
Kom med i
VINDERCIRKLEN

Bliv anpartshaver i 
Salina-klubben



Salina er en fantastisk hoppe, som altid giver 
sig 100%, og hun er kendt for sin fantastisk 
speed.
Salinas hidtil største bedrift, ud over de man-
ge sejre, er en frisk 2. plads i DM for hopper.

Her kommer lidt statistik om Salina:
 > 6 års hoppe efter Ens Snapshot/Dika
 > 32 starter med en vinderprocent på 44%   

 og en pladsprocent på 66%
 > I alt har hun tjent 389.791
 > Har rekord på 11,2 autostart kort, og 15,0  

 snorestart over middel distancen.
 > I 2015 har hun været blandt de 3 bedste   

 hver gang

Jeppe Juel er fast træner og kusk til Salina – 
det har han været siden Salina blev Aalborg 
hest og efterfølgende købt ind i foreningen 
Salina-klubben.

Jeppe Juel tilhører den absolutte top i inden-
for Dansk Travsport og er altid at finde i top 3 
blandt de mest sejrende og vindende kuske.
Jeppe krydrede dette med at vinde DM for 
travtræner i 2015.

Salina-klubben består i dag af 246 anpartshavere – men vi har plads til endnu flere !!
Klubben er omtalt af mange som en af de mest succesfulde anpartsstalde i Danmark og 
det synes vi er med god grund. 
Salina-klubben har eksisteret siden 1/6-14 hvor vi købte Salina. Siden har hun startet 16 
gange med 7 sejre. Det er der ikke mange heste der kan matche.

Salina-klubben er en forening som sætter socialt samvær højt, og vi arrangerer løbende 
fælles arrangementer. Fast hvert år er vores generalforsamling i starten af juni måned, 
samt VIP arrangement på Aalborg væddeløbsbane om lørdagen i forbindelse med Aalborg 
Store Pris Weekenden.
I 2015 har vi været på bustur til Odense Travbane for at se Salina starte i DM for hopper, 
hvilket var en stor oplevelse for alle anpartshavere.

Hesten Salina

Træner Jeppe Juel

Salina-klubben



På generalforsamlingen d. 6/6-15 blev det bestemt at vi ønsker at udvide stalden med en 
hest ud over Salina, og derfor tilbyder vi nu nye anpartshavere velkommen.
Bestyrelsen blev i den forbindelse også givet mandat til at hvis økonomien er til det – at 
der kommer nok nye anpartshavere ind – så vil der blive set på muligheden for at udvide 
hesteholdet i Salina-klubben.
I første omgang er planen dog at vi fortsætter med Salina i forhåbentligt mange år – men 
som nævnt med mulighed for at udvide hvis vi finder den rigtige hest.

Du bliver anpartshaver i Salina-klubben på lige vilkår med eksisterende anpartshavere.
Du bliver medejer af en af Danmarks absolut bedste hopper !!
Du kommer gratis til trav i Aalborg – da et årskort følger med i anpartsbeviset.
Du er velkommen i vindercirklen.
Du kan deltage i alle Salina-klubbens arrangementer – der er typisk en lille egen betaling 
ved disse.

Eksempel på arrangementer:
 > VIP fest i Aalborg i forbindelse med Aalborg Store Pris.
 > Generalforsamling i juni
 > Busture til stor løb i Danmark
 > Storskærms arrangement i Cafe Pitstop når Salina starter i udlandet.
 > Og hvad vi ellers finder på

Som anpartshaver skal du ikke regne med økonomisk overskud – men med en mas-
se fantastiske oplevelser når Salina suser rundt på travbanerne.

Fremtiden

Det får du for dine penge



Vi vil gerne have endnu flere glade mennesker med i Salina-klubben – så nu åbner vi i en 
begrænset periode op for nye anpartshavere.
Som ny anpartshaver indtræder du i foreningen på lige vilkår med nuværende medlemmer 
– du hæfter kun med din indskudte anpartskapital.
Hvert år bliver der på den ordinære generelforsamling fastsat et kontingent for næste år – i 
den kommende periode 1/6-15 til 31/5-16 er dette fastsat til kr. 0,-

Anparterne sælges i perioden fra 1/9-2015 til d. 31/9-2015.
Tilmeldning skal ske til salinaklubben@gmail.com – e-mailen skal indeholde navn på an-
partshaver, adresse, telefon nr og e-mail adresse.
Alle anparter navnenoteres, og der kan kun noteres 1 navn pr. anpart.
Betaling skal ske til reg. nr. 9212 + konto nr. 0000356182
Først når betalingen er noteret vil anparten blive bekræftet, ved betaling efter d. 31/9-15 
vil pengene blive tilbageført og anparten annulleret.

Der vil i forbindelse med Aalborg Store Pris weekenden, blive mulighed for tilmelding og 
betaling på udvalgte tidspunkter. Tidspunkt og sted vil kunne ses på travbanen i denne 
weekend. Bestyrelsen vil være til stede og klar til at svare på spørgsmål.

Kontingent/Indskud

Alt det praktiske

Formand: Lars Larsen
Næstformand: Jonas Winther
Kasserer: Willy Øgaard
Medlem: Niels Nielsen
Medlem: Ole Jensen

Følg os på Facebook
www.facebook.com/aalborghesten

Pris
En anpart i foreningen Salina-Klubben koster for nye medlemmer kr. 2.100

Bestyrelsen


