staldmand. Dækken og krans.

Fra hver af de indledende afdelinger er de fire bedst placerede 
heste forpligtet til start i finalen (ved dødt løb går hesten eller 
hestene med f lest point på anmeldelsesdagen for den indle-
dende afdeling videre, således at der altid går fire og kun fire 
heste videre fra hver af de indledende afdelinger). Ved gyldigt 
forfald (dyrlægeerklæring) fra en af de kvalificerede heste ud-
går hesten, men der indsættes ikke reserveheste.
I finalen gælder det at hestene placeres efter deres indtjening 
på anmeldelsesdagen for de indledende afdelinger. Vinderen 
i respektive indledende afdelinger får startspor nr. 1 osv. Op-
hæves en indledende afdeling opnår seks heste fra hver af de 
øvrige afviklede afdelinger startret i finalen.
Evt. tvivlsspørgsmål vedrørende løbet afgøres af Bornholms 
Travselskab og Dansk Hestevæddeløb Sport & Udvilking

PL Entreprise Erling 
Rügge Memorial 2017

Løbsserien er for 2-4 årige heste som starter på Bornholms 
Brand Park. Resultater i alle ”Begynderløb” og ”Årgangsløb 
for 2-4 årige heste” på Bornholms Brand Park indgår i løbs-
serien.

Der tildeles point efter placering i indledende afdelinger ef-
ter følgende skala: 19-14-11-9-8 til nr. 1-5, 3 point til øvrige 
fuldførende og 1 point til heste, der diskvalificeres, distan-
ceres eller opgiver. Hestene med f lest point har fortrinsret 
til start i finalen. Ved pointlighed gives fordel til hesten med 
f lest point på anmeldelsesdagen.

Bornholm.nu’s Unghesteserie Finale:
30.000 kr. (11.000-6.000-4.500-3.500-3.000-1.500-1.000)
2-4 årige heste 2140 m voltestart - indskud 400 kr.
20 m tillæg ved 8.001 kr., 40 m tillæg ved 20.001 kr., 60 m 
tillæg ved 50.001 kr.
2 årige heste tildeles 20 m lettelse.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk, opdrætter og stald-
mand. Dækken.
Såfremt hesten med f lest point efter de indledende afdelin-
ger også vinder finalen, tildeles en bonuspræmie på 5.000 kr. 
som tillægges hestens præmiesum.

Evt. tvivlsspørgsmål vedrørende Bornholm.nu’s Unghestese-
rie afgøres af Bornholms Travselskab og Dansk Hestevædde-
løb Sport & Udvikling.

Bornholm.nu’s 
Unghesteserie 2017

Serien omfatter alle årets montéløb på 
Bornholms Brand Park. Der tildeles 
point efter følgende skala: 
19-14-11-9-8 til nr. 1-5, 3 point til øvrige 
fuldførende og 1 point til ryttere der er 
disk, dist eller opg.

Strafpoint for start- og løbsforseelser: 
Kat. B: -1 point, Kat. C og D: -3 point.

Rytterserien 
2017
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AALBORG STORE 
PRIS 2017
Med en samlet præmiesum på 450.000 kr. - samt diverse 
ærespræmier, dækkener og laurbærkranse.

Søndag 17. september
Aalborg Store Pris 250.000 kr.
Consolation 50.000 kr.

Lørdag 16. september
Aalborg Hoppechampionat 150.000 kr.

Proposition:
4-årige danske eller danskejede heste.
Aalborg Store Pris 2140 meter. Autostart.
Aalborg Hoppechampionat 2140 meter. Autostart.
Consolation 1640 meter. Autostart.
Hestene udtages efter DTC’s regler for større løb.

Indskud:
30. april 500 kr.
30. maj 600 kr.
30. juni 800 kr.
Pointberegning mandag 28. august 100 kr.

Ved startmelding tirsdag 12. september:
Aalborg Store Pris 3.000 kr.
Aalborg Hoppechampionat 1.500 kr.
Consolation 750 kr.

OBS! Debiteringerne sker automatisk, hvis ikke hesten/e 
slettes inden kl. 10.00 den pågældende indskudsdag, 
dette gælder også på pointberegningsdagen.

NB! Vinderen af Dansk Trav Derby, Dansk Hoppe 
Derby og Derby Consolationsløb er forlods inviteret til 
start mod betaling af indskuddet ved startmeldingen.

ANMELDELSE:
Senest fredag 7. april kl. 12.00 til Sport & Udvikling på 
tlf. 88 81 12 22 eller mail kp@danskhv.dk.

Golden League 
2017
Golden League præsenteret af BornFiber, 
Bornholms Brand og Inhouse afvikles med 
fire indledende afdeling i henholdsvis april-
juli, med finale i september. Løbsserien er 
åben for alle heste.

Der tildeles point efter placering i indledende 
afdeling efter følgende skala: 19-14-11-9-8 
til nr. 1-5, 3 point til øvrige fuldførende og 
1 point til heste, der diskvalificeres, distan-
ceres eller opgiver. Hestene med f lest point 
har fortrin til start i finalen. Ved pointlighed 
gives fordel til hesten med bedste placeringer i 
Golden League.

Seriens dage og propositioner:
Indledende afdeling:
22. april 1860 auto
16. maj 2440 auto
21. juni 2160 auto
21. juli 1600 auto
Finale:
23. september 2160 auto

Indledende afdelinger:
Præmiesum: 10.000 kr. (5.000-2.500-1.250-
750-500)
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk.
Indskud 160 kr.

Finale:
Præmiesum: 30.000 kr. (15.000-7.500-3.750-
2.250-1.500)
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk. Dæk-
ken og krans.
Indskud 460 kr.

Såfremt hesten med f lest point efter de indle-
dende afdelinger også vinder finalen, tildeles 
bonuspræmie på 5.000 kr.

Evt. tvivlsspørgsmål vedrørende Golden 
League afgøres af Bornholms Travselskab og 
Dansk Hestevæddeløb Sport & Udvikling.

Ungdomsserie 2017
Serien omfatter alle årets ungdomsløb på Bornholms Brand Park og er åben for kuske født efter 1.1.1990. Der tildeles 
point efter placering efter følgende skala: 19-14-11-9-8 til nr. 1-5, 3 point til øvrige fuldførende og 1 point til kuske der 
er disk, dist eller opg.

Strafpoint for start- og løbsforseelser: Kat. B: -1 point, Kat. C og D: -3 point. Der er præmier til de 3 kuske, der 
samler f lest point i serien.

støtter banens Ungdomsarbejde
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Der vil i lighed med 2016 i samarbejde mellem Danske Spil og 
Dansk Hestevæddeløb blive udskrevet en Sigter Mod Stjer-
nerne (SMS) kuskekonkurrence blandt de unge aktive travku-
ske i Danmark. Kuske født efter 1/1 1990 med dansk licens kan 
deltage (dog ikke personer med A-licens). Altså man fylder højst 
27 år i 2017. Alle der opfylder betingelserne kan deltage, men 
deltagere tilmeldt med hest til en indledende afdeling har for-
trinsret til start i de indledende afdelinger – og blandt de øvrige 
tilmeldte heste vil der blive foretaget lodtrækning om hestene 
blandt de resterende tilmeldte kuske. Dvs. at selvom man ikke 
umiddelbart har en hest til rådighed til en given indledende 
afdeling i SMS, så skal man startmelde sig selv som kusk hos 
Sportsafdelingen (88 81 12 22) senest kl. 11.00 på startmel-
dingsdagen for den indledende afdeling, hvis man er interesseret 
i at komme ud at køre.
Der afvikles 15 indledende afdelinger og en finaledag med to 
løb (de indl. afd. kan deles, såfremt der startmeldes et tilstræk-
keligt antal heste, dog må hver kusk kun køre en gang). De 12 
deltagere med f lest point efter de 15 indledende afdelinger opnår 
startret i finaleløbene (ved afbud indsættes der ikke reserveku-
ske). I finaleløbene kan de 12 kuske startmelde sig med en hest, 
som dermed opnår startret i løbet. Er der kuske, der ikke selv 
melder en hest i løbet, så vil øvrige tilmeldte heste komme med i 
løbet efter de almindelige bestemmelser. Køreturen/e vil så blive 
fordelt således, at hesten med f lest point går til den højst place-
rede kusk, hesten med næst f lest point til den næst højst place-
rede kusk osv.
Pointgivningen i de indledende afdelinger er som følger: 10-8-6-
4-2 og 1 point til øvrige startende kuske. I finaleløbene gives der 
point efter modellen: 25-18-14-10-6. Strafpoint for start- eller 
løbsforseelser i alle løbene: Kategori B: minus 1 point. Kategori 
C og D: minus 3 point. Ved pointlighed gives der altid fordel til 
kusken, der senest er blevet bedst placeret.

De indledende afdelinger afvikles på følgende dage:

23/4 ........................................... Skive
30/4 ........................................Odense
25/5 ........................................Billund
4/6 ..........................................Billund
11/6 .......................................Aalborg
21/6 ................................... Bornholm
2/7 .......................................... Aarhus
10/7 ........................................... Skive
23/7 ....................................Nykøbing
9/8 ......................................Nykøbing
20/8 ................................... Bornholm
26/8 ...........................Charlottenlund
17/9 ........................................Aalborg
24/9 ...........................Charlottenlund
1/10 ........................................ Aarhus

Finaleløbene afvikles:

15/10 ......................................Odense

Præmier:
Vinderen i alle 15 indledende afdelinger samt finaleløbene mod-
tager et rejselegat til en værdi af 3.000 kr. samt et gavekort. Rej-
selegatet kan anvendes til besøg på et for den sportslige udvik-
ling relevant sted. Deltageren med f lest point efter finaleløbene 
modtager endvidere et rejselegat (samme anvendelse som oven-
stående) til en værdi af 10.000 kr. Nr. 2 modtager et rejselegat til 
en værdi af 5.000 kr. - og nr. 3 modtager et rejselegat til en værdi 
af 3.000 kr. Rejselegaterne indsættes på en konto hos DTC, der 
endvidere godkender anvendelsen.

Der vil i 2017 blive udskrevet en rytterkonkurrence blandt de 
aktive monteryttere i Danmark. Alle ryttere med dansk licens 
kan deltage. Alle der opfylder betingelserne kan deltage, men 
deltagere tilmeldt med hest til en indledende afdeling har for-
trinsret til start i de indledende afdelinger – og blandt de øvrige 
tilmeldte heste vil der blive foretaget lodtrækning om hestene 
blandt de resterende tilmeldte ryttere. Dvs. at selvom man ikke 
umiddelbart har en hest til rådighed til en given indledende af-
deling, så skal man startmelde sig selv som rytter senest kl. 11.00 
på startmeldingsdagen for den indledende afdeling, hvis man er 
interesseret i at komme ud at ride.
Der afvikles 8 indledende afdelinger og en finale (de indl. afd. 
kan deles, såfremt der startmeldes et tilstrækkeligt antal heste, 
dog må hver rytter kun ride en gang). Der udsættes gavekort til 
vinderens rytter i alle otte indledende afdelinger samt i finalen. 
Vinderne af de indledende afdelinger kvalificerer sig til finalen, 
hvor der højst er 10 deltagere (med mindre der er f lere end 10 
vindere af indl. afd.). De sidste ledige pladser i finalen går til 
rytteren/rytterne med den/de bedste placeringer fra de indle-
dende afdelinger (altså f lest andenpladser, derefter tredjepladser 
osv. – ved lighed foretages der lodtrækning). I finalen kan de 10 
ryttere (evt. f lere hvis f lere vindere) startmelde sig med en hest, 

som dermed opnår startret i løbet. Er der ryttere, der ikke selv 
melder en hest i løbet, så vil øvrige tilmeldte heste komme med 
i løbet efter de almindelige bestemmelser. Er der ikke meldt ”le-
dige heste” nok, så vil de næste ryttere på listen ”med egen hest” 
kunne få plads i løbet (dette kræver dog, at man har deltaget i 
minimum en indledende afdeling).

De indledende afdelinger afvikles på følgende dage:

23/4....................................................................................................Skive
14/6 ............................................................................................Billund
1/7 ................................................................................................Aarhus
23/7 ..................................................................................Nykøbing
11/8 ...........................................................................................Odense
20/8 .................................................................................Bornholm
17/9 ..........................................................................................Aalborg
8/10 ..............................................................Charlottenlund

Finalen afvikles:

5/11 ............................................................................................Billund

SIGTER MOD STJERNERNE 2017

MONTE RYTTER CUP 2017
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MESTERSKABER PÅ BORNHOLM

3 års Mesterskab
Lørdag 23. september 2017
For heste født i 2014. 1820 meter autostart.
Præmiesum: 20.000 kr. (10.000-5.000-2.500-1.500-1.000)
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, kusk, opdrætter og 
staldmand. Dækken og krans.
Indskud:
Anmeldelse 1. juni 100 kr.
25. juli 200 kr.
Ved start 300 kr.
Pointberegning: Mandag 11. september - Afmeldelse skal 
ske før lodtrækning. Lodtrækning om startspor tirsdag 
12. september. Mulighed for efteranmeldelse frem til 24. 
august mod indskud på 1.000 kr. Løbet gennemføres ved 
minimum 5 startanmeldte heste. Maximum 10 startende. 
Hestene udtages efter DTC’s regler for større løb.

Knud Jensen & Søns 4 års Mesterskab
Tirsdag 26. juli 2017
For heste født i 2013. 2440 meter autostart.
Præmiesum: 25.000 kr. (12.500-6.250-3.150-1.850-1.250)
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, kusk, opdrætter og 
staldmand. Dækken og krans.
Indskud:
Anmeldelse 1. maj 100 kr.
25. juni 200 kr.
Ved start 400 kr.
Pointberegning: Mandag 17. juli - Afmeldelse skal ske før 
lodtrækning. Lodtrækning om startspor tirsdag 18. juli. 
Mulighed for efteranmeldeles frem til 27. juni mod indskud 
på 1.250 kr. Løbet gennemføres ved minimum 5 startan-
meldte heste. Maximum 12 startende. Hestene udtages ef-
ter DTC’s regler for større løb.

Færgens Hoppemesterskab
Tirsdag 11. juli 2017
For 3 årige og ældre hopper. 2440 meter autostart.
Præmiesum: 15.000 kr.(7.500-3750-1.900-1.100-750)
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, kusk og staldmand. 
Dækken og krans.
Indskud:
Anmeldelse 1. maj 100 kr.
25. juni 150 kr.
Ved start 300 kr.
Pointberegning: Mandag 3. juli - Afmeldelse skal ske før 
lodtrækning. Lodtrækning om startplads tirsdag 4. juli. 
Mulighed for efteranmeldelse frem til 12. juni mod indskud 
på 750 kr. Løbet gennemføres ved minimum 5 startan-
meldte heste. Maximum 12 startende. Hestene udtages ef-
ter DTC’s regler for større løb.

Nordvig Montémesterskab
Tirsdag den 1. august 2017
For 4 årige og ældre heste. 2440 meter autostart.
Præmiesum: 12.000 kr. (6.000-3.000-1.500-900-600)
Ærespræmie til vinderens ejer, rytter og staldmand. Dækken 
og krans.
Indskud:
Anmeldelse 1. juni 100 kr.
Ved start 200 kr.
Pointberegning: Mandag 24. juli - Afmeldelse skal ske før 
lodtrækning. Lodtrækning om startplads tirsdag 25. juli. 
Mulighed for efteranmeldelse frem til 2. juli mod indskud på 
600 kr. Løbet gennemføres ved minimum 5 startanmeldte 
heste. Maximum 10 startende. Hestene udtages efter DTC’s 
regler for større løb.

Netavisen Bornholn.nu’s Bornholmsmesterskab
Søndag 20. august 2017
For 3 årige og ældre heste. 2440 meter autostart.
Præmiesum: 50.000 kr.(25.000-12.500-6.250-3.750-2.500)
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, kusk og staldmand. 
Dækken og krans.
Indskud:
Anmeldelse 1. juni 200 kr.
25. juli 300 kr.
Ved start 600 kr.
Mulighed for efteranmeldelse frem til 8. juli mod indskud på 
2.500 kr. Løbet gennemføres ved minimum 5 anmeldte he-
ste. Maximum 10 startende.

Der køres udtagelsesløb tirsdag den 8. august, såfremt der 
anmeldes min. 16 heste til start. Køres der 2 udtagelsesløb 
forpligter de 4 bedste placerede fra hvert løb sig til finalen 
og ved 3 udtagelsesløb forpligter de 3 bedste sig fra hvert 
løb (ved dødt løb er det hesten med f lest point på anmeldel-
sesdagen der kvalificerer sig.) og der udpeges 2 Wildcards 
ved 2 udtagelsesløb og 1 ved 3 udtagelsesløb af Bornholms 
Travselskab. Der anmeldes til udtagelsesløbene onsdag den 
2. august senest kl. 9.30.
Startspor: Den hurtigste vinder vælger spor først, herefter 
næst hurtigste vinder, herefter hurtigste 2. hest etc. Wild-
cards vælger spor sidst efter lodtrækning. Valg af startspor 
sker senest fredag den 11. august.

Såfremt der ikke køres prøver:
Pointberegning: Mandag 7. august - Afmeldelse skal ske før 
lodtrækning. Lodtrækning om startplads: Tirsdag 8. august. 
Hesten med f lest point trækker lod først etc. Hestene udta-
ges efter DTC’s regler for større løb.

Evt. tvivlsspørgsmål vedrørende mesterskaber på Bornholm afgøres af Bornholms 
Travselskab og Dansk Hestevæddeløbs Sport & Udvikling.

2017
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TRAVKALENDER         Ejerskifter

EJERSKIFTEMeddelelser fra DTC

EJERSKIFTER:
Alex Donna (s) til Poul & Andreas Bentsen, Aars, 9/1
Alexia V til Michael Juul, Lejre, 9/1
Alexis Brogård til Stald Brogård, 1/1
Alonso Boy til Peter Friis Pedersen, Skive, 1/1
Amanda Trøjborg til Stald Ulkær, 9/1
Amazing Dynamite til Holdingselskabet Jesni ApS, 1/1
Amour d’Amerique til Lone Jensen, Bøvlingbjerg, 8/1
Any Given Monday (ca) til Team Bornholm.nu, 1/1, Leje
Apollo Damgård til Susanne Jacobsen, Klampenborg, 30/12
Arn til Stald Olsen, 31/1, Leje
Athene Wib til Leo Rasmussen, Rønne, 17/1
Attack Siem til Scuderia Danimarca, 28/12, Leje
Bailey Flame til Stald Vi-Ka, 15/1, Leje
Be My Boom Bay til Emma Jonassen, Fakse, 28/12
Bell Simoni til Julia Hoheisel, Tyskland, 15/12
Bluebird P D til Per Damberg, Ringsted, 31/12
Bvlgari Peak til Stald Jokeren, 19/12, Leje
Caviar’s La Marc til Stald Giga, 15/11
Chock Nock til Stald Jokeren, 19/12, Leje
Damse P D til Harald Dyhrberg, Roslev, 30/12
Daniel Design til Harald Dyhrberg, Roslev, 30/12
Diablo Bork til Ekstrabladets Travklub, 11/1
Dionella Gilbak til Louise Schumacher, Støvring, 1/1
Diva til Per Nielsen m.f lere, Spøttrup, 15/12
Don Cook til Søren Johansson, Grindsted, 10/1
Dorthea Rush til P. Kjærsgaard & J. J. Nielsen, Tommerup, 26/12
Douscka Simoni til Michael Lønborg, Skanderborg, 27/8
Dream Kåsgård til Team Clemmensen & Christensen I/S, 1/10
Endnu En Kåsgård til Leif & Morten Clemmensen, Pandrup, 1/5
Estelle D til From Above US I/S, 31/12
Gabriela Boko (s) til Mona Jensen, Søndersø, 5/1, Leje
Inaway til Stutteri Bodil Mølle, 1/11
Lady Act Hedebo til Oscar K. Jørgensen, Ansager, 31/7
P J Kintaro (s) til Horse Developement ApS, 14/12
Prosit Brassebjerg til Sutteri Bodil Mølle & A. Uglebjerg, 31/10
Rattigan (s) til Tony Hansen, Højslev, 1/1
Regitze Gold til Stald 4x L Harløse, 31/12
Sinus Vang til Kurt Hansen & Rikke Christiansen, Stensved, 1/1
Soleil de Bellouet (s) til Katja Sørensen, Ringe, 12/1
Speedy Højvang til Stald Bjæssing & Familien Boeck, 21/12
Teach Me Tiger til Stald Pepita, 22/1
Tessa Ulkær til Poul & Andreas Bentsen, Aars, 9/1
Thor Island til Anja Sonne, Klemensker, 25/12
Top Winner til Stall Allegra Racing Club, Schweiz, 5/1, Leje
Twins Nightshift (s) til Jensen & Jensen, 11/1, Leje
Udora Jet (it) til Panamera Racing, 2/1

Unbreakable til MPK Trotting, 7/8
Unik Vestmark til Stald Ulkær, 9/1
Velvet Flame til Niels & Michael Holmer, Horsens, 1/9
Verdi A til Stald Viggatorp & Zasja O. Sørensen, 1/1
Victoria Sølvtop til Dennis Pedersen & Sabrina Henriksen, Fjenneslev, 1/1
Victory Hellebjerg til Team Juel, 20/12
Vika Mosebo til Klaus Ryberg, Aars, 2/11
What’s Up til Renate Gramüller, Tyskland, 5/1
What’s Up Doc til Jane Egebak, Løkken, 29/12
Wild Jessie (s) til Tenna Ipsen, Svaneke, 1/1
Winning Cat til Danish Cowboys Stable v/ K.E.Ravn, 31/12

GENPART AF REGISTRERINGSATTEST:
Kometen Lendalund ifølge Preben Jeppesen
Lady Act Hedebo ifølge Oscar K. Jørgensen

GENPART AF HESTEPAS:
Only Hall ifølge Kasper Jensen
Turboline D K ifølge Morten Juul
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- Ud af Taroks skygge 

JENS 
LAURSENFOKUS: 

Ponyvæddeløb

Travligaen
Travligaen afvikles inddelt 
i fem ligaer: Liga 1, Liga 2, 
Liga 3, Liga 4 og Liga 5.
Der afvikles indledende afdelinger i alle ligaerne. 
For alle ligaerne gælder det, at der gives point efter 
følgende skala i de indledende afdelinger: 25-12-8-
6-4 point til de fem først placerede heste – samt 1 
point til øvrige startende. Ved et evt. dødt løb gives 
der point efter den opnåede placering, hvilket vil 
sige, at der ved dødt løb på førstepladsen gives 25 
point til alle de først placerede heste uanset om der 
er tale om to, tre eller f lere heste der løber dødt løb. 
Dette system gælder ligeledes ved dødt løb på en 
af de øvrige pointgivende placeringer.
Alle de indledende afdelinger der afvikles op til en 
finale giver point. Når finalen i en liga er afviklet 
starter alle heste igen med 0 point i den pågældende 
liga. I de indledende afdelinger udtages hestene ef-
ter reglerne for udvælgelse af heste til ordinære løb.
Hestene med f lest point fra de indledende afdelin-
ger har fortrinsret til start i finalerne – ved point-
lighed gives der fordel til hesten/e med f lest start-
point, derefter lodtrækning. For at kunne starte i en 
finale i de respektive ligaer skal hesten have point 
fra en indledende afdeling i den pågældende liga.
For liga 1 gælder dog følgende regel:
Bliver der ikke inden startmeldingsfristens udløb 
til en finale i liga 1 startmeldt 12 heste (eller hvor 
mange heste der måtte være det maksimale antal) 
med point fra de indledende afdelinger er der åbent 
for startmelding af alle øvrige heste, der opfylder 
løbets proposition (som udtages efter reglerne for 
udvælgelse af heste til ordinære løb). Disse heste 
skal ligeledes startmeldes efter gældende regler og 
kommer derefter med i lodtrækningen om start-
pladserne i løbet.
For alle ligaer gælder følgende:
For heste der har optjent point i en indledende 
afdeling gælder det, at de må starte i finalen for 
denne liga uanset om deres startpræmiesum i tiden 
mellem den indledende afdeling og finalen er gået 
”over” ligaens grundlag (såfremt hesten har point 
nok til at komme med i finalen). Hvis en hest opnår 
point i f lere ligaer må kredsen omkring hesten frit 
vælge, hvilken finale de ønsker at deltage i (såfremt 
hesten har point nok til at komme med i finalen).
For liga 1 gælder det endvidere specielt, at ikke alle 
pladser i finalen pr. automatik besættes efter point 
i de indledende afdelinger. Antallet af pladser efter 
point vil/kan være beskrevet særskilt for hver finale.
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