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Landstar UTV er en kompakt, letkørt, 
amerikansk kvalitets UTV, som er 
100% elektrisk og kører op 
til 60 km på en opladning.

Den kan trække op til 500 kg og koster 
under 20 kr. at lade op.

Du kan få den med Flipseat, hvor ladet 
laves om til 2 ekstra sæder på 30 sekunder.

Fås i rød eller grøn.

66.900,-
ekskl. moms

FLIPSEAT

5.000,-
ekskl. moms

INTROTILBUD: 
Gratis frontrude, 
tag og træk m.m. 

Værdi kr. 9.000,-

INGEN OLIESKIFT  |  INGEN BENZIN
MINIMAL SERVICE  |  EKSTREM DRIFTSIKKER

MADE IN USA

CO2 VENLIG

100% Elektrisk
UTV
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LEDER      

Med venlig hilsen
Johan Lindberg

Generalsekretær, Svensk Travsport

 F  redag den 31. marts kan i fremtiden få en rolle som 
 en af de mest betydningsfulde datoer i svensk trav- 
 sports historie. Eller hvis man strammer skruen 

endnu mere, så kan denne dato blive en af de mest betyd-
ningsfulde for skandinavisk travsport.

Da generaldirektøren i Lotteriinspektionen, Håkan Hall-
stedt, præsenterede sin undersøgelse omkring, HVORDAN 
et svensk licenssystem på spillemarkedet burde se ud, så 
indeholdt det store forandringer for travsporten i Sverige.

Og fredag den 31. marts overdrages Hallstedts undersø-
gelse så til den svenske civilminister Ardalan Shekarabi, og 
der afholdes efterfølgende pressekonference med deltagelse 
af bl.a. Svenska Spel, ATG, Folkspel og Postkodlotteriet.

Fra midten af 1970’erne og frem til slutningen af 1990’erne 
fungerede det svenske monopol på spillemarkedet. Internet-
tet forandrede dog alt. I dag har vi på papiret stadigvæk et 
monopol, men i praksis har monopolet været dødt længe. I 
Sverige opererer 80-90 forskellige spilleselskaber, men der 
er kun ét spilleselskab, som betaler skat, nemlig trav- og 
galopsportens ATG.

Opererer på ulige vilkår
At ATG skal kunne operere på lige vilkår med de øvrige  
spiludbydere er noget, vi har arbejdet stenhårdt for i mange år. 
Nu har vi en undersøgelse på plads, som konkluderer præcis 
dét. Og hvis politikerne følger forslaget, så vil det betyde en 
helt ny verden for os alle sammen.

ATG kommer til at have udfordringer i denne nye ver-
den, men frem for alt vil ATG også få store muligheder at 
forfølge. Skatten vil blive tæt på halveret, der vil være mu-
lighed for at tilbyde kunderne andre spilleformer, og det vil 
være muligt at agere på den internationale scene.

I Sverige har travsporten fastholdt sin stærke position, selv om 
vi har måttet modernisere os selv. Men i store dele af Europa 
har forskellige regler, dårlige beslutninger, kortsigtethed og 
grådighed ikke gjort noget godt for travsporten.

Stort potentiale i europæisk travsport
Jeg er overbevist om, at den europæiske travsport stadig har 
et stort potentiale. Og jeg er lige så overbevist om, at poten-
tialet kan indfries, hvis blot vi samarbejder.

Lande som Frankrig og Sverige er nødt til at hjælpe lande, 
som har – og har haft – en negativ udvikling. Og hvorfor 
ikke gøre det rigtigt fra starten af i Skandinavien?

Lige nu råder vi over et fælles sportssystem i Danmark, 
Norge og Sverige. Men jeg håber, at vi om ti år også har et 
fælles skandinavisk spilleselskab, som ejes af hestesporten i 
de tre respektive lande. 

Det ville gøre alle meget stærkere.

Sverige er også 
PÅ VEJ TIL LIBERALISERING

"JEG HÅBER, AT VI OM 
TI ÅR HAR ET FÆLLES 

SKANDINAVISK SPILLE-
SELSKAB, SOM EJES AF 

HESTESPORTEN I NORGE, 
SVERIGE OG DANMARK"

TEK ST: JOHAN LINDBERG

GENER AL SEK RE TÆR , SVENSK TR AVSP ORT
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KRAFFT PLUS

P E R F E K T  V E D  M I N D R E  K RA F T F O D E R G I V E R

KRAFFT Plus er det koncentratfoder, som har den største andel af vitaminer og 
mineraler i vores sortiment. Vælg Plus Energy for at give hesten ekstra energi 
eller Plus Protein for at få mere protein. Begge giver langvarig energi. Kan gives 
som eneste kraftfoder( lav kraftfodergiver) eller sammen med havre/byg. 

Du finder hele vores sortiment på krafft.nu og har du spørgsmål er du 
velkommen til at ringe til  KRAFFT Direct på 80253363



Kort
NYTTEK ST: JESPER ELBÆK

Kort
NYT

Charlottenlund Travbane har godt gang i salget af anpartsheste. Den første store 
satsning var med Apollo Damgård, som ganske vist ikke formåede at vinde løb i 
Team Lundens regi, men alligevel tjente rigtig mange præmiekroner til de 400  
anpartshavere. Apollo Damgård fandt sin ejer i Susanne Jacobsen, søster til hestens 
træner Axel Jacobsen (!), på årets sidste løbsdag i 2016.
En af B-årgangens bedste heste, Bali, blev indkøbt i oktober 2016, og på under en 
måned blev de 600 anparter solgt. Bali vandt Dansk Avlsløb i Team Lundens regi og 
fremstår som en af favoritterne til såvel Jydsk 4-årings Grand Prix og Dansk Trav Derby i 
indeværende sæson. Det er Lunden-ikonet Steen Juul, der står for træningen af Bali.
Nu 6-årige What A Babe blev indkøbt kort før jul, og i skrivende stund er 238 ud af 
250 anparter solgt. What A Babe trænes af Lunden-træner Ken Ecce og har gjort 
en enkelt start for Team Lunden, hvor det dog blev til galop.
Seneste indkøb for Team Lunden er Commit Boom Bay, som i 2016 viste sig som 
en af C-årgangens bedste heste med andenplads i Jydsk 2-årings Grand Prix, og galop-
perede måske sejren væk i Dansk Opdrætningsløb, hvor Commit Boom Bay var førende 
ind på opløbets lige bane. Hesten blev handlet til Lunden i marts 2017 og udbydes i 500 
anparter, hvoraf 155 ved redaktionens deadline er solgt. Commit Boom Bay er allerede i 
træning ved Lunden-træner Nicolaj Andersen. 
Således har Charlottenlund Travbane solgt anparter for mere end 1,4 mio. kr. de  
sidste par år, og en vurdering fra Lunden-medarbejder Carsten Bundgaard lyder på, at 
de fire anpartsheste tilsammen har/har haft over 650 forskellige personer som med-
ejere.Det er bare at lette på hatten over det store arbejde Lunden gør med anparts-
heste. Et koncept, som i øvrigt jo ikke er specielt vanskeligt at kopiere, og som  
fungerer noget bedre end det hedengangne projekt med ”Danmarkshestene”. 
Alle Lundens anpartsprojekter er tidsbegrænsede, og der trækkes lod om både What 
A Babe, Bali og Commit Boom Bay på Lundens sidste løbsdag i år, den 29. december.

Sæsonen er godt i gang, og den dan-
ske storløbssæson står lige for døren 
med Musketerdagen i Skive som åb-
ning. I denne forbindelse får Dansk 
Travsports Centralforbund (DTC) og 
Dansk Hestevæddeløb (DH) mange 
henvendelser vedrørende adgangs-
kort til 2017.
Sidste år lancerede DTC og DH i sam-
arbejde et nyt hesteejerkort gæl-
dende for to personer. Dette kort blev 
sendt rundt til alle abonnenter på 
Væddeløbsbladet. Samme kort skal 
anvendes i 2017, og vil automatisk 
være aktiveret til sæson 2017 pr. 1.1, 
såfremt der er betalt abonnement på 
Væddeløbsbladet.
Ved tab eller bortkomst af adgangs-
kort, kontakt venligst Dansk Heste-
væddeløb på 888 11 200. Et nyt kort 
koster 100 kr., og det gamle kort de-
aktiveres. Der vil i 2017 blive indført 
kontrol af adgangskort.
Ønsker du at abonnere på Vædde-
løbsbladet og få adgangskort tilsendt 
samtidig, så kontakt Dansk Heste-
væddeløb på tlf. 888 11 200. Abonne-
mentet bliver opkrævet halvårligt og 
koster 300 kr. ekskl. moms pr. halvår.
Med håbet om masser af gode ople-
velser på landets væddeløbsbaner.
Dansk Travsports Centralforbund & 
Dansk Hestevæddeløb

Foto: Kim Gudmand
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Kort

Serien består af 3 varianter, alle som fiberrige 8-mm piller, med et højt ind-
hold af letfordøjelige fibre, der har en gavnlig effekt på hestens fordøjelse, 
og dermed øger dens velbefindende og styrker 
immunforsvaret. Alle varianter fås i løs vægt, big 
bag og 15 kg sække

ENERGY: Velegnet til præstationsheste. 

HIGH: Velegnet til ungheste og heste 
 i moderat/ hård træning.  
MEDIUM: Velegnet til heste i let-moderat træning.

EQUSANA STRUCTURE 

 Forhandles i alle Land & Fritid butikker, på landogfritid.dk og hos udvalgte forhandlere. w w w.equsana.dk

STRUCTURE 
NY FIBERRIG FODERSERIE

-”Med Equsana Structure er jeg sikker på 
mine heste har det bedste fundament  for 
optimal præstation og trivsel – såvel i hver-
dagen som på væddeløbsbanen.”  
 Træner og kusk Gordon Dahl

Structure_A4_Trav_NY.indd   1 29/01/2016   14.25



PORTRÆT        Henriette Larsen 

DANSK  
STORTALENT
HAR TAGET SVERIGE 

MED STORM

Det er de færreste danskere, 
der har det helt store 
kendskab til danske Henriette 
Larsen. Men i Sverige er 
hun et af travsportens 
helt store talenter. Der er 
masser af roser fra chefen 
Peter Untersteiner, og 
selv har Henriette Larsen 
vist usædvanligt gode 
evner som kusk i løbene
TEK ST OG FOTO: C AR STEN R ABJERG

Det er gået stærkt, meget stærkt, for 
den 20-årige Henriette Larsen, der er 
født i Danmark, men som 10-årig flyt-
tede med familien til Sverige. I 2015 
og 2016 har Henriette Larsen leveret 
opsigtsvækkende resultater i de sven-
ske travløb, og det danske stortalent 
virker til at kunne drive det vidt.

Efter de første år i Sverige med li-
cens til de store heste at have vundet 
et løb hver sæson, brød Henriette Lar-
sen igennem ”lydmuren” i 2015 ved at 
vinde 17 sejre. Endnu bedre gik det i 

fjor, hvor hun vandt 23 sejre og ind-
kørte over 1,2 millioner svenske kro-
ner.

Den i Danmark lidt ukendte dan-
sker har dermed for længst slået sit 
navn fast i den svenske travsport, hvor 
hun er ansat hos en de bedste og stør-
ste travtrænere, Peter Untersteiner i 
Halmstad. 

Når man møder Henriette Larsen 
en solrig vinterdag i Halmstad i slut-
ningen af januar, er førstehåndsind-
trykket en ydmyg pige med benene på 
jorden. En pige, som arbejder hårdt 
for succesen og ellers bare lader resul-
taterne tale.

Og apropos tale, så kan man godt 
ane meget svensk i det danske, som 
Henriette taler, men hun har nu også 
over halvdelen af sit liv, levet i Sve-
rige, så det er helt forståeligt – hvilket 
Henriettes danske i øvrigt selvfølgelig 
også er.

Travgymnasium kunne 
også fungere i Danmark 
– Jeg flyttede til Sverige som 10-årig, 
da mine forældre (Niels Christian og 
Merete Larsen, red.) købte Svend Dy-
hrbergs gård, da han flyttede til Ita-
lien, forklarer Henriette Larsen.

– I Sverige var der mere fremtid med 
travsporten, og så har de i Sverige sko-

ler med trav, hvilket ikke findes i Dan-
mark. Jeg har gået på et gymnasie med 
travuddannelse, og ud over de almin-
delige timer som engelsk, matematik 
osv., havde vi også hver uge timer i stal-
den samt undervisning i dyrevelfærd.

– En sådan skole tror jeg godt kunne 
fungere i Danmark også. Der er måske 
mange unge piger, som er lidt skole-
trætte, som kunne have et godt alter-
nativ for at kunne blande det praktiske 
og teoretiske, fortæller Henriette Lar-
sen, som trods sin unge alder allerede 
har ”snuset” lidt rundt hos forskellige 
trænere i Sverige.

– Jeg har i forbindelse med skolefor-
løbet været korte perioder i praktik hos 
forskellige travtrænere. Jeg har været 
hos Roger Walmann, Stefan Melan-
der, Thomas Uhrberg og Håkan K. 
Persson, hvor jeg har været med i stal-
dene og har set, hvordan de gør. 

– Alle gør det jo forskelligt, men 
egentlig gør de det så alligevel næsten 
ens. Det er sjovt at se, at alle kan lyk-
kes på forskellige måder, lyder det fra 
Henriette Larsen, der trives med til-
værelsen. 

Jeg bliver hos Peter
Det virker på Henriette som om, at det 
er på hestene og travsporten, hun også 
fremover vil bruge sin tid. 
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Henriette Larsen kigger 
målrettet fremad og ønsker 
mere succes i travet, hvis 
det er muligt, da hun allerede 
har haft enorm succes de 
seneste sæsoner.
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– Som det ser ud lige nu, har jeg ikke 
andre planer, end at det er hestene, der 
trækker. Jeg vil gerne arbejde hos Peter 
og har ingen tanker om at stoppe der. 
Men i fremtiden vil jeg måske gerne 
ud at se verden. Måske tage til Frank-
rig og arbejde så man ikke låser sig, 
forklarer Henriette Larsen, der også 
udmærket er klar over, at det mere er 
en livsstil end et arbejde, hun har med 
travet. 

– Der bliver ikke tid til meget andet 
end heste. Det er tidlige morgener her, 
når man begynder ved 5-6-tiden. Jeg 
kommer hjem fra trav ved midnatstid 
eller senere. Det er bare hjem i seng 
og så op igen. Der er nok ikke mange, 
som forstår, hvor hårdt det egentlig er. 
Folk, som ikke har med trav at gøre, 
forstår ikke rigtig, hvordan man klarer 
det. Men jeg trives med det, og så er 
det ikke noget problem. Det er klart, 
at man er træt, men jeg synes samtidig, 
det er sjovt, det jeg laver. 

– Når det går dårligt en dag, tæn-
ker jeg da, at det er op ad bakke. Og 

har det gået dårligt i løbene et stykke 
tid, er det jo ikke lige så sjovt. Men 
man kæmper sig igennem det, for det 
er jo alligevel det med hestene og tra-
vet, man brænder for, siger Henriette 
Larsen.

 
Ponyerne gav mod på mere
Flere gange under interviewet kan 
man fornemme, at Henriette Larsens 
arbejde som ganske lille med ponyer 
har haft stor betydning for det talent, 
hun nu har, og de resultater, det fører 
med sig. 

– Mine forældre havde travheste og 
købte en pony til mig, da jeg var 2-3 
år, hvorefter jeg begyndte at køre med 
ponyen, da jeg var 4 år. Jeg kørte mit 
første løb, da jeg var 5 år, og det gik 
faktisk meget godt. Da jeg var 7 år, 
vandt jeg Pony DM på Bornholm og 
har siden vundet et dansk mesterskab 
i ponymonté samt en del jyske mester-
skaber, fortæller Henriette Larsen, der 
i det svenske fortsatte med de ”små” 
heste.

– Jeg fortsatte med at køre ponyløb i 
Sverige, og da jeg blev 16 år, tog jeg 
licens til de store heste, hvilket senere 
også blev til montélicens.

– Når man er 16 år, føler man sig 
ikke så stærk i kroppen, og der er jo 
naturligvis mere kraft i de store heste 
end i ponyerne. Samtidig er der i po-
nyløbene langt mellem ekvipagerne, 
mens man kører mere tæt med de store 
heste, hvor feltet som regel er samlet.

– Ponytraverne er svære at køre. De 
skifter noget i travet og puller lidt, så 
der er man rigtig tvunget til at ”køre 
hest”, altså have godt fat i linerne og 
være meget opmærksom. Det er klart, 
at jeg tager den del med mig, når jeg 
kører de store heste, for er de besvær-
lige, må jeg tage mine ”kørehænder” 
frem. Jeg lærte, fra jeg var lille, at det 
handler om at holde dem i trav. 

– Det at køre med ponyerne har væ-
ret en rigtig god skole, og uden pony-
erne tror jeg ikke, at jeg havde haft de 
kørehænder, som jeg har i dag, kon-
kluderer Henriette Larsen.

FOLK, SOM IKKE HAR MED TRAV AT GØRE, FORSTÅR 
IKKE RIGTIG, HVORDAN MAN KLARER DET

PORTRÆT        Henriette Larsen 

Tal siger somme tider mere end tusind 
ord. Henriette Larsens fremgange de 
seneste år er nærmest vanvittige

Henriette Larsen er 
en vinder, og netop 
hendes ”kørehænder” 
er dét, som mange har 
lagt mærke til og med 
rette er imponerede af.
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Stolte forældre på sidelinjen
Niels Christian og Merete Larsen har 
altid fulgt meget med i, hvordan det 
er gået datteren, og tidligt viste hun 
talent for det med hestene. 

– Allerede fra første start, hun kørte 
som ponykusk, kunne man se, hun 
havde talent for det, så vi vidste godt 
som forældre, at det lå der et eller an-
det sted. 

– Det er stort for os at følge Henri-
ettes udvikling og resultater, og vi har 
heldigvis stadigvæk hende som første-
kusk på vores egne heste, hvilket vi da 
gerne vil blive ved med at have, for-
tæller Merete Larsen, som med rette 
er glad og stolt over måden, datteren 
Henriette optræder på. 

– Henriette er, som man ser hende. 
Ved at det er gået hende godt, har hun 
ikke forandret sig, og hun ved godt, at 
træerne ikke gror ind i himlen.

– Hun tackler det godt og lader sig 
ikke gå på af det, hvis det ikke går 
godt i løbene i en periode. Hun ar-
bejder hårdt videre, og så er det ellers 
bare ud at køre løb igen, lyder det fra 
Merete Larsen. 

Første sejr startede succesen
Der har altid været talent i Henriette 
Larsen, der ”selvfølgelig” også som ung 
og efter at have haft licens i kort tid 

prøvede at vinde sit første væddeløb 
med de store heste.

– Min første sejr vandt jeg allerede 
i mit andet løb. Wiss Superstar hed 
hesten, og han var min egen hest. Jeg 
fik ham, da jeg var i praktik hos Carl-
Otto Göransson, da hesten ikke rigtig 
præsterede for dem.

– Da jeg vandt min første sejr, var 
jeg selvfølgelig rigtig glad, men tænkte 
også ”skal det virkelig være så nemt at 
vinde løb!?”. Men jeg lærte hurtigt, at 
det ikke er så let at vinde, for der gik 
vel et år, før jeg vandt mit næste løb. 
Jeg tog én sejr om året de tre første 
år med licens, og så var det først, da 
jeg startede hos Peter Untersteiner, at 
det begyndte at gå rigtig godt, fortæl-
ler Henriette Larsen, som dog stadig 
trods et par år med enorm succes og 
mange sejre ikke rigtig selv har fattet 
det endnu. 

– Jeg kan ikke rigtig forstå, at det 
skal gå så godt for lille mig. Jeg kom-
mer fra en amatørfamilie, hvor vi har 
kørt vores egne heste, og nu er jeg så 
hos en professionel travtræner – en af 
Sveriges bedste endda – som giver mig 
chancerne i løbene.

– Jeg har jo altid drømt om at komme 
til at køre lidt f lere løb for at komme 
i gang. Nu er jeg kommet i gang, og 
har fået et navn, så folk ved hvem jeg 

er. Det er da ret uvant, at der kommer 
store trænere eller nogle af de bedre 
kuske og henvender sig til mig og ved, 
hvem jeg er, for det er jo nogen, jeg har 
set op til, siden jeg var lille, lyder det 
fra Henriette Larsen. 

Drømmen var en V75-sejr
Og den unge dansker kan vist godt be-
gynde at vænne sig til, at der vil være 
mere interesse om den succesfulde 
”danske svensker”. 

– Min store drøm og mit mål var jo 
at prøve at vinde V75-løb. Jeg havde 
sagt, at vinder jeg et V75-løb inden for 
de næste fem år, var jeg glad. Og nu 
vandt jeg så et V75-løb allerede i den 
anden start i denne sæson, så nu har 
jeg opnået dét mål. 

– Jeg vil jo gerne, at år 2017 skal 
være bedre end sidste år, og så vil jeg 
jo gerne begynde at køre flere V75-løb, 
V86 osv., siger Henriette Larsen, der 
har mærket en øget interesse for hende 
som kusk. Det er jo også naturligt qua 
de resultater, hun leverer. 

I ”lærlingeløb” (forbeholdt kuske, 
der er ansat hos en professionel træ-
ner, red.) er jeg ofte sat på flere heste, 
og så må jeg jo vælge, hvem jeg helst 
vil køre. Før måtte jeg tage de køre-
ture, jeg fik tildelt, men nu kan jeg jo 
vælge lidt mere.
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– Det er da en god følelse, men sam-
tidig vil man jo helst heller ikke sige 
nej til nogen. Jeg tager ikke altid den 
bedste hest i løbene, for er der nogen af 
dem, jeg plejer at køre for, der har hest 
med, tager jeg den i stedet for. Man 
skal tænke på, hvor man kommer fra 
og holde sine kontakter, forklarer Hen-
riette Larsen. 

Chefen er meget tilfreds
Med en stald med tæt på 200 heste i 
træning og en indtjening på over 28 
millioner svenske kroner i 2016 er Pe-
ter Untersteiner afhængig af at have 
godt personale ansat. Men det er da 
i den grad også tydeligt, at der er en 
gensidig respekt imellem Henriette og 
Peter. 

– Jeg trives vældig godt hos Peter Un-
tersteiner. Det er fine heste, man får at 
arbejde med, og Peter er en god chef, 
som giver mig chancen i løbene, så det 
er bare positivt alt sammen. 

– Ser Peter, vi har lidt talent, er han 
ikke bange for at sætte os op på stal-
dens heste i løbene. Jeg er selv over-
rasket over, hvor godt det er gået, og 
det tror jeg da også, Peter er. Jeg pas-
ser syv heste i dagligdagen og kører så 
løb engang imellem, men ellers er jeg 
bare en almindelig staldansat, forklarer 
Henriette Larsen, mens chefen Peter 
Untersteiner ikke sparer på roserne til 
hende.

– Henriette har jo et usædvanligt 
godt talent for at køre hest. Hun har 
kørt meget ponytrav, og det mærker 

man, for jeg synes, hun kan køre alle 
typer af heste.

– Der er aldrig nogen hesteejere, der 
protesterer, når jeg sætter Henriette op 
som kusk på en af staldens heste, så det 
er ikke svært at bruge hende på he-
stene. Men det bedste af det hele er jo, 
at hun er lige så dygtig uden for trav-
banerne, hvor hun arbejder stenhårdt 
til hverdag, hvilket er vigtigt for mig.

– Jeg håber jo, hun arbejder hos mig 
mange år fremover, og jeg har sagt til 
hende, at hun ikke må slutte, før hun 
bliver gravid – det siger jeg til ”alle 
mine piger”, lyder det med et smil fra 
Peter Untersteiner. n   

PORTRÆT        Henriette Larsen 

DER ER ALDRIG  
NOGEN HESTEEJERE, 
DER PROTESTERER, 
NÅR JEG SÆTTER 
HENRIETTE OP  
SOM KUSK PÅ EN AF  
STALDENS HESTE
(Peter Untersteiner)

Henriette Larsen er ansat 
hos Halmstad-træneren 

Peter Untersteiner og 
trives godt i stalden hos 
en af svensk travsports 

største og mest succes-
fulde travtrænere
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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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JURA        Træneres og kuskes ansvar 

KAN TRÆNERE OG KUSKE 
DRAGES TIL 

ANSVAR?
Professionelle trænere og kuske kommer under 
udøvelsen af deres erhverv, hvor de har ansvaret for 
andres heste, på forskellige måder i risiko for at pådrage 
sig et erstatningsansvar. Denne artikel beskriver nogle 
af de risici, som udøvere af dette for travsporten så 
væsentlige erhverv bør være særligt opmærksomme på

 En grundbetingelse for, at man som person 
kan ifalde et erstatningsansvar er, at man 
har udvist uagtsomhed (culpa). Man kan 
som udgangspunkt ikke pådrage sig et an-
svar for noget, som man ”ikke kan gøre for”. 
Men har man i den situation, hvor skaden 
er opstået, handlet på en måde, som ikke 

lever op til de normer, som gælder på det pågældende om-
råde, risikerer man at ifalde et erstatningsansvar. Det er i 
udgangspunktet den person, der har lidt en skade (skade-
lidte), der har bevisbyrden for, at der er handlet uagtsomt 
fra skadevolderens side.

Professionelle i enhver branche er sædvanligvis omfattet af 
et såkaldt professionsansvar. Dette betyder, at de må tåle, at 
den målestok, som deres handlinger bliver målt ud fra, når 
det skal vurderes, om de har handlet uagtsomt, er strengere. 
Årsagen hertil er, at det forventes, at professionelle i højere 
grad end almindelige mennesker er påpasselige og omhyg-
gelige, når de handler inden for deres fag.

Birger Jørgensen kører tæt ved 1.000 
løb om året på danske baner, og er 
fuldt bevidst om det ansvar, der som 
kusk hviler på hans skuldre. 
Foto: Burt Seeger

TEK ST: CHRISTIAN HOLCH, W W W.ADV-HOLCH.DK
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"DET FORVENTES, AT 
PROFESSIONELLE I 
HØJERE GRAD END 

ALMINDELIGE  
MENNESKER ER  

PÅPASSELIGE OG  
OMHYGGELIGE"

Det særlige professionsansvar omfatter enhver, som over-
for andre mennesker fremstår som professionel inden for en 
bestemt branche, uanset om disse rent faktisk har fagkund-
skaben eller ej. 

Skillelinjen mellem, hvornår man anses som amatør eller 
professionel, kan have betydning for spørgsmålet om for-
sikringsdækning, hvis man forvolder en skade. En privat 
ansvarsforsikring dækker sædvanligvis kun skader, der er 
forvoldt som privatperson. 

Forsikringsdækning for skader forvoldt ved udøvelse af 
erhvervsmæssige aktiviteter kræver en erhvervsansvarsforsik-
ring. Et forsikringsselskab vil normalt anse enhver form for 
ydelse, der sker mod betaling, som erhvervsmæssig, uanset 



om dette sker på hobby-, deltids- eller fuldtidsplan. Begyn-
der man at træne eller køre travheste mod betaling, bør man 
derfor være opmærksom på den økonomiske risiko, der kan 
være forbundet med dette.

Ansvar for skader på heste
Træneres og kuskes erhverv er blandt andet kendetegnet ved, 
at disse personer får overladt andre menneskers heste i deres 
varetægt. De har i den forbindelse en juridisk forpligtelse til 
at passe godt på hesten ved f.eks. at sørge for, at den bliver 
fodret korrekt, at den passes med smed og dyrlæge, når det 
er nødvendigt, og at den er opstaldet, bliver transporteret, 
går på fold og trænes under forsvarlige forhold. Lever de 
ikke op til disse forpligtelser, og sker der skade på hesten 
som følge deraf, kan de pådrage sig et erstatningsansvar over 
for ejeren af hesten. Er der tale om en dyr hest, kan denne 
risiko være betydelig. 

Som nævnt ovenfor er det som udgangspunkt den ska-
delidte, der vil have bevisbyrden for, at der er handlet an-
svarspådragende. Men når man har en hest i varetægt mod 

betaling, vil denne bevisbyrde ofte blive vendt om, hvis der 
sker en skade på hesten. Det bliver så i stedet den profes-
sionelle, der skal bevise, at en indtrådt skade må anses som 
hændelig, for at undgå et erstatningsansvar. Denne variant 
af erstatningsansvaret betegnes som et ”forvaringsansvar”, og 
der er f lere eksempler på, at denne form for ansvar er anset 
som gældende, når man har heste i varetægt.

Thi kendes for ret 
I en dom afsagt ved Retten i Sønderborg sidste år blev en 
rideskole holdt erstatningsansvarlig overfor ejeren af en hest, 
der døde som følge af botulisme – formentlig fordi hesten 
var blevet fodret med dårligt foder af rideskolens personale. 
Her blev bevisbyrden vendt, så det var rideskolen, der skulle 
føre bevis for, at hestens død havde været hændelig, og at ri-
deskolen ikke havde noget ansvar for det. Dette bevis kunne 
rideskolen ikke føre, og den blev derfor dømt til at betale 
erstatning.

I en anden dom blev et professionelt opstaldningssted an-
set som erstatningsansvarlig for skader på en hest, der var 

TOPKUSKEN
Danmarks oftest sejrende kusk år efter år, Birger Jørgensen, 
har problemstillingen med muligt erstatningsansvar tæt inde 
på livet. Jørgensen kører tæt på 1.000 løb på danske travbaner 
hvert år, og i langt de fleste tilfælde er det med andres heste.
Væddeløbsbladet spurgte Birger Jørgensen, hvordan han i 
praksis forholder sig til de juridiske udfordringer.
– Jeg har tegnet en erhvervsansvarsforsikring, men oplevede, 
at det var svært at finde et forsikringsselskab, der ville tegne 
denne forsikring på grund af de risici, der er forbundet med at 
være kusk. 
– Jeg har også tegnet en forsikring, der dækker tabt arbejds-
fortjeneste, hvis jeg selv skulle komme til skade. De forsikrin-
ger, som jeg har tegnet, giver en god tryghed i hverdagen. 

Foto: B
urt S

eeger

"AT ANSVARET ER OBJEKTIVT BETYDER, AT ERSTATNINGS-
ANSVARET PÅLÆGGES, UANSET OM DER ER HANDLET 

UAGTSOMT AF EJEREN ELLER BESIDDEREN AF HESTEN"

JURA        Træneres og kuskes ansvar 
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kommet til skade i den boks, som den stod opstaldet i. Dom-
meren lagde til grund, at opstaldningsværten ikke havde 
ført bevis for, at boksen havde været forsvarligt indrettet, og 
at den uforsvarlige indretning af boksen var årsagen til, at 
skaden kunne ske. 

På tilsvarende vis kan man forestille sig erstatningsansvar 
for skader på en hest, som sker i forbindelse med transport, 
der ikke finder sted under forsvarlige forhold.

Det vil ofte være muligt for trænere og kuske at fraskrive 
sig – eller i hvert fald begrænse – ansvaret for sådanne skader, 
men dette forudsætter, at der er indgået en aftale med den 
enkelte hesteejer, hvori der er indsat gyldige bestemmelser 
om begrænsningen af ansvaret.

Ansvar for skader på tredjemand
Efter hestelovens § 30a gælder der et såkaldt objektivt ansvar 
for skader, både person- og tingsskader, forvoldt af ”løsgå-
ende” heste. Ansvaret pålægges hestens ejer, men modstykket 
til bestemmelsen er, at det er lovpligtigt for alle hesteejere 
at holde deres heste forsikret mod netop denne form for er-
statningsansvar. At ansvaret er objektivt betyder, at erstat-
ningsansvaret pålægges, uanset om der er handlet uagtsomt 
af ejeren eller besidderen af hesten. 

Har en hest, som er i træning hos en professionel, forvoldt 
skade, mens den er løsgående, kan træneren således også 
risikere at blive mødt med et regreskrav fra hesteejerens for-
sikringsselskab, såfremt man er skyld i, at hesten slap løs og 
dermed kunne forvolde skaden. Et eksempel kunne være, at 
den skadevoldende hest var løbet igennem et hegn til en fold, 
der ikke var i forsvarlig stand.

Det objektive ansvar og lovpligtige forsikringer gælder 
som nævnt kun løsgående heste. En hest anses som løsgå-
ende, hvis den har revet sig fri eller er løbet ud af en fold, 
men også, hvis den volder skader, mens den går på fold. Til 
gengæld anses heste, som er bundne eller under rytter, ikke 
som løsgående. Det samme vil formentlig gælde for heste, 
der er spændt for en sulky i forbindelse med travaktivite-
ter. Imidlertid kan heste også i sådanne situationer forvolde 
skade, navnlig hvis der opstår situationer, hvor hesten føler 
sig truet, da det kan føre til voldsomme og farlige reaktioner 
fra hestens side. 

For rideheste har domstolene pålagt et strengt ansvar for 
den person, der rider hesten, som forvolder skaden, idet rytte-
ren til enhver tid skal have sikret sig ”fuld kontrol over hesten” 
– også selv om hesten bliver forskrækket. Noget tilsvarende 
vil muligvis gælde for heste i forbindelse med travaktivite
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ter. I disse situationer vil det være den, der har hesten i sin 
besiddelse, der ifalder erstatningsansvaret, og altså ikke eje-
ren. Heste kan forvolde alvorlige personskader, hvilket kan 
føre til meget store erstatningskrav fra den skadelidtes side. 

En erhvervsansvarsforsikring, der dækker denne type af 
skader, vil derfor ubetinget være en god idé for kuske og 
træneres vedkommende.

Hvad med arbejdsskader?
Det sidste særligt relevante område med stor risiko for er-
statningsansvar er området for arbejdsskader. Har man som 
træner eller kusk ansatte, der hjælper en, lønnet eller ulønnet, 
har man pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring, der kan 
dække det ansvar, som gælder efter arbejdsskadesikringslo-
ven. Har man ikke en sådan forsikring, risikerer man bøde, 
hvis der sker en skade omfattet af lovens regler, ligesom man 
i værste fald risikerer et regreskrav for de erstatningsposter, 
som den skadelidte efter loven har krav på erstatning for. På 
området for arbejdsskader gælder et objektivt ansvar, hvil-
ket vil sige, at også hændelige skader er omfattet af erstat-
ningspligten. 

Løsningen ligger lige for
Kuske og trænere har altså al mulig grund til at sikre sig, 
at de er dækket af de mest relevante forsikringer, ligesom 
det også kan være relevant at lave skriftlige kontrakter med 
deres kunder, som begrænser risikoen for at ifalde et erstat-
ningsansvar. En kollektiv forsikringsordning med de mest 
relevante forsikringsdækninger tilpasset til travtræneres og 
kuskes virkelighed, som kunne tilbydes til de enkelte til en 
fornuftig pris ville efter min opfattelse være en stor gevinst 
for hele branchen. 

Hesteejerne har også en interesse i, at den som de overlader 
ansvaret for deres heste til, er dækket af relevante forsikrin-
ger, hvis skaden skulle ske.  n

TRÆNERFORMANDEN
Frantz Praëm er formand for Trænerforeningen af 1909, som er  
sammenslutningen af professionelle danske travtrænere.
– I Trænerforeningen har vi et stort ønske om at få oprettet en kollektiv 
forsikringsordning, der kan sikre trænere og kuske mod erstatningsansvar, 
og vi arbejder på at finde en løsning. Men indtil nu har det været svært at 
finde forsikringsselskaber, som er interesseret i at tilbyde et godt produkt, 
fortæller Frantz Praëm.
Væddeløbsbladet står gerne for at skabe en kobling mellem denne artikels 
skribent Christian Holch, som er ekspert på området, og Trænerforeningen 
af 1909. Denne proces er allerede i gang, når disse linjer læses.

Foto: B
urt S

eeger

Foto: Jesper Elbæk

JURA        Træneres og kuskes ansvar 

En af Danmarks mest 
benyttede catchdrivere er 
Billund-træner René Kjær. 

Her vinder Kjær Dansk 
Trav Derby 2016 med 

Axel, men hvad var der 
egentlig sket, hvis hesten 
var løbet løbsk, og havde 

gjort skade på sig både 
sig selv og andre?
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Produkt
NYT
Produkt
NYT

SynBioVit. Levende gærceller, Saccharomyces 
Cerevisie, probiotika og B-vitaminer.
Når heste lider af forstyrrelser i fordøjelsen, falder 
populationen af bakterier i stortarmen. Dette kan 
medvirke til en forringet fordøjelse, dårlig udnyt-
telse af foderet og forringet optagelse af vitaminer 
og mineraler. Ved at tilføre aktive bakterier sikres en 
bedre fordøjelse af fibre og en bedre udnyttelse af 
hestens grovfoder.
SynBioVit kan med fordel anvendes til heste med 
stressede maver, f.eks. ved transport, konkurrencer 
og efter behandling med antibiotika eller ormekur.
Læs mere på WWW.HHCARE.DK

NYHED FRA TRM TIL HESTE 
MED DÅRLIG MAVE

Foderplansberegninger er ikke bare tal. PC-Horse er baseret 
på et indgående kendskab til heste og disses behov. Selv om 
beregningerne er baseret på de nyeste videnskabelige resulta-
ter, er det hele hestens velbefindende, der står i centrum, når 
du bruger PC-Horse. Desto mere du ved om din hest, og 
jo flere kundskaber du har, desto mere sund fornuft kan du 
anvende i det daglige arbejde med din hest.
SEGES Heste er hovedagent og ansvarlig for salg og sup-
port i Danmark. Kontaktpersonen er landskonsulent Eric 
Clausen, Agro Food Park 15, 8200 Århus N, tlf.: 87 40 54 
63, e-mail: efc@seges.dk. 
Læs mere på WWW.PCHORSE.DK eller WWW.PC-HORSE.COM

PC-HORSE – FODRING 
BASERET PÅ VIDENSKAB

Af skade bliver man klog. Og måske 
også rig. I hvert fald kickstartede en 
rideulykke for Dorthe Schellerups 
datter iværksætteropfindelsen Safety 
Tracker. Kun et mirakel gjorde, at en 
forbipasserende fandt datteren i en 
grøft.
Safety Tracker består kort fortalt af to 
enheder, hvor den ene placeres på ryt-
teren og den anden på hesten. Bliver 
der på et tidspunkt mere end en meter 
mellem enhederne, så foretages der 
efter et minut automatisk opkald til 
forprogrammerede mobilnumre med 
GPS-koordinater på begge enheder.
Safety Tracker kan også bruges til 
andre sportsgrene, hvor man typisk 
træner alene. Derudover kan Safety 
Tracker bruges på demensområdet og 
i psykiatrien.
Læs mere på WWW.SAFETYTRACKER.DK 

HOLD STYR PÅ BÅDE 
HEST OG RYTTER
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SÆSONSTART I



KLAMPENBORG



 Siden da er der sket meget på Klampenborg Ga-
lopbane, og sæson 2017 kommer op i et nyt gear. 
Mange flere aktiviteter for publikum og nye til-
tag for at tiltrække sponsorer til løbsdagene. Med 
kun 20 løbsdage i 2017, som i 2016, er udfor-
dringen at få aktivitet på de resterende 345 dage. 

Aktiviteter som giver penge i kassen, da det er af den vej, 
man på sigt kan forhøje præmierne i løbene. Det er et langt, 
sejt træk, som rigtig er sat i gear med den nye direktør, Car-
sten Baagøe Schou.

Aktiviteterne vil givetvis sætte rekord i 2017. Med den inte-
resse, der allerede nu er omkring udlejning af bygningerne, og 
med de aktiviteter businesspartnerne igangsætter, som f.eks. 
at bruge løbsdagene til at give deres personale en oplevelse 
samt sælge deres produkter til publikum, så er Klampenborg 
Galopbane bestemt på rette vej. 

– Dette skal blive vejen til succes, kombineret med den 
unikke beliggenhed, bygningerne og den charme, der er om-
kring banen og historien omkring væddeløbene. Galopspor-
ten skal selvfølgelig komme i første række, da det er sporten, 
der er omdrejningspunkt for al den aktivitet, der foregår på 
banen. Løbene er den vigtigste underholdningskilde. Den 
oplevelse, publikum kun kan få ved at komme til galopløb, 
er enestående i København. Med nye aktiviteter ønsker vi at 
opnå højere præmier i løbene, fortæller Carsten Baagøe Schou.

– Vi vil gerne tiltrække de bedste heste fra Skandinavien, 
men med den økonomi, der er i dansk hestesport pt., så er 
det en stor udfordring. Derfor satser vi på tiltag uden for 
løbsdagene, samt på nye sponsorer på selve løbsdagene. Vi 
har i år været tidligt ude, og på nuværende tidspunkt er der 
åbnet døre til mange potentielle partnerkontrakter. Vi kan 
godt mærke, at mange har den holdning, at sæsonen først 
starter den 22. april, og der derfor ikke er hastværk med at 
få aftalerne på plads, lyder det fra galopdirektøren. 

– Vi afholder i år en kickoff-fest den 7. april. Alle med 
interesse for galopsporten kan deltage. Vi håber på opbak-
ning til dette nye tiltag, som er ét af flere tiltag, der skal være 
med til at skabe et sammenhold mellem aktive, hesteejere 
og partnere. Vi arbejder hårdt på at få drejet aftalerne med 
partnerne, så aftalerne har indhold, som gør det interessant 
at være partnere 365 dage om året, og ikke kun i sæsonen. 
Aktiveringen af partnerskaberne skal give partnerne ”mere 
valuta for pengene”.

– Det er svært at løfte sløret for de sponsorer og partnere, 
vi får i 2017, da ikke alle kontrakterne er underskrevet endnu. 
Allerede nu kan vi dog f.eks. nævne Casino Copenhagen 
og Casino Marienlyst, der bliver et perfekt match til Klam-
penborg. De vil blandt andet udlodde publikumspræmier på 
samtlige løbsdage samt være ekstra synlige på Gentleman 
Day og Derbydagen. Vi forventer også, at hovedparten af de 

GALOP        Sæsonstart i Klampenborg 

Klampenborgs nye ejerkreds gav banen 
et fantastisk løft til sæson 2014. Det var 
næsten en ny bane, der åbnede portene. 

Publikum kvitterede med de bedste 
besøgstal på danske baner i 2014, 2015 

og 2016. Fremgangen i den første sæson 
med de nye ejere var på hele 40%

TEK ST OG FOTO: BURT SEEGER

NYT GEAR 
INDEN TURBO
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aftaler, vi har haft i 2016, fortsætter i 2017, afslører Carsten 
Baagøe Schou.

Fagre nye verden
Der vil fra den første løbsdag være wi-fi tilgængelig på hele 
banen, hvilket giver mulighed for at måle data på det pub-
likum, der bruger wi-fi-netværket, hvilket er til glæde for 
sponsorerne og banen. Det er også helt nødvendigt, hvis 
banen skal tiltrække de helt store sponsorer. Disse vil have 
data på publikum, for de vil kende det segment, der kommer 
på banen. Det er ikke nok at fortælle, at det er et købestærkt 
publikum mellem 24 og 38 år, der kommer på banen. Det 
skal kunne dokumenteres. Derfor bliver wi-fi et godt redskab 
fremover i dialogen med de tunge firmaer. 

– Nu er det kun at gribe chancen, når den byder sig. Vi vil 
give disse firmaer en fed oplevelse, når de besøger banen, for 
derigennem at generere flere penge til sporten. Der vil i år 
blive afholdt flere tema- og virksomhedsdage, f.eks. kommer 
man til at kunne opleve Gentleman Day, French Day og Ok-

toberfest. Flere er i støbeskeen, men igen skal fundamentet i 
forhold til at kunne samle interesserede virksomheder, som 
vil betale for at deltage i disse dage, være til stede. Der bliver 
også arbejdet på at få flere virksomhedsdage til banen. Sidste 
år havde vi succes med Andersens Biler-dagen, der havde sine 
underleverandører med på banen og var sponsor for samtlige 
af dagens løb. Dagen gav et plus på 600 tilskuere, fortæller 
Klampenborg Galopbanes direktør, som samtidig kan berette 
om et nyt samarbejde på restauratørfronten.

Klampenborg Galopbane har nemlig startet et samarbejde 
med de to kokke Manu Sehgal og Allan Schultz. Begge har 
en karriere fra toprestauranter i København og står bag ca-
teringvirksomheden Dagens Måltid. Dagens Måltid tager 
udspring i takeaway-forretninger i Holte, Hørsholm og Hel-
lerup. Det er maddelen, kokkene forpagter. Galopbanen har 
valgt at gå ind i driften og sammen med forpagteren stå for 
ansvaret for personale og drikkevarer. Selvfølgelig både på 
løbsdagene og ved øvrige arrangementer. Dette skulle gerne 
stabilisere økonomien, og derigennem kanalisere flere penge 
til sporten.

Kun toppen af isbjerget kan ses
Membranen under Cushion Track-banen holdt ikke så længe 
som lovet, hvilket selvfølgelig er skuffende for Klampenborg 
Galopbanes ledelse. Det har været nødvendigt med en for-

KLAMPENBORGS TURBO

• Klampenborg Galopbane er klar til  
at sætte turboen til, når den nye  
spillelov træder i kraft i 2018. 

• Klampenborg Galopbane er klar til  
at imødegå de forandringer, der  
kan komme.

• Klampenborg Galopbane har en bane, 
der tiltrækker mange unge mennesker 
– dem, der skal være fundamentet til 
fremgangen for hestesporten  
i Danmark.

• Klampenborg Galopbane har det  
serviceniveau, som de unge  
forlanger. 

• Klampenborg Galopbanes  
økonomi er på rette spor.

nyelse samt påfyldning af Cushion Track. En investering på 
små 900.000 kr. 

– Vi modtog glædeligvis støtte fra Hestevæddeløbssportens 
FinansieringsFond (HFF) med 375.000 kr. til renoveringen. 

– Der er lavet et vedligeholdelsesprogram, som skal sikre, 
at banens standard bliver opretholdt, så den ikke – som tid-
ligere – for hurtigt bliver i dårlig stand. Banen bliver målt 
mindst en gang om måneden, så vi kan finde de steder, hvor 
materialet forsvinder, og dermed udligne det eller fylde ma-
teriale på. Et stort, men nødvendigt arbejde. Vi har kun fået 
positiv feedback, forklarer Carsten Baagøe Schou.

Sandbanen har samtidig fået nyt materiale. Her har der 
været delte meninger om, hvad der skulle fyldes på, men det 
har været trænerforeningen, der afgjorde materialevalget. 
Omkring græsbanen er der lavet et samarbejde med græs-
eksperten E-Marker. Dette firma er kendt for etablering af 
fodboldbaner og har gode relationer til en række væddeløbs-
baner, bl.a. Ascot. 

– Denne viden vil vi udnytte til at se, hvilke græssorter de 
har bedst erfaring med og derigennem forbedre vores græs-
tæppe. Gennem hele 2016 er græsset blevet klippet meget 
kort for at få planterne til at gro tættere og derigennem for-
stærke rodnettet. På sigt vil vi gerne have mere længde på 
græstæppet, men fundamentet skal styrkes, før vi kan lade 
græsset stå højere. 

– Banen bliver dybdeluftet, prikket og tromlet med helt 
andre frekvenser end tidligere år, også i samarbejde med E-
Marker. Dette firma står også for vejledning om, hvornår 
der skal gødes og eftersås. Derved sikrer vi, at ressourcerne 
udnyttes optimalt, og vi håber på, vi kan fremvise et stærkt 

"GALOPSPORTEN SKAL SELV-
FØLGELIG KOMME I FØRSTE 
RÆKKE, DA DET ER SPORTEN, 
DER ER OMDREJNINGSPUNKT 
FOR AL AKTIVITET"
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GALOP        Sæsonstart i Klampenborg 

og smukt græstæppe på løbsdagene, lyder den lidt tekniske 
forklaring fra Baagøe Schou, som nåede tre år i bestyrelsen, 
inden han satte sig i direktørstolen.

Investeringer i nye bokse
Planerne med nye bokse på Klampenborg er ved at komme i 
mål. Det har været en proces, som Klampenborg Galopbane 
ikke har kunnet styre 100% selv, idet det kræver et hav af 
tilladelser. På nuværende tidspunkt er der positive tilken-
degivelser fra både Naturstyrelsen og Gentofte Kommune.

– Den store efterspørgsel på bokse gør, at vi må stille rejse-
bokse til rådighed for Klampenborgs trænere. Dette afskærer 
os desværre fra at imødekomme trænere udefra, der ønsker 
at komme til Klampenborg. Så vi ser frem til – inden længe 
forhåbentlig – at kunne gøre gavn af de store muligheder, 
der er på anlægget. Det er planen, at byggeriet startes i 2017, 
fortæller Carsten Baagøe Schou, som også kan løfte sløret 
for gode nyheder på storløbsfronten.

Klampenborg Store Sprint genopstår nemlig under navnet 
Zawawi Store Sprint, sponseret af Dr. Omar Zawawi. Det 
er yderst glædeligt at se et så prominent navn også støtte op 
omkring Klampenborg Galopbane. Dr. Omar Zawawi har 
støttet galopsporten i Sverige i mange år. Præmiesummen 
i Zawawi Store Sprint har også fået et løft på 50.000 kr. til 
200.000 kr., erfarer Væddeløbsbladet.

Desværre var anmeldelserne til de ni storløb for ældre heste 
noget under, hvad man havde forventet. Kun 98 anmeldel-

ser indløb. Derfor blev fristen forlænget til den 30. marts. 
Klampenborg mærker desværre negativt, at der er langt flere 
præmiepenge i svensk galop. Svensk Galopp løber i 2017 om 
samlet 83 mio. s.kr., mens Klampenborg modtager fra HFF 
4,3 mio. kr. til løbspræmier i 2017.

Allerede på anden løbsdag i 2017, skal de 3-årige hopper 
ud i 1000 Guineas Trial, og forhåbentlig ser vi nogle af disse 
hopper: MyLegend, Godtnok, De Fem Stjerner, Mont Rose, 
Intensity, Lima og fra Sverige: Binoche. Tredje løbsdag byder 
på Dansk Jockey Club Cup, som igen i år ser ud til at samle 
et – om ikke stort – så godt felt.

Omsætningstal og samarbejde
Klampenborg havde ikke den spilleomsætning, man kunne 
forvente i 2016. Her er der flere faktorer, som spiller ind. En 
meget væsentlig årsag er den manglende lunchløbsdag, som 
giver en omsætning på den gode side af to mio. kr. I år har 
Klampenborg Galopbane igen to lunchsøndage. 

– Klampenborg Galopbane havde sidste år f lyttet nogle 
af løbene fra storløbsdagene til de almindelige dage, hvilket 
desværre gik ud over omsætningen. Det var en fejl, som vi 
har lært af. Omsætningen pr. hest på en Derby-dag er ca. 
17.000 kr., hvor en almindelig løbsdag kun giver ca. 4.000 
kr. pr. hest. Så det lille fald i banespillet skal ses i lyset af 
omfordelingen af løbene, forklarer direktøren.

– Der er ingen tvivl om, hvem der er lillebror i forholdet 
med svenskerne. Der bliver taget nogle beslutninger, hvor vi 
kan mærke, at vi må føje os. Nogle af disse beslutninger har 
desværre en negativ indvirkning på løbene her. Vi har i f lere 
år arbejdet på at få Hubertusdagen til at være en mærkedag 
som afslutning på sæsonen. Men i år blev det fra svensk side 
bestemt, at på den dag skulle Svensk Kriterium rides. 

– Vi blev dog tilbudt at ride Young Riders Cup, men det 
var ikke svært for os at tage beslutningen, så vi har droppet 
dagen. Det er klart, at med de penge, der er i Svensk Galopp, 
bliver de nødt til at udskrive flere storløb, som der skal skaf-
fes plads til i kalenderen. Så som tingene er på nuværende 
tidspunkt, er det måske helt fair. Men ikke så nemt for vores 
sportsafdeling, afslutter Carsten Baagøe Schou. n

"VI HÅBER, AT VI KAN  
FREMVISE ET STÆRKT  
OG SMUKT GRÆSTÆPPE  
PÅ LØBSDAGENE"
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Mangler du 
en hjemmeside

RING PÅ: 

99 400 444  
og få en uforpligtende snak 

om hvad vi kan gøre for dig

En del af Mediehuset Wiegaarden

...Der er TIL at forstå 
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BRUGE
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Dansk Varmblods 38. hingstekåring med 
meget mere i MCH Messecenter Herning 
blev igen i år en hestefest af de helt sær-
lige. Dette event har ikke sin lige i verden. 
Jyske Bank Boxen dannede rammen om 
avl og sport på et højt niveau, og de uden-
landske gæster, ryttere og hingsteholdere 
var lige så begejstrede for faciliteterne som 
danskerne. 
Med et besøgstal på knap 59.000 var der 
tætpakket i alle tre opvisningshaller og på 
messen Hest & Rytter især fredag og lør-
dag. Der var en herlig stemning overalt, 
og de mange frivillige hjælpere gjorde igen 
en helt uvurderlig indsats for at få alt til at 
klappe på bedste vis.  n

• 2. største af alle arrangementer i MCH Messecenter Herning

• Knap 59.000 besøgende

• 9.000 siddepladser i Jyske Bank Boxen

• 3.000 siddepladser i Hal M – Equsana Arena

• 1.000 siddepladser + 500 ståpladser i Hal E –  
Danish Computer Group Arena

• Over 1.000 VIP-pladser i de tre opvisningshaller

• 260 frivillige hjælpere

• 272 stande på udstillingsmessen, der optager 6 haller

• Over 700 heste fordelt på 450 FEI-konkurrenceheste,  
92 hingste til kåring, 73 showheste, 60 championatsheste,  
hingste til præsentationsklasser samt auktionsheste

• 3 opvisningsbaner med tilhørende opvarmningsbaner  
– 1.350 m2 ridebane med sand og måtter 

• Over 250 campingvogne ude og inde

HEST & RYTTER 2017 i tal



DV’S HINGSTEKÅRING        Gallashow

HESTENE 
FØRTE AN

I ÅRETS GANG
Årets gallashow var en rejse på hesteryg fra forår til 
vinter. Men selvom alt var nøje timet og tilrettelagt 

af mennesker, var det i sidste ende hestene, der 
afgjorde showets gang. Det oplevede kunstnerne, der 

optrådte som statister, mens hestene var i centrum

TEK ST: C AMILL A TIEFENSEE SCHR ØDER 

 Der var harmoni fra det første sekund, da den første tone af 
Vivaldis ”De fire årstider” blev slået an, og Blue Hors Hot-
line bevægede sig ind i lyskeglen på scenen. Til gallashowet 

i Herning kunne publikum opleve et smukt sammenspil mellem 
levende musik og levende heste. Men harmonien kommer ikke af 
sig selv, fortæller violinisten Kim Sjøgren, som sammen med barne-
stjernen Villads spillede forårsstemningen frem ved showets åbning.

– Når man optræder med heste, opdager man, at timing er en 
udfordring. Vi havde fået at vide, hvor længe vi skulle spille, og det 
havde vi forberedt os på, men da vi var færdige, var hestene ikke 
løbet ud endnu. Så måtte vi jo improvisere lidt og køre i ring, så 
det kom til at passe, griner han. 

– Vi gjorde det med øjenkontakt – jeg spillede for, og så vidste 
Villads, hvor jeg ville hen og spillede med, fortæller Kim Sjøgren.

Det samme oplevede Julie Berthelsen, som var begejstret over at 
synge ved hingstekåringen for første gang.

– Det har været fantastisk at optræde i Herning. Det fede er, at 
det ikke er et show, vi som kunstnere bestemmer over. Det er he-
stene, der bestemmer, og det kræver også mere koncentration fra 
vores side, fortæller sangerinden. Hun havde æren af at dele scene 
med både fire heste fra Helgstrand Dressage og stjerneekvipagen 
Dorothee Schneider på Sezuan.

Blue Hors Hotline åbnede det store gallashow i 
BOXEN i Herning på smukkeste vis.
Foto: Ridehesten.com/Annette Boe Østergaard
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HESTENE 
FØRTE AN

I ÅRETS GANG
– Jeg stod bare derude og gloede på hestene og tænkte, at jeg 
skulle huske at fokusere. De er dælme skønne.

Årstider med spræl
Forårsstemningen blev skabt med grønne farver og tonerne fra 
”Kom maj, du søde milde”, mens franske Mélie Philippot tra-
vede ind på sin tunge, men elegante hest, hvis sorte man bølgede 
om kap med hendes lange kjole. Begejstringen toppede dog, da 
shetlandsponyen Luma blev sendt på scenen i frisk galop med 
en dukkerytter, hvis ukontrol-
lerede bumpen i sadlen fik pub-
likum til at le og klappe. Straks 
efter måtte de klappe endnu 
mere, da ponyen med sine korte 
ben efterlignede Mélie Philip-
pots store hest i både piaffe og 
spanske skridt.

Der var naturligvis også gjort 
plads til den traditionsrige ko-
stumespringning i programmet. 
Den blev både fredag og lørdag 
vundet af en Indiana Jones-udklædt Bjarne Mark Jensen. Hans 
hest, 16-årige Unicorn’s Royalisto, beviste i høj grad, at den 
var tilbage i topform.

Et af de mest spektakulære indslag kom fra franske Jean-
Marc Imbert, som med sin ryttertrup og sine spanske og por-
tugisiske heste viste halsbrækkende stunts i høj fart.

Den tyske hundetræner Wolfgang Lauenburger viste tricks 
med sine hunde, som man næppe vil komme til at se en hest 
udføre. De kunne både sjippe og lave baglæns saltomortaler i 
luften.

Pas på hestepiger
Sommeren blev fejret med et hold gymnaster, som med deres 
stribede badetøj og bare tæer i sandet skabte strandstemning. 
Der var også plads til både Roskilde Festival og et sommerbryl-
lup med en kvadrille af töltende islandske heste anført af Nils 

Christian Larsen i præstekjole på sin matchende, sorte hest.
– Det var desværre ikke et rigtigt brudepar, fortæller Janni 

Thermann fra showudvalget.
– Det kunne ellers have været sjovt. Men måske en anden 

gang?
Komikeren Uffe Holm havde fået til opgave at holde en bryl-

lupstale til gommen, som han på det kraftigste advarede om 
konsekvenserne af at gifte sig med en hestepige.

– Held og lykke kammerat, siger jeg bare! Jeg er selv gift med 
én, sagde han og sukkede over, at 
hun er i stalden alle ugens dage.

– Hun elsker den hest mere, 
end hun elsker dig, sagde Uffe 
Holm henvendt til gommen.

– Så du må aldrig tvinge 
hende til at vælge mellem dig 
og hesten. Jeg har prøvet det, jeg 
siger det bare, lød advarslen fra 
Uffe Holm, som høstede megen 
latter fra publikum.

Gennem ild og vand
Årets gallashow var også en demonstration i, hvilke utrolige 
ting man kan lære en hest. Det var ikke mindst Anna Blom-
gren og Will Rogers’ optræden et udtryk for. Først red Anna 
Blomgren ind på en helt mørk arena omkranset af ild. Hoppen 
Donna Summer efter Blue Hors Don Schufro sluttede af med 
piruetter helt uimponeret af de mørke skikkelser, som viftede 
med stjernekastere omkring hende.

Bagefter travede Will Rogers på hesten Grandeur hen over 
store, blå plastikpresenninger, der blev trukket efter dem som en 
stor, blå flodbølge. De slog over i rolig galop til lyden af torden 
og blafrende plastik for til sidst at stoppe på midten og lade sig 
dække fuldstændig til af den store presenning.

Denne utrolige demonstration af tillid mellem hest og rytter 
bidrog helt sikkert til det store, samlede bifald, da alle kunst-
nerne til slut gik nytårsparade på scenen til stående bifald.  n

Grandeur med 
Will Rogers i 

sadlen gav en 
unik opvisning i 

tillid mellem hest 
og rytter, og var 

komplet upåvirket 
af den blå 

plastikpresenning.

"ÅRETS GALLASHOW 
VAR OGSÅ EN DEMON-

STRATION I, HVILKE 
UTROLIGE TING MAN 
KAN LÆRE EN HEST"

Foto: Ridehesten.com/Kristine Ulsø Olsen
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NYE ANSIGTER        Niklas Roed-Jeppesen 

BIDT AF 
EN GAL 

TRAVHEST
En enkelt tur på Charlottenlund Travbane var alt, der skulle til for at fange 

nu 16-årige Niklas Roed-Jeppesen, og sætte gang i en fascination af 
travsporten, og en drøm om en dag at blive professionel travtræner

TEK ST: SØREN A AEN | FOTO: MARTIN TIMM HOLMSTAV

 D
et var lidt af en tilfældighed, som gjorde, 
at Niklas Roed-Jeppesen kom i gang med 
travsporten. En kammerats far, som selv 
var kommet på travbanen i mange år, 
spurgte en dag, om familien Roed-Jeppe-
sen havde lyst til at komme med til trav.  

– Jens Arne Hansen vandt den dag løb med en anpartshest, 
og faktisk gik hele familien over i staldene, hvor mine foræl-
dre købte to anparter i hesten direkte. Derefter begyndte jeg 
at komme nede ved Jens Arne Hansen for at hjælpe i stalden, 
og således havde hele familien sådan set taget de første skridt 
ind i en helt ny verden, og det skulle sidenhen vise sig, at føre 
endnu mere med sig, indleder Niklas Roed-Jeppesen, som 
lige nu er ved at færdiggøre 9. klasse på Strandvejsskolen på 
Østerbro i København.

– Kort efter vores første tur på Charlottenlund Travbane, 
havde Lunden et åbent hus-arrangement, med rundvisning i 
staldene, og man kunne hilse på nogle travponyer. Her mødte 
vi Alex Haagensen, som var med til at vise rundt, og vi fik et 
rigtig godt indtryk af Alex. Mine forældre kontaktede ham 

efterfølgende, og jeg fik lov til at komme op på hans gård og 
hjælpe til, fortsætter Niklas Roed-Jeppesen. 

– Jeg fik også min egen pony, som jeg begyndte at køre 
ponytrav med. Den var opstaldet på nabogården til Alex 
Haagensen, og jeg fik lov til at bruge hans træningsbane og 
faciliteter, så vi kunne starte ponytrav på banen ved Kvistgård 
og i Sverige. Det var fedt, og gav en masse gode oplevelser, 
forklarer Niklas Roed-Jeppesen. 

Niklas hjalp til med træningen og pasningen af hestene på 
Alex Haagensens gård, og fik stille og roligt mere og mere 
blod på tanden, og var ikke i tvivl om at skifte til licens til 
de store heste, når han fyldte 16 år. 

– Det er jo sjovt og spændende at skifte fra ponytravet til de 
store heste. Der er mange helt nye ting man skal have fokus 
på, selvom man har en del rutine fra ponyløb. For eksempel 
er der langt mere taktik i løbene med de store heste, lyder 
det fra Niklas Roed-Jeppesen, som allerede inden han havde 
fået licens, havde investeret i sin egen travhest. 

– Jeg havde jo hjulpet hos Alex Haagensen gennem et godt 
stykke tid, og en af de heste jeg havde passet og trænet, var 
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Chippen Rollax, som Alex på et tidspunkt satte til salg. Vi 
talte en del om det hjemme, og mine forældre gik med til 
at give et bud på Chippen Rollax, og heldigvis blev vi enige 
med Alex Haagensen om prisen, og så havde jeg pludselig 
min egen travhest, smiler Niklas Roed-Jeppesen.  

– Chippen Rollax står stadig opstaldet hos Alex Haagen-
sen, hvor jeg også fortsat kommer og hjælper til. Jeg står selv 
for træningen og pasningen af ”Chippen”, men Alex er sød 
til at give en hånd med, for eksempel som her i foråret, hvor 
der er en del at se til med skolen, inden vi skal op til de for-
skellige eksamener. Så kan jeg godt lokke Alex til at køre en 
tur med ham, lyder det fra Niklas Roed-Jeppesen. 

Tips og tricks
Niklas Roed-Jeppesen står som nævnt selv for træningen af 
den 9-årige vallak, som har givet familien Roed-Jeppesen to 
sejre, og den seneste med Niklas selv i vognen. 

– Det var jo en fed fornemmelse at vinde sit første løb, og 
jeg tror der gik to-tre dage før det rigtigt var sivet ind. Jeg 
er ret stille og rolig, så jeg gik ikke helt i selvsving lige på 

OM 10 ÅR HAR JEG 
LAGT PENGE TIL 

SIDE, OG HAR  
OPBYGGET ET 

GODT NETVÆRK, 
SÅ JEG ER GODT 

RUSTET TIL SELV 
AT STARTE OP SOM 

TRAVTRÆNER

 I november sidste år vandt Niklas Roed-Jeppesen sin første     
sejr. Det skete i karrierens kun sjette start, og sejren med 

Chippen Rollax var – som det ses på billedet –  
helt overlegen efter perfekt kørsel. 
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Navn: Niklas Edgar Roed-Jeppesen
Årgang: 2000
Licenstype: B1 (amatør som må træne og køre)
Statistik: 15 starter: Én sejr, tre tredjepladser 
og tre mindre placeringer 
Forbillede som træner: Alex Haagensen, fordi  
han behandler dyrene rigtig godt, og bruger meget  
tid på at finde ud af, hvad det rigtige er for hver  
enkelt hest.
Forbillede som kusk: René Kjær
Forbillede som rytter: Christina Lindhardt
Bedste hest: Palermo Tårs
Livret: And
Musik: Solo dance

 Niklas Roed-Jeppesen er blot 16 år, og derfor er det nød-
vendigt med opbakning på hjemmefronten. Det får Niklas 

via forældrene Michael og Karinas store engagement. 

dagen, men jeg tror jeg så løbet mere end 50 gange de næste 
par dage, og det føltes bare godt. Jeg får jo masser af tips og 
tricks, og mange folk giver gerne deres besyv med. Sammen 
med de ting jeg lærte, først hos Jens Arne Hansen og siden 
hos Alex Haagensen, prøver jeg at strikke det sammen til 
mit eget koncept, forklarer Niklas Roed-Jeppesen. 

– ”Chippen” går for det meste langsomarbejder, krydret 
med intervaller en gang om ugen. Jeg er dog også begyndt 
at ridetræne ham. Ikke galoptræning i dybt sand, men jeg 
bruger ridetræningen som erstatning for en langsom tur for 
vogn, fortæller Niklas Roed-Jeppesen videre. 

– Jeg har gået til almindelig ridning i 4-5 år, hvilket jeg 
faktisk rigtig godt kunne lide, og savnede en smule, så jeg 
tænkte, at jeg ville se om Chippen Rollax også ville kunne 
lide det, og det virker det til. Det er noget af det mest spæn-
dende med travsporten. Man kan have alle mulige teorier, 
men man udvikler sig løbende, og lærer kun noget ved at 
prøve sine ideer af i praksis. Der er jo rimelig kontant afreg-
ning. Man kan træne alt det man vil, og til sidst kan man se, 
om det har fungeret. Har man været dygtig, præsterer hesten 
i løb, lyder det fra Niklas Roed-Jeppesen. 

Mor og far bakker op
For familien Roed-Jeppesen startede det hele med deltagelse 
i en anpartshest, men efter at der er kommet egne heste på 
staldlisten, er dén del gledet i baggrunden. 

– Det er jo ikke helt gratis at have både travpony og rigtig 
travhest, så i øjeblikket er vi ikke med i nogen anpartspro-
jekter. Samtidig bryder min far sig ikke om heste, og er ikke 
alt for vild med at komme for tæt på dem, men han bakker 
mig 100% op, og det er jeg selvfølgelig utrolig glad for, un-
derstreger Niklas Roed-Jeppesen. 

Foto: privat

NYE ANSIGTER        Niklas Roed-Jeppesen 
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Som mange andre unge talenter i sporten, har Niklas Roed-
Jeppesen naturligvis også drømme for fremtiden, og trods 
sine kun 16 år, har han allerede en idé om, hvordan de skal 
nås.  

– Den store drøm er jo engang at blive professionel trav-
træner, det har jeg vidst stort set siden den første gang, jeg 
var på besøg hos Jens Arne Hansen, lyder det med sikkerhed 
i stemmen fra Niklas Roed-Jeppesen. 

– Jeg er færdig med 9. klasse til sommer, og vil siden gerne 
fortsætte på Roskilde Landbrugsskole, og tage en uddan-
nelse som dyrepasser med speciale i heste. Jeg kan bruge ud-
dannelsen, hvis det lykkes at blive travtræner, og ellers har 
jeg en god uddannelse at falde tilbage på, forklarer Niklas 
Roed-Jeppesen. 

– Jeg er ikke så meget den boglige type, men trives rigtig 
godt med det praktiske arbejde i stalden med hestene, og 
selvom det selvfølgelig kan være fysisk krævende, så slap-
per jeg godt af med det på en måde. Det gør man jo, når 
man får lov til at arbejde med sin hobby, fortsætter Niklas 
Roed-Jeppesen.

Hvor er Niklas om 10 år?
Det er altid spændende at drømme sig ind i fremtiden, selv-
følgelig også for Niklas Roed-Jeppesen. Så Væddeløbsbladet 

afslutter med at spørge ind til ambitionerne for fremtiden. 
Om 10 år er Niklas 26 år, og meget kan se anderledes ud. Så 
hvad tror den unge mand selv? 

– Om 10 år… Så arbejder jeg hos en travtræner, og har 
forhåbentlig stadig en hest eller to selv, samtidig med jeg 
kan lægge lidt penge til side, og opbygge et godt netværk, 
så jeg er godt rustet til den dag, jeg selv skal starte op som 
travtræner, slutter Niklas Roed-Jeppesen med et stort smil 
og et godt glimt i øjet.  n

JEG VIL GERNE FORT-
SÆTTE PÅ ROSKILDE 

LANDBRUGSSKOLE, OG 
TAGE EN UDDANNELSE 
SOM DYREPASSER MED 

SPECIALE I HESTE

DLF • Tlf. 63 17 16 00 • www.dlf.dk • agro@dlf.dk

HorseMax
                       Det bedste græs din hest kan få

Græsblandinger specielt til heste

- Både til wrap og afgræsning

- Højere sundhed

- Mere foder pr. ha 

- Slidstærkt

Forhandles af grovvare- og 
specialbutikker over hele landet

HorseMax ann 210x148+4.indd   1 29/03/16   15.05



MINIPORTRÆT        Fem nye direktører  

FEM NYE 

DIREKTØRER 
Det er hverken ”Ti små cyklister”, ”De fantastiske fire”, ”Tre små kinesere 

på Højbro Plads” eller ”De eneste to”. Nej, det er fem nye direktører i 
trav- og galopsporten, og således har der inden for ganske få måneder 
været skiftet ud på mere end halvdelen af de danske væddeløbsbaner

TEK ST: JESPER ELBÆK

Titlerne varierer ganske vist lige fra daglig leder, salgs- og 
banechef og direktør til administrerende direktør. Men for 
letheds skyld bruger vi fællesbetegnelsen direktør, for så ved 
alle, hvad der tænkes på.
Hvem er de nye direktører så? Ja, det vil vi forsøge at komme 
med korte og konkrete svar på i denne artikel, hvor vi i ”blå 
bog”-stil laver miniportrætter af Carsten Baagøe Schou 
(Klampenborg), Kim Nielsen (Odense), Steen B. Nielsen 
(Skive), Claus Hein (Aalborg) og Michael Juul Nielsen (Char-
lottenlund).
Derudover er det ikke voldsomt længe siden, at Jydsk Væd-
deløbsbane i Århus ansatte Michael Stitz som forretnings-
fører og eventmanager, og det er faktisk kun Billund Trav 

(Christian Hundebøll), Nykøbing Falster Travbane (Den-
nis Stenbæk) og Bornholms Brand Park (Charlotte Berg), 
som har en vis kontinuitet i tingene på ”direktionsgangen”.
Alle ni væddeløbsbaner i Danmark fungerer under Dansk 
Hestevæddeløb, som igen er ejet af Dansk Travsports Cen-
tralforbund og Dansk Galop. Og der venter alle baner en stor 
udfordring, når sporten selv overtager rettighederne til spil 
på heste igen fra årsskiftet.
Hvordan ser de fem nye direktører på dén udfordring, hvad er 
deres baggrund for at havne i hestevæddeløbssporten, hvilke 
ambitioner har de hver især, og hvilket projekt vil de allerhelst 
lykkes med i 2017? Det spørger vi Claus, Carsten, Michael, 
Steen og Kim om i denne artikel. 

Foto: Burt Seeger
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Navn: Claus Hein
Stilling: Direktør, Racing Arena Aalborg
Alder: 55 år
Civilstand: Enkemand. Nu samlevende med Lone. Hun har tre 
børn og jeg har tre børn, hvoraf totalt to er hjemmeboende.
Uddannelser: Cand.merc. i strategi og organisation fra Aalborg 
Universitet samt BBA i Senior Management fra Henley Manage-
ment College i England.
Tidligere jobs: Salgsdirektør og Direktør i JYSK, feriedivision i 
Tyskland til 2000, direktør ved filmart/XLsupplize i München til 
2002, salgsdirektør og direktør ved IntraMed til 2005, Sales Ma-
nager ved GateHouse Aalborg til 2010, Business Development 
Manager i Scada Business til 2014, direktør og medejer af Malana 
Nutrition til 2016/17.
Fritidsinteresser: Dressur og springning, hvor også især min datter 
er vildt involveret. Jagt og løb i fritiden. Lidt mountainbike, læsning 
samt rejse og nyde samt være i livet, hvor jeg også involverer mig i 
samfundsdebat og udvikling.
Yndlingsfilm: De urørlige
Bedste bog du har læst: Krig og Fred af Tolstoj

Hvad har overrasket dig mest i jobbet, både negativt og po-
sitivt, som direktør for en væddeløbsbane? 
– Negativt: At vi har et produkt, som ikke er blevet vedligeholdt 
og produktudviklet inden for de senere år, og hvor vi derfor har 
mistet kontakten til en generation af hestesportsinteresserede, 
opdrættere og udøvere.
– Positivt: At der er en høj grad af dedikation omkring hestespor-
ten og en vilje samt lyst til at udvikle og nå i mål. Man bliver be-
gejstret af at mærke vilje, intensitet og glæde ved at bevæge sig 
rundt mellem publikum og i miljøet omkring hestesporten. Vi skal 
bruge det afsæt til at udvikle produktet og komme ud i markedet.

Ambitioner for Racing Arena Aalborg 2017 og 
kommende år:
– Liberaliseringen af spillet er på vej. Derfor skal vi opstille vores 
delmål og lave en strategi- og handlingsplan, der skal implemente-
res over de kommende år. Der skal fokus på udvikling af produk-
tet, og der skal arbejdes med en tilpasning til eksisterende og nye 
markeder. Derudover skal der defineres en kommunikations- og 
markedsføringsstrategi over for de forskellige målgrupper. Vi skal 
udvikle og gennemføre events omkring hestevæddeløb, således 
at der også er aktivitet på alle dage, hvor der ikke er løb. Money 
making med andre ord.
– I forhold til de aktive og trænerne skal vi fokusere på at skabe 
et miljø og fysiske rammer med optimale forhold for træning og 
afvikling af løb. Større præmier og større interesse, der skal gene-
rere nye ind i sporten, mere opdræt og dermed heste til træning 
og løb.
– Vi skal have fat på nye målgrupper, aktivt. Internt skal heste-
sporten professionaliseres, og vi skal alle lære at drive forretnin-
gen med sporten i hovedsædet og trække på samme hammel!

Hvis du fik 1 million kroner, som du kunne øremærke til hvad 
som helst inden for hestevæddeløbssporten, hvad ville du 
så bruge pengene på?
– Jeg ville bruge halvdelen på at opgradere Aalborg-banen. Den 
anden halvdel ville jeg bruge på markedsføring og events rettet 
mod nye målgrupper. 

– Jeg ville bruge halvdelen 
på at opgradere Aalborg-banen. 

Den anden halvdel ville jeg bruge 
på markedsføring og events rettet 

mod nye målgrupper
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Navn: Kim Nielsen
Stilling: Daglig leder, Fyens Væddeløbsbane, Odense
Alder: 57
Civilstand: Samboende
Uddannelser: Bankassistent og merkonom
Tidligere jobs: Valutarådgiver i Danske Bank og Fionia Bank, Key 
Account Manager hos Munk IT, Cash Manager hos Bukkehave og 
Bunker Holding, Marketingchef Fyens Væddeløbsbane. 
Fritidsinteresser: Har spillet tennis på eliteplan. Dyrker i dag fod-
bold på motionsplan og spiller golf.
Yndlingsfilm: Deer Hunter
Bedste bog du har læst: Kvinden i buret

Hvad har overrasket dig mest i jobbet, både negativt og posi-
tivt, som direktør for en væddeløbsbane? 
– Uden at det skal ses som en overraskelse, så er det mest positive, 
at de mange kræfter, der har været lagt i at få en ny finansierings-
struktur for hestevæddeløbssporten via liberalisering af spillet, 
har båret frugt. Vi har her på Fyn været meget aktive på dette om-
råde med vores formand Jørn Borch i spidsen, og det er dejligt, at 
det lykkes, når man kæmper for en sag, som gerne skulle give spor-
ten bedre vilkår og en opblomstring på sigt.
– Det negative er, at der findes for mange, der siger, de elsker spor-
ten, men alligevel konstant finder noget at kritisere, især på de so-
ciale medier. Der er altid plads til forbedringer, men det klæder ikke 
vores sport med disse – gudskelov få – personer, der næsten altid 
har en negativ tilgang til tingene og er meget lidt konstruktive.

Ambitioner for Fyens Væddeløbsbane 2017 og kommende år: 
– Vi skal først og fremmest fortsætte den meget positive udvikling 
med FVB-Sponsornetværk, som er blevet en kæmpe succes. Det er 
virkelig blevet bemærket i sportskredse her i Odense, hvor profes-
sionelt og velfungerende vores sponsornetværk er blevet, og det 
bidrager samtidig væsentligt til banens økonomi. 
– Vi skal samtidig fortsætte med at gøre forskellige tiltag til at vore 
faciliteter bruges på andre dage end løbsdage. Desuden skal vi 
fortsætte arbejdet med at få endnu flere tilskuere på vores løbs-
dage, selv om det allerede er ganske fornuftigt. Vi har allerede nu 
et banespil, der ligger i den gode ende, især sammenlignet med an-
dre provinsbaner. Herudover er de sportslige faciliteter også blandt 
de bedste i landet.

Hvis du fik 1 million kroner, som du kunne øremærke til hvad 
som helst inden for hestevæddeløbssporten, hvad ville du så 
bruge pengene på?
– Min første tanke var bedre markedsføring, for det vil være synd at 
sige, at Danske Spil har været ret langt fremme i skoene lige netop 
med markedsføringen af spil på heste. Der er alt for få, der kender 
til ”verdens bedste spil”. Hr. og fru Danmark køber hellere en Lyn-
Lotto til 40 kr., hvor gevinstpuljen på en normal lørdag er 6 mio. kr. 
Nærmest ingen ved, at man i stedet kan købe en ”Lynhest” (Harry-
boy) til det samme beløb, hvor gevinstpuljen er 20-25 mio. kr. 
– Men en million batter jo ikke noget i den sammenhæng omkring 
markedsføring, så i stedet vil jeg være så egoistisk at bruge mil-
lionen her på banen. Vi har en meget gammel amatørstald, hvor 
det vil være et drømmescenarie, hvis der kunne bygges en ny, som 
samtidig kunne huse vores blomstrende travskole. Vi skal jo hele 
tiden have nye tobenede aktører ind i sporten, og en af måderne er 
ponysporten.
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MINIPORTRÆT        Fem nye direktører  

– Men en million batter jo ikke 
noget i den sammenhæng omkring 

markedsføring, så i stedet vil jeg 
være så egoistisk at bruge millionen 

her på banen 

VÆDDELØBSBLADET   ·   04/1736



Fo
to

: B
ur

t S
ee

ge
r

Navn: Michael Juul Nielsen
Stilling: Adm. direktør, Charlottenlund Travbane
Alder: Moden (43 år)
Civilstand: Åben for forslag (single)
Uddannelse: 43 år i travsporten (gymnasiet)
Tidligere jobs: Selvstændig inden for detailsalg, chef for kundeser-
vicen hos Dan-Aktiv (finansiel virksomhed) og Øresundsbron.  
Fritidsinteresser: FCK-fan siden midten af 1990’erne hvor jeg bo-
ede på Østerbro og gik til fodbold, mens FCK lå og rodede nede om-
kring nedrykningsstregen og kun havde 7-8.000 tilskuere til kam-
pene. Desuden løber jeg en del, når tiden tillader det.
Yndlingsfilm: Mange, men House of Cards eller Game of Thrones er 
gode serier.
Bedste bog du har læst: Læser kun på ferier og så er det som regel 
faglitteratur. A Complaint is a Gift kan anbefales.

Hvad har overrasket dig mest i jobbet, både negativt og posi-
tivt, som direktør for en væddeløbsbane? 
– Jeg er faktisk meget positivt overrasket over, hvor glade vores nye 
kunder er efter et besøg på Lunden. Vi får overvejende positiv feed-
back. 

Ambitioner for Charlottenlund Travbane 2017 og kommende år:
– At fordoble besøgstallet samt øge antallet af heste tilknyttet ba-
nen. Det skal gøres ved en øget markedsføring af banen samt flere 
events, som kan understøtte travløbene. At øge antallet af aktive er 
straks mere kompliceret, men at hente nogen fra ridesporten og po-
nysporten er nok den hurtigste løsning på den korte bane.

Hvis du fik 1 million kroner, som du kunne øremærke til hvad 
som helst inden for hestevæddeløbssporten, hvad ville du så 
bruge pengene på?
– Jeg ville bruge halvdelen til at øge præmiesummen i Derbyet og den 
anden halvdel til at fjerne indskuddet i en del af de ”almindelige” løb.

EQUIDANA
STABLEHOPPER

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

2-HESTES TRANSPORTER

W
IE

G
A

A
RD

EN
.D

K 
· 1

55
36

8

INGEN FORAN
– INGEN VED SIDEN AF!

Vælg mellem:
Peugeot Boxer 163 hk – manuelt gear
Opel Movano 170 hk – automatgear

NU OGSÅ SOM BOKSBIL
OG SOM TRAILER M/U LIVING I 3 STR.

Tysk kvalitetsprodukt · God pris
Ekstrem sikker og hestevenlig indretning

Lasteevne 1200 kg på alm. kørekort
Klassens mest omfattende standardudstyr

Siden 2015 og igen i 2016 Europas mest 
solgte 2-hestes transporter.

Boksmodel LuksusmodelLuksusmodel
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– Nu har jeg jo snydt lidt, 
da jeg har siddet i bestyrelsen i  

tre år, inden jeg tiltrådte 
som direktør

Navn: Carsten Baagøe Schou
Stilling: Direktør, Klampenborg Galopbane
Alder: 43
Civilstand: Gift m. tidligere prof. jockey Louise (tidl. Malmberg) og 
har sønnernes Louis (9 år) og Conrad (7 år).
Uddannelse: Cand.merc.aud. fra Copenhagen Business School
Tidligere jobs: Revisor, først hos Baagøe Schou Statsautoriseret 
Revisionsaktieselskab og dernæst hos Kresten Foged Statsautori-
seret Revisionspartnerselskab. Dernæst tilknyttet Grant Thornton 
som konsulent og efterfølgende selvstændig finansiel rådgiver. 
Fritidsinteresser: Kvalitetstid, fransk galopsport og galopopdræt, 
fodbold og at arbejde i fritiden.
Yndlingsfilm: Wall Street og Scarface 
Bedste bog du har læst: Væddeløbsbladets Årsrevy, Årsregn-
skabsloven og Ringenes Herre-trilogien

Hvad har overrasket dig mest i jobbet, både negativt og posi-
tivt, som direktør for en væddeløbsbane? 
– Nu har jeg jo snydt lidt, da jeg har siddet i bestyrelsen i tre år, in-
den jeg tiltrådte som direktør. Men derfor er jeg alligevel blevet me-
get overrasket over en række forhold.
– Positivt: Hvor store muligheder der er for Klampenborg Galop-
bane. Hvor meget mange aktive og personer omkring sporten 
brænder for sporten i almindelighed og Klampenborg Galopbane i 
særdeleshed.
– Negativt: Hvor svært det er for en række aktive og personer om-
kring sporten at forstå, at det kræver et styrket økonomisk funda-
ment at styrke sporten. Hvor forsømt Klampenborg Galopbane har 
været, og hvor lidt mulighederne har været forfulgte.

Ambitioner for Klampenborg Galopbane 2017 og kommende år:
– På overordnet plan at deltage i videst muligt omfang i skabelsen 
af nyt spilleselskab.
– For Klampenborg Galopbane isoleret set at fortsætte fremgan-
gen for banens publikum og partnerkreds for derved at skabe (øko-
nomisk) overskud, og sikre fremtidig økonomiske vækstmuligheder 
for sporten ved at investere i løbskvalitet og løbsudbud samt facili-
teter for heste, aktive og hesteejere.

Hvis du fik 1 million kroner, som du kunne øremærke til hvad 
som helst inden for hestevæddeløbssporten, hvad ville du så 
bruge pengene på?
– Det var ikke meget. At vi i hestevæddeløbssporten anvender de 
rigtige rådgivere i den igangværende proces om liberalisering af 
spillet.
– På mikroniveau er der flere af vores stalde og bygninger på publi-
kumsanlægget, som kunne trænge til ”en kærlig hånd”. Og så kunne 
jeg godt tænke mig, at vores Derby havde en præmiesum på en 
rund million kroner i stedet for kr. 800.000. 
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Navn: Steen B. Nielsen
Stilling: Bane- og salgschef, Skive Trav
Alder: 53 år
Civilstand: Gift med Anne Dorte
Uddannelse: HH, udlært i butik
Tidligere jobs: Dansk Supermarked (8 år), ejer af Tøjeks-
perten Skive og Tøjeksperten Skagen (15 år)
Fritidsinteresser: Vintage amerikanerbiler, knallerter, mo-
torcykler, speedbåde/vandski 
Yndlingsfilm: Gran Torino
Bedste bog du har læst: Ingen
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Hvad har overrasket dig mest i jobbet, både negativt og po-
sitivt, som direktør for en væddeløbsbane? 
– Hvor meget folk brænder for sporten, og hvor meget tid og 
energi de bruger på deres heste, trods svære vilkår.

Ambitioner for Skive Trav 2017 og kommende år:
– At gøre Skive-banen til den mest foretrukne bane at starte hest 
på, at have de bedste bane- og staldforhold. Samt at gøre Skive-
banen til den bedste bane at være tilskuer og spiller på. 

Hvis du fik 1 million kroner, som du kunne øremærke til hvad 
som helst inden for hestevæddeløbssporten, hvad ville du 
så bruge pengene på?
– Som hesteejer vil jeg svare, at pengene skulle gå til præmier, 
specielt unghestene. Dette for at gøre det attraktivt både at 
"lave" og købe ungheste, og får dem tidligt til start, da travets 
største udfordring på sigt bliver at skaffe startheste.  
– Som chef for Skive Trav svarer jeg, at pengene skulle gå til opda-
teringer og forbedringer af vores stalde, publikumsfaciliteter og 
lysanlæg. Specielt vores cafeteria trænger til en renovering, og så 
har vi planer om et trænerrum på staldterrænet.

HH CARE, Hestlundvej 2, 7323 Give
Telefon: 7026 3009, Mail: hhcare@hhcare.dk, www.hhcare.dk

Præstation og masser af energi. Til væddeløbsheste  
der giver alt,  hvad de har i sig,  -hver gang.

spillers
sunhed frem
for alt



AVL        Åbent hus på Hovhedegård

DE KAN DERES KRAM PÅ 
HOVHEDEGÅRD

Rent vejrmæssigt tvivler vi dog på, at man trods alt på Hovhedegård har en 
finger med i spillet på vejrfronten, men faktum var, at foråret kom til Danmark 
med knap 20 graders varme i vejret, dagen før at man på hestecentret skulle 

trække i festtøjet, og afvikle endnu et utroligt velbesøgt åbent hus

TEK ST: VAGN HONUM | FOTO: JESPER ELBÆK

Hovhedegård Hestecenter leverede igen 
i år et bragt af et åbent hus-arrangement, 
og køen til svinemørbraden var lang.
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SOM EN ANDEN FUGL  
FØNIKS REJSTE KAJ  

JENSEN HJEM FRA 
 SYGEHUSET, FOR HAN  

HAVDE JO LOVET  
FOLK ET STORT  

ANLAGT ÅBENT HUS

Foråret viste sig fra sin bedste side 
denne første dag i april, og der var ikke 
en ledig klapstol at finde nogen steder.

en hesteauktion – eller hørt om dem – ved, hvor meget rønt-
genologiske forandringer får prisen til at variere, så her blev 
der intensivt fulgt med, da små og store ”mus” blev vist frem. 

Og da så Svend Sørensen fra Landscenteret for heste lidt 
senere havde indlæg om hestens eksteriør – i øvrigt ledsaget 
af et splinternyt katalog, som Opdrætterforeningen havde 
fået udarbejdet – ja så var folks ører igen spidsede, for godt 
nok var det her jo rutine for nogle af nørderne, men absolut 
noget nyt for langt de fleste af publikummerne på Hovhe-
degård, og sådan noget er altid en oplevelse og berigelse at 
se og høre om. 

Rent traditionelt var der også som altid et amerikansk lot-
teri, og som Kaj Jensen selv udtrykte det i indledningen, så 
var præmieniveauet højere end nogensinde før. Der var præ-
mier for tæt på 40.000 kr., så alene at have udtrækningen 
som noget af det sidste på dagen, var strategisk stærkt lavet, 
for så skulle ”alle os spillere” jo lige blive og høre, om vi også 
havde fået noget håndfast med i sækken hjemad. Om man 
købte lodder eller ej, var der jo stadigvæk så flot et vejr, at det 
ikke betød noget at sidde nogle minutter og nyde det i det fri, 
mens andre begyndte at få lidt spillenerver på.

 T il trods for at den værst tænkelige optakt hændte 
 fredagen forud, hvor travtræner og indehaver Kaj 
 Jensen kom galt afsted med sin ellers nyopererede 

hofte, hvor en hest blev bange ved aflæsningen, og væltede 
Kaj, så han fik knoglebrud fem steder.

De fleste – og sikkert også lægerne – troede det måske 
kunne få andre folk på banen, eller man kunne finde en ny 
dato, men de troede fejl! For som en anden Fugl Føniks rejste 
Kaj Jensen hjem fra sygehuset torsdag, for han havde jo lovet 
folk et stort anlagt åbent hus om lørdagen! Det var en rørt 
indehaver, der bød sine mere end 300 gæster velkommen, 
og kort redegjorde for ”det mindre uheld” han havde haft. 

Og som han sagde, så kommer ingen til at mærke noget til 
nedgangen i mandskabet, fordi han var beordret på krykker, 
idet han fremhævede sine dygtige undersåtter og arbejdsiv-
rige familiemedlemmer. Til stort bifald fra forsamlingen.

Med til historien hører også lige, at Kaj Jensen på en løbs-
dag i Odense i starten af marts pludselig forlod løbene, for 
han skulle lige ud til én og hente hundrede Ikea-klapstole 
han havde set på ”den blå avis” til favørpris, for folk skulle 
jo have noget at sidde på, hvis det nu igen blev et tilløbs-
stykke! Som det kan ses på nogle af billederne her på disse 
sider, var der bud efter hver og en af stolene, så den lille ud-
flugt var godt tænkt.

Åbent hus med hele svineriet
Man ved jo, at når Familien Jensen kalder til åbent hus, så 
mangler der intet, og på den kulinariske side blev der serveret 
dejlig svinemørbrad med tilbehør, og selvom man troede det 
umuligt, var årets kaffebord med hele ”svineriet” af alskens 
lækkerier, endnu mere veldækket end i fjor. Ingen stop på 
kolde øl og sodavand samt kaffe og te, så den sad igen lige i 
skabet på Hovhedegård.

Der er næsten altid noget nyt under solen til åbent hus-
arrangementerne i Guldbæk, og således også denne gang, 
hvor Kaj Jensen havde allieret sig med bl.a. dyrlæge Jonas 
Nørgaard, der med fremviser til hjælp, fortalte om typiske 
røntgenforandringer hos heste. Alle, der har prøvet at være på 
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Linie 3 med flot optræden
I fjor havde man etåringer efter From Above US til frem-
visning. I år havde man så taget initiativ til dannelse af en 
ny anpartsstald med udspring på denne traditionsdag. ”Stald 
Linie 3” som prospektet hedder, har udspring i to rigtig vel-
udseende toåringer efter netop From Above US, som er blevet 
vældigt pænt modtaget af de danske opdrættere – og da den 
igen tog sig fint ud i fremvisningen, bliver det spændende 
at se, om den kommer op i nærheden af fjorårets 49 bedæk-
kede hopper, som er et stærkt tal for en hingst uden afkom 
til start endnu. 

Tidspunktet for opstarten af Stald Linie 3 synes velvalgt, da 
der sikkert stadigvæk er ”varme” kunder i kredsen af sidste 
års anpartsstald, der startede forrygende ud med 2-årsstjer-
nehoppen C D i stalden. Det tredje ben i den nye anparts-
stald udgøres af Great Challenger 2-åringen Daddy Loves 
You, og de tre drenge virkede vældigt godt skolede, og fik 
flere anerkendende nik med fra tilskuerne, så forhåbentlig 
bliver også denne nye stald et tilløbsstykke.

Selvfølgelig er Great Challenger ”Kongen af Hovhedegård” 
set ud fra de resultater, som den allerede har vist, og som så-
dan var han også den hingst, der kom sidst i ringen, da de 
fire avlshingste blev fremvist foran det talstærke publikum. 
Han ligner en hingst, som godt ved, at den er noget særligt, 

når den tager ”arenaen” i anvendelse – og den mistede hel-
ler ingen tilhængere ved lørdagens fremvisning. Han ligger 
altid højt på listen i DK, og det bliver der ikke pillet ved lige 
med det samme. 

En genganger og en nyhed
Ind imellem fremvisningerne af From Above US og Great 
Challenger, var der også tid til et gensyn og et nyt syn. Gen-
synet var med Yield Boko, som i fjor fik 31 hopper i sin første 
sæson på Hovhedegård. Denne Viking Kronos-søn var lidt 
mere rolig og afdæmpet end sidste år, men tog sig alligevel 
f lot ud, og når man har de ferske resultater på nethinden fra 
bl.a. Sverige, hvor hingste som Maharajah, Raja Mirchi og 
Joke Face nyder kæmpesucces netop som Viking Kronos-
hingste, så er der begrundelse for, at også Yield Boko kan 
være en klar plusvariant til den danske avl fremover. 

Nyerhvervelsen på Hovhedegård i 2017 er Super Arnie-
sønnen Gigant Neo. Han er sin fars mest vindende afkom 
blandt rigtig mange millionærer. Jeg tror da absolut også, det 
betyder noget for hoppeejerne, at Gigant Neo af den svenske 
kåringskommission er blevet rykket en klasse op pga. afkom-
menes præstationer, og selvom Prix d’Amerique-vinderen fra 
2006 er blevet 19 år gammel, lignede den absolut en hingst, 
der havde mod på mere – og det skal blive spændende at se, 
om introduktionsprisen på de små 10.000 kr. kan give nogle 
spændende hopper at beskele i den tilstundende parringstid. 

I det hele taget var det en dag, hvor det summede af opti-
misme rundt ved bordene, og i de små kliker, der blev dan-
net. Selvfølgelig var der også dem, der snakkede om de gode 
gamle dage i 1960’erne og 1970’erne, men det sidste ord fra 
dagens vært til mig inden hjemturen, var at ”til næste år er der 
endnu mere positivt at fortælle om”. Og Gud, hvor må man 
ønske, at Kaj Jensens afslutningsreplik vil danne præcedens! n

Hingstefremvisningen blev fulgt intenst 
af de cirka 300 gæster. Her er det Yield 
Boko, der er i ringen.

GREAT CHALLENGER
ER KONGE AF  
HOVHEDEGÅRD
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TEMA        Hest & Rytter 2017 

I år var åbningstiden udvidet til Hest & Rytter-messen, som 
normalt først starter torsdag eftermiddag. Men arrangørerne 
ville gerne have endnu flere mennesker igennem tælleappara-
terne, så dørene blev åbnet allerede kl. 09.00 torsdag morgen.

Det fik dog ikke besøgstallet over de fire dage, som mes-
sen varede, til at gå frem. Man måtte notere en besøgsned-
gang på cirka 1%, idet det officielle besøgstal er oplyst til at 
være 58.543 personer. Hest & Rytter-messen er dog en fan-
tastisk god markedsføringsplatform, og igen i år var Dansk 
Hestevæddeløb at finde i Hal F, hvor man havde købt en 
”hjørnegrund”.

TEK ST: JESPER ELBÆK | FOTO: WIEG A ARDEN/JØRGEN BAK R A SMUSSEN

ET HESTEARBEJDE 
– MEN PERFEKT UDSTILLINGSVINDUE!

Dansk Hestevæddeløb var igen i år 
repræsenteret med en stand til den 

store hestemesse Hest & Rytter i 
MCH i Herning. Masser af frivillige 

hjalp til med bemanding af standen

Ponytravtalentet Rasmus Enghaven Jensen fra 
Aalborg var meget aktiv med at uddele Væd-
deløbsbladet til standens gæster. Måske fordi 
han selv var med i bladet?
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I år havde man droppet loungeområdet, så standen var mere 
åben og indbydende, og det helt store trækplaster var de me-
kaniske træningsheste, som Dansk Hestevæddeløb havde lånt 
af Klampenborg Galopbane.

– Vores træningsheste var magneter, som tiltrak mange 
folk, og så havde vi et tegneområde for børnene, som var 
meget besøgt – specielt om eftermiddagene, hvor børnene 
kunne finde lidt ro i vores område, mens vi talte med foræl-
drene, fortæller markedsføringskoordinator i Dansk Heste-
væddeløb, Therese Mikkelsen.

– Det er hårdt arbejde at arrangere sådan en messestand, 
og der er mange parter involveret. Heldigvis er der også rigtig 
mange gode kræfter, som giver en hånd med, når standen skal 
bemandes. Det er ret imponerende, at der undervejs i heste-
messens åbningstid var hjælp fra hele 56 forskellige personer, 
lyder det fra Therese Mikkelsen, som dog også bemærker, 
at der ikke var professionelle travtrænere eller galoptrænere 
blandt standpasserne.

Det perfekte udstillingsvindue
Dansk Hestevæddeløbs stand var som nævnt mere åben i år, 
og det fik rigtig mange til at stoppe op og snakke med de 
kyndige hestefolk, der bemandede standen. Mange af gæ-
sterne udfyldte også konkurrencen, hvor hovedpræmien var 
en VIP-oplevelse på en dansk væddeløbsbane til en værdi af 
f lere tusinde kroner.

– Konkurrencen kørte i år digitalt på tablets, så vi på den 
måde kunne indsamle data direkte, uden manuel indtastning, 
fra dem, der deltog, forklarer Therese Mikkelsen, der glæder 
sig over 500 deltagere i konkurrencen.

Deltagerne skulle indtaste navn, e-mailadresse og post-
nummer på tabletten for at deltage, og de data bruges na-
turligvis aktivt efterfølgende i jagten på at tiltrække nye 
kunder til sporten. 

Tilfreds direktør igen i år
Dansk Hestevæddeløbs direktør, Henrik Friis, har travlt for 
tiden med forberedelser til liberaliseringen af spillet på he-
ste. Der er mange ting, der endnu skal falde på plads, mange 
møder der skal holdes og mange aftaler, der skal forhandles 
på plads.

Men Friis nåede naturligvis også forbi Dansk Hestevæd-
deløbs stand på Hest & Rytter-messen, og var tilfreds med 
det, han oplevede.

– Vi fik vist de mange nuancer, vores sport har at byde 
på. Der er noget til alle aldersgrupper og alle ambitionsni-
veauer, kort sagt har vi varer på alle hylder, lyder det fra di-
rektøren, som naturligvis håber, dette markedsføringstiltag 
kan medføre, at der kommer endnu flere mennesker til trav 
og galop fremover.

– Det vigtigste er, at vi aktivt viser, at hestevæddeløbs-
sporten er en del af det samlede heste-Danmark. Også i 
fremtiden, afslutter Henrik Friis. 

Der er allerede sat dato på Hest & Rytter-messen næste år, 
så sæt stort X i kalenderen ved dagene 8.-11. marts 2018. n   

"VI FIK VIST, AT  
HESTEVÆDDELØBS- 
SPORTEN HAR VARER 
PÅ ALLE HYLDER" 
(Henrik Friis, direktør i Dansk Hestevæddeløb)

De mekaniske træningsheste var et stort 
hit på Dansk Hestevæddeløbs stand, 
både for børn og voksne.
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FOTOKONKURRENCE        Træning
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FOTOKONKURRENCE-TRÆNING
Det er blevet forår, og træningen af travheste foregår på den store klinge 

nu. Det er knap så surt at træne travhest, når solen skinner, og der er 
12-15 graders varme, som når det blæser, regner eller sner.

Væddeløbsbladet har endnu en gang modtaget dusinvis af billeder til 
fotokonkurrencen og bringer her et udpluk af de bedste.

TEK ST: JESPER ELBÆK
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1
Vinderen af denne fotokonkurrence 
blev Kristina Møller, som har taget 
et kanonskud af kæresten Kristian 
Juul, mens han kører intervaller med 
Clicquots Ceasar, som nu desværre er 
blevet himmelhest. Men det gør jo ikke 
fotoet ringere, og Kristina Møller har i 
øvrigt brugt en iPhone 5s som ”våben”.

2
Den hellækre Bounty Toftebjerg-søn 
Toofast Toofurious har ikke startet 
siden oktober 2016 men er kraftigt på 
vej tilbage ifølge ejer, træner og foto-
graf Desiree Therkelsen, som nu selv 
har overtaget træningen efter Arvid 
Olsen, der ellers har trænet Toofast 
Toofurious hele karrieren. På billedet 
er det dog René Jonassen, der kører 
hesten.

3
Dette foto har et par år på bagen, men 
vi lader det komme med alligevel. Bille-
det er taget i Attrup på Aalborg-træner 
Arne Normanns træningsbane med 
udsigt over Limfjorden. Den forreste 
hest er Rositta May, mens fotografen 
Lise Jungersen desværre ikke mindes, 
hvem den bageste ekvipage er.

4
Bornholmske Michael Kaas Hansen 
er nok mest kendt i travsporten som 
interviewer i vindercirklen på ”verdens 
mindste travbane”. Kaas Hansen star-
tede i øvrigt sin karriere i travsporten 
som 10-årig, hvor unge Michael løb 
med målfotos og løbsrapporter – og 
hentede hotdogs til lydmanden! På bil-
ledet ses Michael Kaas Hansen træne 
hest på en af Bornholms mange gode 
strande.

5
Nicolai Olsen napper to heste på én 
gang, da der trænes på en flot som-
merdag på Sjælland. Olsen har nu 
amatørlicens på Nykøbing Falster 
Travbane. Hestene, der trænes, er 
Ozzy Rex og håndhesten Nemo. Sidst-
nævnte traver videre oppe på Sankt 
Peter Arena.

6
Karina Henriksen har sendt en række 
billeder fra træningspas hos Dan-
marks yngste travtræner, Marc Bæk 
Nielsen fra Aalborg. Cheftræneren 
rider selv med i midten, og så mener 
denne artikels skribent også at kunne 
spotte Marie Søndergaard Andersen til 
venstre og Karoline Henriksen til højre.

7
Maria Dueholm Svendsen vandt 
Montéligaen i 2016, og har selvfølge-
lig sikkert ambitioner om at gentage 
bedriften i 2017. Det bliver dog næppe 
med motivet på dette foto, for det er 
stortalentet Come On Hugo, som med 
stor sandsynlighed kommer til at starte 
i alle de store 3-årsløb i Danmark i år.

2
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SPORT MÅNEDENS HEST MARTS  

MACHIAVELLI
To sejre i to starter var resultatet for Machiavelli, der af Dansk Hestevæddeløb er kåret 
som månedens hest i marts på baggrund af dette. Den 4-årige hest er svenskfødt og -ejet, 
men dansktrænet af Kent Friborg, og følges med store forventninger fra ejerkredsen

TEK ST: C AR STEN R ABJERG | FOTO: JESPER ELBÆK

Den hellækre Flight Dream-søn  
Machiavelli vandt begge sine løb i marts 
måned, og blev således Mr. 100% for 
ejerne Sickan og David Bröms.

 S ickan og David Bröms står bag ”Pandia Hästar & 
 Smycken”, et firma som designer og sælger smykker.  
 Men ud over interessen for smykkedesign, er travspor-

ten også en stor passion.
Det er dejligt livsbekræftende at høre, hvor meget ejerne el-

sker deres hest Machiavelli, der er sidste afkom efter Panthera 
Gagn (Copiad), som efter syv hoppeføl i sidste forsøg lige 
netop også nåede at få en hingst.

– Jeg elsker Machiavelli, og han har altid ligget mig væl-
dig varmt om hjertet. Han er en fantastisk hest med en ene-
stående psyke. 

– I mine øjne er Machiavelli den komplette hest. Stærk, 
hurtig og bare helt fantastisk, lyder kærlighedserklæringen 
fra David Bröms, der selvfølgelig nød oplevelserne, da Ma-
chiavelli vandt sine to sejre i marts.

– Da han vandt i Billund var det fra spids, og netop i år 
har han udviklet sin starthurtighed. Siden startede han på 
Lunden, hvor min træner Kent Friborg var udelukket, men 
min anden danske favoritkusk Birger Jørgensen sagde hel-
digvis ja til at køre Machiavelli.

– Fra dårligste startspor, og efter galop samt en forcering i 
sporene undervejs, troede jeg ikke rigtigt mine øjne. Da han 
siden forsvandt fra feltet de sidste 400 meter var jeg ved at 
besvime, og siden at høre Birger Jørgensens hyldest af hesten 
i vinderinterviewet, gjorde det til en fantastisk oplevelse, ly-
der det fra David Bröms, der er bosiddende 1250 km nord 
for Göteborg, og faktisk i år fejrer 20 år som hesteejer hos 
Kent Friborg i Danmark.

Afviste et bud på en halv million
Machiavelli har vist stor kapacitet og udstråling, samtidig 
med det er en vinderhest, hvilket naturligvis har gjort, at der 
er kommet interesse omkring hesten, men ejerne har ikke en 
tanke på at sælge den.

– For noget tid siden fik jeg en opringning fra en svensk 
hesteejer, som spurgte om ”Mac” var til salg, men jeg troede 
han lavede sjov. 

– Han var villig til at købe ham for 500.000 svenske kroner. 
Jeg blev næsten forbandet, for hvordan kunne han tro at jeg 
ville sælge… et familiemedlem? Man spørger ikke sin far, 
om man kan købe hans søn for en halv million?

– Jeg takkede høfligt, men bestemt nej tak, og hvilket ”le-
ben” der blev efter det, forklarer David Bröms, og uddyber:

– Jeg fik mails og beskeder, hvor folk skrev, at jeg var ikke 
rigtig klog, og hvor – for mig – ukendte mennesker følte sig 
forulempede over ”hvorfor jeg IKKE solgte den der møghest 
Machiavelli for en halv million”.

– Det berørte mig dybt, og gjorde mig lidt dårligt tilpas. 
At folk ikke kan se andet i verden end penge. Machiavelli er 
ikke til salg, og kommer det aldrig. Skulle jeg sælge den hest 
jeg igennem alle årene har forsøgt at få? Ikke en chance, ly-
der det bestemt fra David Bröms, der fortsat har Machiavelli 
meldt i Kungapokalen, Sprintermästeren og Europaderbyet, 
og drømmer om kommende V75-starter.  n   
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SPORT MÅNEDENS HESTEEJER MARTS   

KIM MADSEN
Selv om der er forskellige ejerkonstellationer på hestene Vikki C N, Ride Me 
Svimmel og Theodor Krarup Ø K, så har de to ting til fælles. De vandt alle 
væddeløb i marts, og Kim Madsen er medejer og træner af dem alle

TEK ST: C AR STEN R ABJERG | FOTO: OLE HINDBY

Ride Me Svimmel er en af Kim Madsens 
reklameheste, og sammen vandt de det 
store århusianske amatørløb ATAKs  
Fødselsdagsløb i 2015. 

 D erfor har Dansk Hestevæddeløb kåret Kim Mad- 
 sen som månedens hesteejer i marts. Kim Madsen 
 fra Obstruplund Hestecenter har sin licens på Jydsk 

Væddeløbsbane, hvor han i fjor leverede et stort comeback, 
og sikrede sig et suverænt championat, hvilket han selvføl-
gelig var stolt og glad over, men også gerne ser gentaget i år.

– Jeg vil være champ igen, og satser også på det i år. Starten 
på 2017 har været over al forventning, for jeg troede egentlig, 
det ville blive op ad bakke. Men det ser bare ud til at fortsætte 
med at gå godt, indleder Kim Madsen, der noterede sig for 
fire sejre som hesteejer i marts.

To imponerende sejre til den hurtige hoppe Vikki C N, der 
ved begge sejre havde Henrik Lønborg som kusk. Desuden 
vandt Ride Me Svimmel og Theodor Krarup Ø K begge 
sejre, hvor Kim Madsen selv sad i sulkyen. 

– Vikki C N er jeg rigtig glad for er kommet i gang, for 
hende har jeg f lere gange været tæt på at opgive eller leje 
ud. Jeg ville dog ikke give op, og efter store problemer med 
mavesår er hun nu helt ovenpå igen. Før var hun hidsig og 
trivedes ikke rigtigt, men nu er hun rolig og afbalanceret, 
og så er hun ”ret god”, lyder det med jysk underdrivelse og 
humor fra Kim Madsen, der gerne vil satse lidt med Vikki 
C N fremover.

– Vi har kig på DM for Hopper i Odense 30. april og et 
løb på Copenhagen Cup-dagen 14. maj, hvor vi har aftalt, 
at Henrik Lønborg kører igen.

– Ride Me Svimmel virker faktisk bedre, end jeg tror han 
nogensinde har været. Ham vil jeg gerne prøve at vinde en 
del løb med hjemme i Aarhus, og jeg tror han får en rigtig 
fin sæson.

– Theodor Krarup Ø K har også døjet med mavesår, men 
nu tror jeg koden er knækket, for han trives bedre nu, og 
spiser meget bedre end tidligere, så ham tror jeg også vi får 
glæde af, fortæller Kim Madsen, der efter første kvartal af 
2017 har en sejrsprocent på imponerende 29% efter foreløbigt 
seks sejre i 2017, hvor det samlede resultat i fjor var 11 sejre. 

I praktik hos Team Juul?
Selv om ingen næppe er i tvivl om, at Kim Madsen er en 
dygtig hestemand, så lægger han ikke skjul på, hvordan 
han kan blive inspireret og gerne vil tage læring til sig.

– Steen Juul er jeg meget imponeret af. Han er 66 år, 
men mere end dygtig til det hele og en hestemand af rang. 

– Han gør det sammen med teamet ikke mere kompli-
ceret end det skal være. Jeg vil tage kontakt til Steen for 
at høre, om jeg ikke kan komme over til Team Juul. Jeg 
kunne rigtig godt tænke mig at være med en uge, for på 
den måde at se, hvordan de arbejder med hestene, fortæl-
ler Kim Madsen.  n
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AVL MÅNEDENS OPDRÆTTER MARTS  

JÜRGEN HANKE
Tyske Jürgen Hanke er en hårdtsatsende opdrætter, som igennem mange år har været med i 
travsporten, og stadig er det. Omkring 55 heste har Hanke, der som opdrætter noterede sig 
sejre på danske baner i marts med helbrødrene Tycoon Conway Hall og Ultra Modern Hanke

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

Jürgen Hanke (nummer to fra 
venstre) ses her efter en sejr 
til Tycoon Conway Hall på Co-
penhagen Cup-dagen 2015

 D ansk Hestevæddeløb har kåret Jürgen Hanke som 
 månedens opdrætter i marts. Hanke har sat sit 
 store præg på travsporten, ikke bare i hjemlandet 

Tyskland, men sandelig også på dansk grund, samt i f lere 
europæiske lande.

Intet tyder på, at der falder ro på Hanke foreløbigt, for som 
han selv beskriver det, er der stadig mange heste, han på den 
ene eller anden måde har interesse i.

– Jeg havde på et tidspunkt 63 heste, men er nu nede på 
55, så jeg er stadig med i travsporten. Jeg har 12 åringer i 
år, og venter 10 føl, og har 15 hopper der skal bedækkes ved 
forskellige heste i år, fortæller Jürgen Hanke, som stadig 
brænder for det med travsporten.

– Der tales meget om krise i travsporten, men jeg har ingen 
krise, og vil fortsætte som opdrætter. Jeg har 20 avlshopper, 
hvor de 10 af disse er danske og derudover en del løbsheste, 
lyder det fra Jürgen Hanke.

Tycoon Conway Hall har haft stor betydning
Det er sejrene til Tycoon Conway Hall og Ultra Modern 
Hanke – i øvrigt er de to heste helbrødre – der i marts be-
tyder, at Jürgen Hanke er kåret som månedens opdrætter.

Selv om førstnævnte nu desværre er skadet igen med en 
hovbensfraktur, har Jürgen Hanke stadig en tro på sit opdræt, 
der jo utallige gange har vist sin store kapacitet.

Som opdrætter af Tycoon Conway Hall, valgte Jürgen Hanke 
at sælge hesten til Morten Staal Jensen i sommeren, hvor he-
sten var 3-åring. I forbindelse med den handel sikrede Jürgen 
Hanke sig en aftale om 10 bedækninger ved Tycoon Conway 
Hall, når den engang skal forsøges i avlen.

Men også søskende til den danske tophest Tycoon Conway 
Hall er på vej, og det ser Jürgen Hanke frem imod.

– Dconwayhallsitgirl er en 2-årig lillesøster til Tycoon 
Conway Hall, som jeg har hos Gordon Dahl, og han for-
tæller, at hun virker som en fin hest, så hende er jeg spændt 
på, fortæller Jürgen Hanke, der ofte besøger Danmark, hvor 
han har mange heste i træning.

– Jeg er næsten ugentligt på besøg i Danmark. I øjeblikket 
har det været for at følge mine løbsheste og aflevere hopper 
til bedækning, forklarer Jürgen Hanke, der som hesteejer har 
spredt flere heste hos forskellige danske trænere.

– Steen Juul har været min træner og er det stadig, så jeg 
forventer snart at sende fem åringer til ham. Men jeg har 
også heste i træning hos Morten Juul, Kaj Jensen, Gordon 
Dahl og Gitte Madsen, og kunne også godt finde på at prøve 
måske Jeppe Juel, Peter Jensen eller en anden dansk træner, 
lyder det fra Jürgen Hanke, der jo også kendes som manden 
bag Classic Grand Cru, som havde en fantastisk karriere for 
Team Juul med 42 sejre i 158 starter.  n
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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

STARTMELDINGSDATOER

Fredag 2. Odense ........................................ kl. 15.45
Lørdag 3. Charlottenlund ........................... kl. 12.45
Søndag 4. Billund ........................................ kl. 13.15
Mandag 5. Skive ........................................... kl. 15.15
Tirsdag 6. Bornholm .................................... kl. 18.15
Onsdag 7. Nykøbing .................................... kl. 15.15
Fredag 9. Aarhus ........................................ kl. 15.45
Søndag 11. Aalborg ....................................... kl. 18.55
Tirsdag 13. Bornholm .................................... kl. 18.15
Onsdag 14. Billund ........................................ kl. 15.15
Fredag 16. Charlottenlund ........................... kl. 15.45
Lørdag 17. Aalborg ....................................... kl. 11.00
Søndag 18. Aarhus ........................................ kl. 12.55
Mandag 19. Skive ........................................... kl. 18.30
Onsdag 21. Bornholm .................................... kl. 15.15
Fredag 23. Aalborg ....................................... kl. 15.45
Lørdag 24. Nykøbing .................................... kl. 12.45
Tirsdag 27. Bornholm .................................... kl. 18.15
Onsdag 28. Charlottenlund ........................... kl. 15.15
Fredag 30. Odense ........................................ kl. 15.45

Mandag 29. maj: Odense .......................................  2. juni
Tirsdag 30. maj: Charlottenlund ..........................  3. juni
 Billund .......................................  4. juni
 Skive ...........................................  5. juni
 Bornholm ...................................  6. juni
Torsdag 1. juni: Nykøbing .................................... 7. juni
Tirsdag 6. juni: Aarhus ........................................  9. juni
 Aalborg ..................................... 11. juni
Onsdag 7. juni: Bornholm .................................  13. juni
Torsdag 8. juni: Billund .....................................  14. juni
Mandag 12. juni: Charlottenlund ........................  16. juni
 Aalborg ..................................... 17. juni
Tirsdag 13. juni: Aarhus ......................................  18. juni
 Skive .......................................... 19. juni
Onsdag 14. juni: Bornholm  ................................. 21. juni
Mandag 19. juni: Aalborg  .................................... 23. juni
 Nykøbing  ................................. 24. juni
Torsdag 22. juni: Bornholm .................................. 27. juni
 Charlottenlund ........................  28. juni
Mandag 26. juni: Odense  ..................................... 30. juni

LØBSDAGE I JUNI
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Løb 5
3-14-årige højst 64.000 kr. med højst 500 
point.
2000 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.500-1.000-600-
400 (6 præmier) Intet indskud.
Hesten med færrest point tildeles start-
spor 1 osv.

Løb 6
3-14-årige med højst 500 point. 
2000 m. Tillæg 20 m ved 128.001 kr., 
40 m ved 650.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.500-1.000-600-
400 (6 præmier) Intet indskud.
Hesten med færrest point tildeles start-
spor 1 osv.

Løb 7
3-14-årige højst 350.000 kr. med højst 
500 point.
2000 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.500-1.000-600-
400 (6 præmier) Intet indskud.
Hesten med færrest point tildeles start-
spor 1 osv.

Løb 8 - 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 formbereg-
neren ift. deres pointtal. For heste der er 
formberegnet til et pointtal på 66 eller 
derover.

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 formbereg-
neren ift. deres pointtal. For heste der er 
formberegnet til et pointtal på 65 eller 
derunder.

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

Fredag 16. juni kl. 15.45

Startmelding: 
Mandag 12. juni kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der 
senest har startet i udenlandsk træning, 
skal være startmeldt senest fredag 9. juni 
kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så 
kan startmeldingen afvises.

Løb 1
3-14-årige højst 13.000 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 4.501 kr. 12 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 2 - Amatørløb
3-14-årige højst 130.000 kr. 2000 m. Til-
læg 20 m ved 18.001 kr., 40 m ved 50.001 
kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-
450 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 3
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 4 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 5
3-14-årige højst 50.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-
1.500-900 (6 præmier) Indskud: 500 kr.

Løb 5 - 5-års Løb - Liga A
5-årige danskfødte. 2000 m. Tillæg 20 m 
ved 75.001 kr., 40 m ved 300.001 kr.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-
1.500-900 (6 præmier) Indskud: 500 kr.

Løb 6 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 4
3-14-årige højst 100.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-
1.500-900 (6 præmier) Indskud: 500 kr.

Løb 7 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 3
3-14-årige højst 200.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-
1.500-900 (6 præmier) Indskud: 500 kr.

Løb 8 - Summer Meeting Halmstad, 
indl. afd.
3-14-årige højst 456.660 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
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 torsdag 6. juli i Halm-
stad, hvor der er 100.000 svenske kroner 
til vinderen. Se øvrige regler for løbet på 
danskhv.dk.

Løb 9 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 1
3-14-årige. 1600 m. Autostart. 10 star-
tende.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.000-
2.000 (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.

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 

Lørdag 3. juni kl. 12.45

Startmelding:
Tirsdag 30. maj kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der 
senest har startet i udenlandsk træning, 
skal være startmeldt senest mandag 29. 
maj kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, 
så kan startmeldingen afvises.

Løb 1 - Junijagten
3-14-årige højst 9.000 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 1.901 kr. 12 startende.
Præmier: 5.000-2.500-1.500-1.000-600-
400 (6 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 2
3-14-årige højst 16.000 kr. med højst 500 
point.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 5.000-2.500-1.500-1.000-600-
400 (6 præmier) Intet indskud.
Hesten med færrest point tildeles start-
spor 1 osv.

Løb 3
3-14-årige højst 32.000 kr. med højst 500 
point.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 5.000-2.500-1.500-1.000-600-
400 (6 præmier) Intet indskud.
Hesten med færrest point tildeles start-
spor 1 osv.

Løb 4 - Amatørløb
3-14-årige. 2500 m. Tillæg 20 m ved 
40.001 kr., 40 m ved 100.001 kr., 60 m 
ved 250.001 kr., 80 m ved 750.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.500-1.000-600-
400 (6 præmier) Intet indskud.
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Løb 92 - Fremvisningsløb 1.26
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.

Onsdag 28. juni kl. 15.15

Startmelding: 
Torsdag 22. juni kl. 8.30-11.00

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

Løb 1 - Sommerløbet
3-14-årige højst 3.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 2 - Hoppeløb - Amerikanerløb
3-14-årige hopper højst 75.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-
1.000 (5 præmier) Indskud: 400 kr.

Løb 3 - Amatørløb - Hesteejerløb
3-14-årige højst 200.000 kr.
2000 m. Tillæg 20 m ved 75.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-
450 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Løbet er åbent for kuske der enten er hel- 
eller delejere af hesten.

Løb 4-7 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 155.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 8 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 300.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 9 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 770.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 10 - 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.

Løb 11 - 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.

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 9. juni kl. 15.45

Startmelding: 
Tirsdag 6. juni 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 2. juni 
kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så 
kan startmeldingen afvises.

Løb 1
3-14-årige højst 3.500 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 2 - Amatørløb
3-14-årige. 2300 m. Tillæg 20 m ved 
50.001 kr., 40 m ved 150.001 kr., 60 m 
ved 450.001 kr.
Præmier: 5.000-3.000-2.000-1.000-600-
400 (6 præmier) Intet indskud.

Løb 3-6 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 110.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 7 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 188.000 kr.
2300 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 8 - Amerikanerløb
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 - 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 10 - Monteuddannelsesløb - Form-
løb
4-14-årige. 1800 m. Monté. 
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.

Søndag 18. juni kl. 12.55

Startmelding: 
Tirsdag 13. juni kl. 8.30-11.00

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

Løb 1 - 4 års Prøve
4-årige danskfødte. 2360 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-
1.250 (5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer. Se de vig-
tige datoer op til Jydsk 4-årings Grand 
Prix 2017.

Løb 2 - 4 års Hoppeprøve
4-årige danskfødte hopper.
1800 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-
1.250 (5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer. Se de vig-
tige datoer op til Jydsk 4-årings Grand 
Prix 2017.

Løb 3 - Hoppeløb
3-14-årige hopper. 2300 m. Tillæg 20 m 
ved 75.001 kr., 40 m ved 230.001 kr.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-
1.500 (5 præmier) Indskud: 500 kr.

Løb 4 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 5
3-14-årige højst 50.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-
1.250 (5 præmier) Indskud: 500 kr.

Løb 5 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 4
3-14-årige højst 100.000 kr.
2300 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-
1.250 (5 præmier) Indskud: 500 kr.

Løb 6 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 3
3-14-årige højst 200.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-
1.250 (5 præmier) Indskud: 500 kr.

5VÆDDELØBSBLADET   ·   04/17VÆDDELØBSBLADET   ·   04/17 53



TRAVKALENDER        Propositioner

Løb 7 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 2
3-14-årige højst 500.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-
1.250 (5 præmier) Indskud: 500 kr.

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 karrierestarter.

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

Løb 92 - Fremvisningsløb 1.27
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 

Søndag 4. juni kl. 13.15

Startmelding: 
Tirsdag 30. maj kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der 
senest har startet i udenlandsk træning, 
skal være startmeldt senest mandag 29. 
maj kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, 
så kan startmeldingen afvises.

Løb 1 - Thomsen Food Line A/S - 
Sprintermesteren 2017
4-årige.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 75.000-37.500-19.000-11.000-
7.500 (5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, 
kusk og staldmand. 
Dækken og laurbærkrans.

Løb 2 - DanoMast præsenterer 
Hoppesprinten 2017
4-årige hopper.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 25.000-12.500-6.250-3.750-
2.500 (5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, 
kusk og staldmand. Dækken og laurbær-
krans.

Løb 3 - Land Rover præsenterer 3-års 
Eliten
3-årige. 1900 m. Autostart.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.000-
2.000 (5 præmier) Indskud: 500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 4 - Dantoto præsenterer Sigter Mod 
Stjernerne
3-14-årige højst 575.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 45.001 kr., 40 m ved 
135.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk.

Løb 5 - Carl Stahl A/S Ærespræmie - 
Travligaen, liga 5
3-14-årige højst 50.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-
1.250-750 (6 præmier) Indskud: 500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 6 - St. Hippolyts Ærespræmie - 
Travligaen, liga 4
3-14-årige højst 100.000 kr.
2500 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 - Leifs Dækservices Ærespræmie - 
Travligaen, liga 3
3-14-årige højst 200.000 kr.
1900 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 - Erhverspoleren ApS Ærespræmie 
- Travligaen, liga 2
3-14-årige højst 500.000 kr.
1900 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 - Vandel Autoværksted præsente-
rer Travkongen - Travligaen, liga 1
3-14-årige.
1900 m. Autostart.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.000-
2.000 (5 præmier) Indskud: 500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer. Dækken.

Løb 10 - Stutteri Kiss præsenterer DTC's 
3 års Serie - Finale
3-årige danskfødte. 1900 m. Autostart.
Præmier: 25.000-15.000-10.000-8.000-
6.000-4.000-2.000 samt 2.000 kr. til 
øvrige startende heste. Indskud: 500 kr. 
Ærespræmie til vinderens ejer. Se regler 
for løbet.

Løb 11 - Fredmar's Beslagsmedies Æres-
præmie - 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.

Onsdag 14. juni kl. 15.15

Startmelding: 
Torsdag 8. juni kl. 8.30-11.00

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

Løb 1 - Ørbæk Markeds Ærespræmie - 
3 års Hoppeløb
3-årige hopper.
1900 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-
1.000-600 (6 præmier) Indskud: 400 kr.

Løb 2 
3-14-årige højst 4.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 3 - Nobel Foods Amatørserie
3-14-årige højst 290.000 kr. 2000 m. Til-
læg 20 m ved 32.001 kr., 40 m ved 95.001 
kr.
Præmier: 5.000-3.000-2.000-1.000-600-
400 (6 præmier) Indskud: 100 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 4-7 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 110.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 8 - Peter Hansens Vandrepokal - 
Amerikanerløb
3-14-årige højst 260.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.
Vandrepokal og ærespræmie til vinderens 
ejer.
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Løb 9 - Fast Riders Cup - Monteløb
4-14-årige. 2000 m. Monté. Tillæg 20 m 
ved 35.001 kr., 40 m ved 80.001 kr., 60 m 
ved 190.001 kr., 80 m ved 595.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.
Se reglerne for løbsserien.

Løb 10 - 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 karrierestarter.

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.

Prins Haralds Allé 51 B
5250 Odense SV

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

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

Fredag 2. juni kl. 15.45

Startmelding:
Mandag 29. maj kl. 8.30-11.00

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

Løb 1
3-14-årige højst 6.000 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 1.751 kr. 12 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 2
3-14-årige højst 35.000 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 12.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 3 O. Skaugens Ærespris - Amatørløb
3-14-årige højst 650.000 kr. 2140 m. Til-
læg 20 m ved 18.001 kr., 40 m ved 54.001 
kr., 60 m ved 162.001 kr.
Præmier: 5.000-3.000-2.000-1.000-600-
400 (6 præmier) Intet indskud.
Vandrepokal og ærespræmie til 
vinderens ejer.

Løb 4
3-14-årige højst 23.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 5
3-14-årige højst 63.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 6 
3-14-årige højst 110.000 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 180.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Indskud: 300 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 9 - 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 startende.

Fredag 30. juni kl. 15.45

Startmelding: 
Mandag 26. juni kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der 
senest har startet i udenlandsk træning, 
skal være startmeldt senest fredag 23. juni 
kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så 
kan startmeldingen afvises.

Løb 1
3-14-årige højst 4.500 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 2 - Hoppeløb
3-14-årige hopper højst 162.000 kr.
2140 m. Tillæg 20 m ved 52.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 3-6 - Amerikanerløb
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 7 - Ørbæk Markeds Ærespræmie - 
Amerikanerløb
3-14-årige højst 350.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Indskud: 300 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.
Heste der rides af en rytter med mere end 
3 sejre i 2016 + 2017, tildeles 20 meter 
ekstra tillæg.

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 1.26
2-14-årige. 1640 m. Voltestart. 12 star-
tende. Køres der mere end 3 sekunder 
hurtigere end idealtiden, pålægges der 
kusken et gebyr på kr. 500.

F Ø LG  O S  PÅ
facebook

/danskhestevaeddeloeb

7VÆDDELØBSBLADET   ·   04/17VÆDDELØBSBLADET   ·   04/17 55



TRAVKALENDER        Propositioner

Flyvej 2
7800 Skive

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

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

Mandag 5. juni kl. 15.15

Startmelding: 
Tirsdag 30. maj kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der 
senest har startet i udenlandsk træning, 
skal være startmeldt senest mandag 29. 
maj kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, 
så kan startmeldingen afvises.

Løb 1
3-14-årige højst 5.500 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 1 kr. 12 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 2
3-14-årige højst 30.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 10.501 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 3
3-14-årige højst 63.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 21.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 4 - Afdelingsløb
3-14-årige højst 120.000 kr.
1600 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 1600 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.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 6 - Ove Johnsens Mindeløb
3-14-årige højst 260.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 7 - AL Broderi præsenterer 
DM for Monteryttere - Monteløb
4-14-årige højst 140.000 kr. 2060 m. 
Monté. Autostart. 10 startende.
Præmier: 7.500-5.000-3.500-2.000-
1.000-600-400 (7 præmier) 
Intet indskud.
Lodtrækning om hestene blandt de delta-
gende ryttere. Ærespræmie til vinderens 
ejer og rytter.

Løb 8 - DM for Monteryttere - Monteløb
4-14-årige. 2000 m. Monté. Tillæg 20 m 
ved 250.001 kr., 40 m ved 675.001 kr. 10 
startende.
Præmier: 7.500-5.000-3.500-2.000-
1.000-600-400 (7 præmier) 
Intet indskud.
Lodtrækning om hestene blandt de delta-
gende ryttere. Ærespræmie til vinderens 
ejer og rytter.

Løb 9 - DM for Monteryttere - 
Monteformløb
4-14-årige. 2000 m. Monté. Voltestart. 10 
startende.
Præmier: 7.500-5.000-3.500-2.000-
1.000-600-400 (7 præmier) 
Intet indskud.
Lodtrækning om hestene blandt de delta-
gende ryttere. Ærespræmie til vinderens 
ejer og rytter.

Løb 10 - 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 11 - 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. Ærespræmie til 
vinderens ejer.

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

Løb 92 - Fremvisningsløb 1.28
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.

Mandag 19. juni kl. 18.30

Startmelding: 
Tirsdag 13. juni kl. 8.30-11.00

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

Løb 1 - 3 års Løb
3-årige. 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 2 - Kristian Svenningsens Mindeløb
3-14-årige højst 4.500 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 3 - 3 års Løb
3-årige højst 22.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m. ved 7.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-
1.000-600 (6 præmier) Indskud: 400 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 4 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 14.000 kr.
2060 m. Autostart. Grundlag 4.501 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 5 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 27.500 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 6 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 55.000 kr.
1600 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 7 - Jørgen Gettermanns Mindeløb - 
Amerikanerløb
3-14-årige højst 105.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 8 - Skive Amatørserie 2017
3-14-årige. 2000 m. Tillæg 20 m ved 
120.001 kr., 40 m ved 360.001 kr.
Præmier: 5.000-3.000-2.000-1.000-600-
400 (6 præmier) Intet indskud.
Vingave til vindende kusk. Dækken.
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Løb 9 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 190.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 10 - Formløb 1.19 - Amatør
4-14-årige. 2000 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200 
(6 præmier) Intet indskud.
Løbet er endvidere åbent for jockeyer med 
under 10 starter i 2017. Ærespræmie til 
vinderens 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 11. juni kl. 18.55

Startmelding: 
Tirsdag 6. juni kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der 
senest har startet i udenlandsk træning, 
skal være startmeldt senest fredag 2. juni 
kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så 
kan startmeldingen afvises.

Løb 1 - Dansk Mesterskab for 5-årige 
Hopper
5-årige danskfødte hopper.
2140 m. Autostart.
Præmier: 50.000-25.000-12.500-7.500-
5.000-3.000-2.000 (7 præmier) Indskud: 
500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, 
kusk, staldmand og opdrætter.

Løb 2 
3-14-årige højst 7.500 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 2.251 kr. 12 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 3
3-14-årige højst 14.000 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 4.501 kr. 12 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 4 - Dantoto præsenterer Sigter Mod 
Stjernerne
3-14-årige højst 225.000 kr. 2140 m. Til-
læg 20 m ved 22.001 kr., 40 m ved 66.001 
kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Indskud: 300 kr.
Gavekort til vindende kusk. Se reglerne 
for løbsserien.

Løb 5
3-14-årige højst 28.000 kr.
2140 m. Autostart.
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-
1.250-750 (6 præmier) Indskud: 500 kr.

Løb 7 - Langdistanceløb
3-14-årige. 3140 m. Tillæg 20 m ved 
80.001 kr., 40 m ved 180.001 kr., 60 m 
ved 465.001 kr.
Præmier: 25.000-12.500-6.250-3.750-
2.500-1.500 (6 præmier) Indskud: 500 kr.

Løb 8 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 4
3-14-årige højst 100.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-
1.250-750 (6 præmier) Indskud: 500 kr.

Løb 9 - 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 10
3-14-årige højst 950.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-
1.250 (5 præmier) Indskud: 500 kr.

Løb 11 - Formløb 1.18 - 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 karrierestarter.

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

Lørdag 17. juni kl. 11.00

Startmelding: 
Mandag 12. juni 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 9. juni 
kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så 
kan startmeldingen afvises.

Løb 1
3-14-årige højst 5.000 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 1.251 kr. 12 startende.
Præmier: 2.500-1.500-1.000-600-400 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 2 - Amatørløb
3-14-årige højst 90.000 kr. 2140 m. Til-
læg 20 m ved 10.001 kr., 40 m ved 30.001 
kr.
Præmier: 2.500-1.500-1.000-600-400 
(5 præmier) Intet indskud.
For heste kørt af sin ejer/delejer eller af 
kusk med højst 15 starter i 2016 + 2017.

Løb 3 - 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: 2.500-1.500-1.000-600-400 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 4 - Monteformløb
4-14-årige. 1640 m. Monté. Voltestart.
Præmier: 2.500-1.500-1.000-600-400 
(5 præmier) Intet indskud.
Ryttere med mere end 3 sejre i 2016 + 
2017 tildeles 20 meter ekstra tillæg.

Løb 5 - 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 karrierestarter.

Løb 6 - 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 startende.
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Fredag 23. juni kl. 15.45

Startmelding: 
Mandag 19. juni kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der 
senest har startet i udenlandsk træning, 
skal være startmeldt senest fredag 16. juni 
kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så 
kan startmeldingen afvises.

Løb 1
3-14-årige højst 3.500 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 2 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 11.500 kr.
2140 m. Autostart. Grundlag 3.501 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 3 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 22.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 4 - Hoppeløb
3-14-årige hopper højst 35.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 5 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 43.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 6 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 80.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 7 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 150.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 8 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 295.000 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. 2640 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200 
(6 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 
15 karrierestarter.

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

Løb 92 - Fremvisningsløb 1.26
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.

Gedser Landevej 22
4800 Nykøbing Falster

Telefon: 8881 1208
Mail: nft@trav.dk
www.nykftrav.dk 

Onsdag 7. juni kl. 15.15

Startmelding: 
Torsdag 1. juni kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der 
senest har startet i udenlandsk træning, 
skal være startmeldt senest onsdag 31. maj 
kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så 
kan startmeldingen afvises.

Løb 1
3-14-årige højst 6.000 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 1.851 kr. 12 startende.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400 
(5 præmier) Indskud: 160 kr.

Løb 2
3-14-årige højst 36.000 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 12.001 kr.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400 
(5 præmier) Indskud: 160 kr.

Løb 3
3-14-årige højst 24.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 4 - Pinsepokalen
3-14-årige. 2640 m. Tillæg 20 m ved 
50.001 kr., 40 m ved 125.001 kr., 60 m 
ved 290.001 kr., 80 m ved 850.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 5 - Øernes Revisions Ærespræmie
3-14-årige højst 70.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 6
3-14-årige højst 110.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 7 - Grundlovspokalen
3-14-årige højst 220.000 kr.
1640 m. Autostart.
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. 1640 m. Voltestart.
Præmier: 2.500-1.250-650-350-250 
(5 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 15 karrierestar-
ter.

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

Lørdag 24. juni kl. 12.45

Startmelding: 
Mandag 19. juni 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 16. juni 
kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så 
kan startmeldingen afvises.

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

Løb 2
3-14-årige højst 10.000 kr.
2140 m. Autostart. Grundlag 2.501 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 3-6 - DM for Amatører 2017 - Ame-
rikanerløb
3-14-årige højst 180.000 kr.
2140 m. Autostart. Grundlag 10.001 kr.
Præmier: 10.000-5.500-3.500-2.000-
1.000-1.000-1.000 (7 præmier) Intet 
indskud.
Lodtrækning om hestene blandt de delta-
gende kuske. Transporttilskud på 600 kr. 
til alle uplacerede heste. Ærespræmie til 
vinderens ejer og kusk. Dækken.
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Løb 7 - Junior Røgs Mindeløb - Ameri-
kanerløb
3-14-årige. 2140 m.  Tillæg 20 m ved 
360.001 kr.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600 
(5 præmier) Indskud: 240 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 8 - DM i Monte 2017
4-14-årige danskfødte. 2140 m. Monté. 
Autostart. 10 startende.
Præmier: 25.000-10.000-6.000-4.000-
3.000-2.000 (6 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og rytter. 
Vandrepokal til sejrende rytter. Dækken 
og laurbærkrans.

Løb 9 - DM i Monte 2017, Consolation
4-14-årige danskfødte. 2140 m. Monté. 
Autostart. 10 startende.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400 
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og rytter.

Løb 10 - Reserveløb - DM for Amatører 
- Amatørhandicap
4-14-årige. 2140 m. Voltestart. 12 star-
tende.
Præmier: 6.000-3.000-1.700-1.200-
1.000-1.000-1.000 (7 præmier) Intet 
indskud.
Løbet afvikles kun såfremt et af de øvrige 
DM for Amatører løb udgår. Transport-
tilskud på 600 kr. til alle uplacerede heste. 
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk. 
Dækken. Hestene sættes op i løbet af 
formberegneren. Lodtrækning om he-
stene blandt de deltagende kuske.

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

KANNIKEGÅRD 
Rønnevej 1
3720 Åkirkeby

Telefon: 8881 1209
Mail: info@bornholmstravbane.dk

Tirsdag 6. juni kl. 18.30

Startmelding: 
Tirsdag 30. 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 mandag 29. 
maj kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, 
så kan startmeldingen afvises.

Løb 1 - Unghesteløb
3-6-årige højst 8.000 kr. 1840 m. 
Tillæg 20 m ved 1.501 kr., 40 m ved 
4.001 kr.
Præmier: 2.600-1.400-1.200-750-550 
(5 præmier) Indskud: 93 kr.
20 m lettelse til 3 årige heste i deres 5 før-
ste karrierestarter. Indgår i Bornholm.nu's 
Unghesteserie.

Løb 2
3-14-årige højst 19.000 kr. 1820 m. 
Tillæg 20 m ved 14.201 kr.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450 
(5 præmier) Indskud: 93 kr.

Løb 3
3-14-årige højst 49.000 kr. 2120 m. 
Tillæg 20 m ved 27.501 kr.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450 
(5 præmier) Indskud: 93 kr.

Løb 4
3-14-årige højst 190.000 kr. 2440 m. 
Tillæg 20 m ved 44.001 kr., 40 m ved 
95.001 kr.
Præmier: 2.600-1.400-1.200-750-550 
(5 præmier) Indskud: 108 kr.

Løb 5
3-14-årige højst 160.000 kr. 1820 m. 
Tillæg 20 m ved 61.001 kr.
Præmier: 2.600-1.400-1.200-750-550 
(5 præmier) Indskud: 108 kr.

Løb 6
3-14-årige lavest 100.000 kr.
2440 m. Autostart.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450 
(5 præmier) Indskud: 93 kr.

Løb 7 - Hurtigløb
3-14-årige. 1600 m. Autostart. 10 star-
tende.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450 
(5 præmier) Indskud: 93 kr.

Løb 8 - Monteformløb
4-14-årige. 1820 m. Monté. Voltestart.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450 
(5 præmier) Indskud: 83 kr.
Indgår i Circle K Rytterserien.

Løb 9 - Formløb Klasse 3
4-14-årige. 1840 m. Voltestart. 
Grundlag 10.000 kr.
Præmier: 1.100-700-600-450-250 
(5 præmier) Indskud: 10 kr.
20 meters lettelse til kuske som har taget 
licens i 2015, 2016 og 2017.

Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 1820 m. Voltestart.

Tirsdag 13. juni kl. 18.30

Startmelding: 
Onsdag 7. juni kl. 8.30-9.30
Heste i udenlandsk træning og heste, der 
senest har startet i udenlandsk træning, 
skal være startmeldt senest tirsdag 6. juni 
kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så 
kan startmeldingen afvises.

Løb 1-2 - 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.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 3-7 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 180.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450 
(5 præmier) Indskud: 93 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 8 - Specialløb
3-14-årige. 1840 m. 
Tillæg 20 m ved 220.001 kr.
Præmier: 2.600-1.400-1.200-750-550 
(5 præmier) Indskud: 93 kr.
20 meters lettelse til heste uden sejr i 2016 
og 2017.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 9 - Formløb Klasse 3
4-14-årige. 2400 m. Voltestart. 
Grundlag 10.000 kr.
Præmier: 1.100-700-600-450-250 
(5 præmier) Indskud: 10 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
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Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 1820 m. Voltestart.

Onsdag 21. juni kl. 15.15

Startmelding: 
Onsdag 14. juni kl. 8.30-9.30

Heste i udenlandsk træning og heste, der 
senest har startet i udenlandsk træning, 
skal være startmeldt senest tirsdag 13. 
juni kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, 
så kan startmeldingen afvises.

Løb 1 - Golden League præsenteret af 
BornFiber, Bornholms Brand og Inhouse 
3. afdeling - Travligaen liga 1
3-14-årige. 2160 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 160 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og 
staldmand.

Løb 2 - Bornholms Heste & Kreatur-
forsikring præsenterer Helmer Hansens 
Mindeløb 2017
3-14-årige hopper. 2120 m. Tillæg 20 m 
ved 25.001 kr., 40 m ved 60.001 kr., 60 m 
ved 130.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 160 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og 
staldmand. Dækken og krans.

Løb 3 - Rønne Revision præsenterer Kaj 
Fr. Jensens Mindeløb 2017
3-5-årige. 1820 m. Tillæg 20 m ved 4.001 
kr., 40 m ved 9.001 kr., 60 m ved 21.001 
kr., 80 m ved 49.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 160 kr.
Fortrin for 3- og 4-årige. Ærespræmie til 
vinderens ejer, kusk og staldmand. Dæk-
ken og krans.

Løb 4 - C.P. Lunds Ærespræmie
3-14-årige. 3000 m. Tillæg 20 m ved 
41.501 kr., 40 m ved 83.001 kr., 60 m ved 
172.001 kr., 80 m ved 521.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 160 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og 
staldmand. Dækken og krans.

Løb 5 - Sigter Mod Stjernerne
3-14-årige højst 200.000 kr. 2120 m. 
Tillæg 20 m ved 32.001 kr., 40 m ved 
81.001 kr.
Præmier: 3.200-1.700-1.450-950-700 
(5 præmier) Indskud: 10 kr.
Ungdomsløb for kuske født efter 1/1-
1990.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og 
staldmand.
Indgår i Staldbussens Ungdomsserie.

Løb 6 - Bornholm Travselskabs 
Fødselsdagsløb - Travligaen, liga 5
3-14-årige højst 50.000 kr.
2440 m. Autostart.
Præmier: 3.200-1.700-1.450-950-700 
(5 præmier) Indskud: 130 kr.
Vandrepokal og erindringspræmie til 
vinderens ejer. Ærespræmie til kusk og 
staldmand.

Løb 7 - Travligaen, liga 4
3-14-årige højst 100.000 kr.
1860 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 3.200-1.700-1.450-950-700 
(5 præmier) Indskud: 130 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og 
staldmand.

Løb 8 - Travligaen, liga 3
3-14-årige højst 200.000 kr. 
1860 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 3.200-1.700-1.450-950-700 
(5 præmier) Indskud: 130 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og 
staldmand.

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.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og 
staldmand.

Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 1820 m. Voltestart.

Tirsdag 27. juni kl. 18.30

Startmelding: 
Torsdag 22. juni 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 21. 
juni kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, 
så kan startmeldingen afvises.

Løb 1-7 - Bornholmerløb
3-14-årige højst 200.000 kr.
1860 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450 
(5 præmier) Indskud: 93 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 8 - Monteløb
4-14-årige. 2140 m. Monté. 
Tillæg 20 m ved 60.001 kr., 40 m ved 
120.001 kr.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450 
(5 præmier) Indskud: 83 kr.
20 meters lettelse til ryttere med højst 1 
sejr i monteløb i karrieren.
Ærespræmie til vinderens ejer og rytter.
Indgår i Circle K  Rytterserien.

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.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 1820 m. Voltestart.
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B M L COOL  
B P ON TRACK 
BABE LOVE   
BABE SIMONI 
BABEOFRIGA  
BABYCAT   
BABYMONEY  
BACKUP   
BAD MOON RISING  
BADASS   
BAG'S SIMONI  
BAILEY FLAME  
BAILEY LASER  
BAILEY TRØJBORG  
BAKER TILLY  
BAL BORA   
BALDER   
BALDER TULSBJERG  
BALI  
BALI ØSTERVANG 
BALLANTINE LASER  
BALOO   
BALOTELLI  
BANDIT A P  
BARACK LA MARC  
BAROK   
BAROLO   
BAROLO LASER  
BARONESSEN  
BARRACUDA FLEX  

BASTA   
BASTIAN LENDALUND  
BASTIAN OLYMPIC  
BASTIAN T   
BATMAN S H  
BAXO EPICE  
BE NICE ICE  
BEAT IT   
BEATE GARBO  
BEATRIZ   
BEATTHEBEASTSHADOW 
BEAUTY C N  
BEAUTY DREAM  
BEAUTY FROM ABOVE  
BEAUTY TRØJBORG  
BEENTHERE DONETHAT 
BELIEVE IN FATE  
BELIEVE IT OR NOT  
BELIEVE LA MARC  
BELINE BIT   
BELIS   
BELITTLEBIGJOE  
BELL MAN   
BELLA HØJGÅRD  
BELLA RUSH  
BELLA SOTTO  
BELLA TINGHØJ  
BELLA TOFT  
BELLADORE  
BELLE AMI BUTCHER  

BELLE REINE  
BELLIS  
BELLISSA GRY  
BENITA   
BENOIT SIMONI  
BERNETTA   
BESPLATNO TIKI  
BESØG OSTED ANTIK  
BETSY   
BETULA DERM  
BEVIS C N   
BEYBLADE   
BEYONCE   
BEYONCE WINNER  
BIANCA SISA  
BIBBI A P   
BIBIONE   
BIENVENUE  
BIG BOY CLASS  
BIG BUSINESS  
BIG FLIRT   
BIG MAC P D  
BIGBANGHILLSTREET  
BIKINI   
BILLIE JEAN  
BILLION DUST  
BIMSE CLOC  
BINDEE BLUE  
BIRTHE VANG  
BIVER PHOTO  

BIVO TORKDAHL  
BJØRN D'AMERIQUE  
BLACHMAN  
BLACK BEAUTY DAY  
BLACK BELUGA  
BLACKBIRD  
BLADE RUNNER  
BLOWMYWHISTLE  
BLUE BERRY AVENUE  
BLUE LINE   
BLUE NIGHT  
BLUE VELVET  
BLUEGRASS  
BO W   
BOBBYSWHITESOCK  
BOHILDUR   
BOHIO GILBAK  
BOKUL M   
BOMBASTIC DESIGN  
BOMBASTICA  
BOMBAY LASER  
BON VOYAGE VIXI  
BONFIRE HEART  
BONNIE A P  
BOOTZ SIMONI  
BORIS  
BORIS SIMONI  
BORN EGE   
BORN TO BE ALIVE  
BORNHOLMERTØSEN  

BORNTOWIN  
BOSTON VINCENT  
BOURBON LASER  
BOWIE   
BRAD PEAK 
BRAGE HINDØ  
BRAINY  
BRANDY LASER  
BRASIL   
BRAVE AVALON  
BRAVE CHALLENGER  
BRAVO SØLVTOP  
BRAVUR TORKDAHL  
BREAKING K K  
BRIDGESPIL DK  
BRIE DE MEAUX  
BRING THE ACTION  
BRINGMEUPFRONT  
BRIOLA   
BROADWAY VINCENT  
BRONSON   
BUBBLE LADY  
BULLET KNAS  
BUTTERFLY AGAIN  
BVLGARI PEAK  
BØLLE GARDENIA  
BØRGE  
BØRSTEFOD  
 

BABE SIMONI  
BABEOFRIGA  
BABYCAT  
BAD MOON RISING  
BADASS   
BAILEY FLAME  
BAILEY TRØJBORG  
BAKER TILLY  
BAL BORA  
BALDER   
BALI   
BALLANTINE LASER  
BALOO   
BANDIT A P  
BAROK   
BAROLO   
BAROLO LASER  
BARONESSEN  
BARRACUDA FLEX  

BASTA   
BE NICE ICE  
BEATE GARBO  
BEATTHEBEASTSHADOW 
BEAUTY C N  
BEAUTY TRØJBORG 
BEENTHERE DONETHAT 
BELIEVE IN FATE  
BELIEVE IT OR NOT  
BELIEVE LA MARC  
BELINE BIT   
BELIS  
BELL MAN   
BELLA DILLI  
BELLA RUSH  
BELLA SOTTO  
BELLA TINGHØJ  
BELLA TOFT  
BELLADORE  

BELLE AMI BUTCHER  
BELLIS   
BENOIT SIMONI  
BENTON FRISCO  
BERNETTA  
BETSY   
BETULA DERM  
BEYBLADE  
BEYONCE   
BIANCA SISA  
BIBBI A P  
BIENVENUE  
BIG BUSINESS  
BIG FLIRT  
BIG MAC P D  
BIGBANGHILLSTREET  
BIKINI   
BILLIE JEAN  
BILLION DUST  

BIMSE CLOC  
BIVER PHOTO  
BIVO TORKDAHL  
BLACHMAN 
BLACK BELUGA  
BLACKBIRD  
BLADE RUNNER  
BLOWMYWHISTLE  
BLUE LINE   
BLUE NIGHT  
BLUEGRASS  
BO W   
BOBBYSWHITESOCK  
BOKUL M   
BOMBASTIC DESIGN  
BOMBAY LASER  
BON VOYAGE VIXI  
BONNIE A P  
BORIS SIMONI 

BORNHOLMERTØSEN  
BORNTOWIN  
BOSTON VINCENT  
BOURBON LASER  
BRAGE HINDØ  
BRANDY LASER  
BRASIL  
BRAVE CHALLENGER  
BRAVUR TORKDAHL  
BRIDGESPIL DK  
BRINGMEUPFRONT  
BRIOLA  
BROADWAY VINCENT  
BUBBLE LADY  
BULLET KNAS  
BVLGARI PEAK 
BØLLE GARDENIA  
BØRGE  

CHARLOTTENLUND TRAVBANE
B Årgangens Klassiske Løb 2017 · Dansk Trav Derby · Indskud: 25.5.2017: 1000 kr. 

VIGTIGE DATOER op til Jydsk 4-årings Grand Prix 2017

Datoerne der er aktuelle i forbindelse med anmeldelser og startmeldinger til løbene ser således ud:

Tirsdag 6. juni inden kl. 15.30: Tilmelding til samlet pointberegning som gælder for såvel Prøverne som Grand Prix, Hoppe Grand Prix og Consolation.
Onsdag 7. juni kl. 11.00: Pointberegningen foretages.
Tirsdag 13. juni kl. 8.30-11.00: Der startmeldes til Prøverne.
Søndag 18. juni: Prøverne afvikles. 10 heste kvalificerer sig direkte til start i henholdsvis Grand Prix og Hoppe Grand Prix.
Mandag 19. juni: Rækkefølgen for sporvalget til Grand Prix og Hoppe Grand Prix offentliggøres.
Tirsdag 27. juni kl. 8.30-11.00: Der startmeldes til Grand Prix, Hoppe Grand Prix og Consolation. Sporvalget til Grand Prix og Hoppe Grand Prix foretages efter gældende regler.

Alle tilmeldinger vedrørende Jydsk 4-årings Grand Prix skal ske til Sport & Udvikling på tlf. 
+ DK (45) 88 81 12 22 eller mail kp@danskhv.dk.
Følgende heste opretholder engagement i løbet:

Jydsk 4-årings Grand Prix, Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix og Jydsk 4-årings Grand Prix Consolation køres på Jydsk Væddeløbsbane lørdag 1. juli og søndag 
2. juli. Grand Prix Prøverne køres søndag 18. juni. Der henvises til regler for udvælgelse af heste til større løb i Travkalender nr. 1/2017.
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TRAVKALENDER         De klassiske årgangsløb

C BORK  3 4
C BRILLIANTO  3 4
C C'S EASY LADY  3 4
C D  3 4
C M P ON TRACK  3 4
C ME TINNA   4
C MOLLY'S DREAM   4
C MONDE   4
C MY DREAM  3 4
C MY PHOTO  3 4
C NU GILBAK  3 4
C R SEVEN  3 4
C YOU AGAIN  3 4
CA VA NOVA   4
CABO SUROESTE   4
CADILLAC SHADOW  3 4
CADIZ   4
CAFE LATTE  3 4
CAIX CLOC  3 4
CAJA VANG  3 4
CAJAMAR  3 4
CALIFORNIA LASER   4
CALL ANNBIRCHADOR  3 4
CALL ME RITTER  3 4
CALL THE KING  3 4
CALLISTO   4
CALLMEAWINNER  3 4
CALVIN ICE  3 4
CALZAGHE   4
CAMBLE FLAME  3 4
CAMILLE GARDENIA  3 4
CAMPARI  3 4
CANADIAN DOLLARS  3 4
CANDYMAN  3 4
CANNAVARO   4
CANNON FLAME  3 4
CANNONBALL MACOY   4
CANNON'S JEWEL  3 4
CAPRA   4
CAPTAIN COKE  3 4
CAPTAIN COOK  3 4
CAPTAIN HOVMAND   4
CAPTAIN MORGAN  3 4
CAPTAIN PHOTO  3 4
CAPTAINHASELHOF BE  3 4
CARIBBEAN DREAM   4
CARLOS HALBAK   4
CARLOS TINGHØJ  3 4
CARLSON  3 4
CARNA SENSEI  3 4
CAROL  3 4

CAROLINE K  3 4
CARPARK NORTH  3 4
CASANOVA CLASS  3 4
CASH BIT   4
CASH EGEDAL   4
CASH FLOW  3 4
CASH FOR MONEY  3 4
CASH NOIR  3 4
CASH SALI  3 4
CASINO GARDENIA   4
CASINO GIRL  3 4
CASSANOVA K  3 4
CASSIOPEIA  3 4
CASSIOPEIA B F  3 4
CATCH CHALLENGER   4
CATCH ME   4
CATCH ME A WINNER  3 4
CATCH ME WILL   4
CATCHMEIFYOUCAN  3 4
CATCHMYDIAMOND   4
CATJA MOSEBO  3 4
CATO  3 4
CATO MOSEBO  3 4
CAVACA   4
CAVANI  3 4
CAVIAR  3 4
CAVIAR DAMGÅRD  3 4
CAVIAR'S LA MARC   4
CAYENNE   4
CAYENNE STAR   4
CAYMAN BEE  3 4
CAYOE FLEX  3 4
CE HINDØ  3 4
CEANIA DIAMOND   4
CELEBRITY WIND  3 4
CELINA BAY   4
CELINA HASTRUP  3 4
CELINE DIAMOND   4
CELINE RUSH  3 4
CELTIC  3 4
CERTAINLY A WINNER  3 4
CERVEZA   4
CESSNA  3 4
C'EST PEAK  3 4
CETON SIMONI  3 4
CHABLIS  3 4
CHAC LYNGHØJ   4
CHAD THE FLASH   4
CHAKITA T HALL  3 4
CHAMP  3 4
CHAMP OLYMPIC  3 4

CHAMPIONS PEAK  3 4
CHANDON  3 4
CHANEL CROSS  3 4
CHANEL LINE   4
CHANEL SIMONI   4
CHANELL SALLØV  3 4
CHANTEL TRØJBORG   4
CHAP A P  3 4
CHAPLIN  3 4
CHAPMAN CHIP  3 4
CHARDONNAY  3 4
CHARLIE GAME  3 4
CHARLIE L M   4
CHARLIE SKOVSENDE  3 4
CHARMETROLDEN G K   4
CHARMING BOOM BAY  3 4
CHARMING KISS   4
CHASING SHADOW  3 4
CHATO SALLØV  3 4
CHECK IT OUT  3 4
CHECK OR BET  3 4
CHECKPOINT S H  3 4
CHEESECAKE  3 4
CHEETAH ELEGANCE  3 4
CHEETOSINMYSPEEDOS 3 4
CHELSEA  3 4
CHENAYA   4
CHERIE SØLVTOP  3 4
CHERITY LADY  3 4
CHESS   4
CHESTER  3 4
CHESTER DOWNS  3 4
CHEWBACCA S M   4
CHEZ SIMONI  3 4
CHIANTI SURPRISE  3 4
CHIEF ONE  3 4
CHILLI FINE  3 4
CHILLI HOT BURN  3 4
CHILLI K   4
CHILLI REERSTRUP   4
CHILLI T  3 4
CHILLI TORP   4
CHILLI TRØJBORG  3 4
CHILLI TÅRS   4
CHIMNEYSWEEPER   4
CHIO GILBAK  3 4
CHIVAS REGAL  3 4
CHLOE  3 4
CHOCK NOCK  3 4
CHOCO BOX   4
CHOCOLATE DUST  3 4

CHRIS HØJGÅRD   4
CHURCHILL LINE  3 4
CICERO CÆSAR  3 4
CICI C N  3 4
CIKU BROGÅRD  3 4
CILLE BAY   4
CILLE GARDENIA   4
CILLE SIMONI  3 4
CIMBA BROGÅRD  3 4
CIMBER SPRING   4
CINDERELLA  3 4
CINDY TIGER  3 4
CIPOLLINI  3 4
CIRA   4
CIRCLE AVENUE  3 4
CIRKELINE DAY   4
CIRKELINE TAMSEN  3 4
CITATION STAR  3 4
CITYGIRL D F  3 4
CLARA B   4
CLARK GABLE  3 4
CLASSIC DREAM   4
CLASSIC NAVY   4
CLASSIC SISA  3 4
CLASSIFIED LASER   4
CLAY NEERGÅRD  3 4
CLAYTON   4
CLEO GAMMELSBÆK  3 4
CLEVER MAGIC  3 4
CLOONEY  3 4
CLOSE TO HEAVEN  3 4
CLOSE YOUR EYES  3 4
CLUMSY   4
CMYNEWLOLLIPOP  3 4
COCKY  3 4
COCO COLLECTION  3 4
COCO LINE  3 4
COCOCHANEL VINCENT 3 4
COCONOTZ  3 4
CODY  3 4
CODY LIGHT  3 4
COGNAC SIMONI   4
COINTREAU  3 4
COLLINA SOTTO  3 4
COLONIAL DOWNS   4
COLOR BLIND  3 4
COLORADO LASER  3 4
COMANCHE BOUNCE  3 4
COME ON DINGS  3 4
COME ON HUGO  3 4
COME ON PARTY  3 4

COME ON VIBBE Ø K   4
COME ONE MORE GIRL  3 4
COMEBACK TINGHØJ  3 4
COMET ELKÆR  3 4
COMMIT BOOM BAY  3 4
CONAIR M  3 4
CONCORDE FLAMINGO  3 4
CONFIDENCE  3 4
CONFUSION TÅRS  3 4
CONRAD SHADOW  3 4
COOL SHADOW  3 4
COOL VACATION  3 4
COPAIN D'AMERIQUE  3 4
COPY DESIGN   4
CORINNA TINGHØJ  3 4
CORLEONE   4
CORNELIUS  3 4
CORNER TIKI  3 4
CORONA BORK   4
CORTEZ BOUNCE  3 4
CORVATINNI SKOV  3 4
COSMOS   4
COSTA DAY  3 4
COTTON EYE JOE   4
COUNT ON ME K G  3 4
COUNTDOWN   4
COUNTERSTRIKE  3 4
COUNTESS P D  3 4
COUNTING STARS  3 4
COUNTRYGIRL D F  3 4
COUNTYOURBLESSINGS  4
COUTINHO  3 4
COVINI  3 4
CRAZY HORSE  3 4
CRAZY TAMSEN   4
CREATED FACE  3 4
CROCODILLE SHADOW  3 4
CROSS AVENUE  3 4
CUBA  3 4
CUBA LIBRE ICE  3 4
CUDA STAR   4
CULT EGEDAL  3 4
CUPCAKE  3 4
CUTE FACE   4
CUTTY SARK  3 4
CYBERCATCH   4
CÆSAR C N  3 4
CÆSAR LIGHT  3 4
CÆSAR P P   4
CÆSAR SPIN  3 4

CHARLOTTENLUND TRAVBANE
C Årgangens Klassiske Løb 2018 · Dansk Trav Derby · Dansk Hoppe Derby ·  Indskud: 25.5.2017: 1000 kr. 
C Årgangens Klassiske Løb 2017 · Dansk Trav Kriterium · Dansk Hoppe Kriterium · Indskud: 25.5.2017: 1000 kr. 
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TRAVKALENDER         De klassiske årgangsløb

D J 2 3 4
D J O'KAY  3 4
D J'S CAVIAR 2 3 4
D K BORK 2 3 4
DA DO RUN RUN 2 3 4
DA VINCI DAY  3 4
DA VINCI PEAK 2 3 4
DA VINCI STAR   4
DADDY LOVES YOU 2 3 4
DADDYS RACER 2 3 4
DAGMAR BAKKEGÅRD  3 4
DAISY 2 3 4
DAISY CASH 2 3 4
DAISY D 2 3 4
DAISY H J 2 3 4
DAISY HILL 2 3 4
DAISY KAII 2 3 4
DAKOTA  3 4
DAKOTA FLEX 2 3 4
DALIA HINDØ 2 3 4
DALLAS BOURBON  3 4
DALLAS SPEED   4
DALTON  3 4
DALTON DAY   4
DALTON SALI  3 4
DAMBLE FLAME 2 3 4
DAMIEN SHADOW 2 3 4
DAMON CROWN  3 4
DAN MØLGÅRD 2 3 4
DANA MØLGÅRD  3 4
DANCING ALONE 2 3 4
DANCING DILLI  3 4
DANDIT  3 4
DANDY DAY   4
DANICA PATRICK  3 4
DANIELLA 2 3 4
DANIELLA GARDENIA  3 4
DANIELLA SHADOW  3 4
DANIELLE D D  3 4
DANILO FØNIX 2 3 4
DANINA A P 2 3 4
DANNY E P 2 3 4
DANNY TAMSEN  3 4
DANTE BROGÅRD 2 3 4
DANTE STAR  3 4
DANZ OF HOPE 2 3 4
DARIO SOTTO 2 3 4
DARIO'S DARLING 2 3 4
DARK ANGEL 2 3 4
DARK DUST 2 3 4
DARK EAGLE 2 3 4
DARK GOGO 2 3 4
DARK PASSION  3 4
DARLING BLÅBJERG 2 3 4
DARLING DYNAMITE 2 3 4
DARLING LASER 2 3 4
DARLING LOOK  3 4
DARLING TRØJBORG  3 4
DARTH VADER S M 2 3 4

DARWIN ICE 2 3 4
DATE NIGHT  3 4
DAUPHINE 2 3 4
DAVENPORT 2 3 4
DAVINA EGE   4
DAX SAEBOE  3 4
DAYDREAM 2 3 4
DAYDREAM BELIEVER 2 3 4
DAYDREAMER 2 3 4
DAYDREAMER G K  3 4
DAYLIGHT  3 4
DAYLIGHT MAGIC  3 4
DAYLIGHT V P 2 3 4
DAYTON DOWNS  3 4
DAYTONA 2 3 4
DAZZLE NOCK  3 4
DCONWAYHALLSITGIRL 3 4
DE LIGHT 2 3 4
DEA GILBAK 2 3 4
DEALER   4
DEAR BLÅBJERG 2 3 4
DEAR JOHN 2 3 4
DEBBIEDOIT 2 3 4
DEE JAY DREAM 2 3 4
DEEP PURPLE  3 4
DEEPUNDERCOVER 2 3 4
DEFY  3 4
DEGU 2 3 4
DEJA VU  3 4
DEKANEN K 2 3 4
DELAWARE BOUNCE 2 3 4
DELGADO   4
DELICIOUS BABE  3 4
DELICIOUS DESIGN 2 3 4
DELICIOUS G K  3 4
DELICIOUS LASER 2 3 4
DELICIOUS ONE 2 3 4
DELICIOUSSTONE 2 3 4
DELINA B 2 3 4
DELIVERY BOY 2 3 4
DELLIS 2 3 4
DELTA  3 4
DELTA SPRING  3 4
DEMPSEY CLOC 2 3 4
DENICE SHADOW 2 3 4
DENIMCOWBOY 2 3 4
DENISE  3 4
DENVER 2 3 4
DENZEL  3 4
DER FAUST 2 3 4
DERBY SIMONI 2 3 4
DERVAR GRAND   4
DESAVI D 2 3 4
DESDEMONA 2 3 4
DESERT FOX 2 3 4
DESIGN OSTED ANTIK 2 3 4
DESIGUAL 2 3 4
DESIRE ABOVE 2 3 4
DESIREE ROLD  3 4

DESLI  3 4
DESMOND TOFT   4
DESPERATEHOUSEWIFE 3 4
DESTINY 2 3 4
DESTINY STAR  3 4
DEWI STAR   4
DEXTER 2 3 4
DEXTER P 2 3 4
DIABLO BORK 2 3 4
DIABLO SISA 2 3 4
DIABLO TOFT   4
DIAGO VANG 2 3 4
DIAMANT TINGHØJ 2 3 4
DIAMANT ØSTERVANG 2 3 4
DIAMANTEN  3 4
DIAMOND B P  3 4
DIAMOND DAISY  3 4
DIAMOND DUST E M 2 3 4
DIAMOND FLAME 2 3 4
DIAMOND HAIR 2 3 4
DIAMOND IS ROUGH 2 3 4
DIAMOND MERCI  3 4
DIAMOND P   4
DIAMOND SISA 2 3 4
DIAMONDWIND 2 3 4
DIANA MILL  3 4
DIANA T HALL   4
DIANA WINNER 2 3 4
DIANA ØSTERVANG  3 4
DIAZ FRISCO   4
DICAPRIO 2 3 4
DICKSON  3 4
DICKSON SHADOW 2 3 4
DICTE SKOVSENDE 2 3 4
DIEGO DI KASK  3 4
DIEGO STAR   4
DIESEL 2 3 4
DIETER'S BLEND  3 4
DIKKA JERSEY 2 3 4
DIMITRICK TÅRS  3 4
DIN FRÆKKE G K  3 4
DINAH 2 3 4
DINARD 2 3 4
DINGO GARDENIA  3 4
DINO  3 4
DIOLA 2 3 4
DIOR SISA 2 3 4
DIOR VINCENT 2 3 4
DIROCCO  3 4
DIRTY DANCING 2 3 4
DIRTY FLYING  3 4
DISNEY 2 3 4
DISNEY H J 2 3 4
DIVA DE MEAUX 2 3 4
DIVA ICE 2 3 4
DIVA K 2 3 4
DIVA LYKKEGÅRD   4
DIVA SISA 2 3 4
DIVA'S DELIGHT  3 4

DIXEN CLOC  3 4
DIXI  3 4
DIXI TOP  3 4
DIXIDORE   4
DIXIE DOWNS 2 3 4
DJ K K 2 3 4
DJANGO  3 4
DJANGO CROSS 2 3 4
DJANGO CÆSAR 2 3 4
DJOHNDJOHN 2 3 4
DJUNKER SHADOW 2 3 4
DO IT ANNBIRCHADOR 2 3 4
DO IT FOR REAL   4
DO IT GARDENIA 2 3 4
DO THE BUSINESS 2 3 4
DOCK OF THE BAY   4
DODO LASER   4
DODO ULKÆR   4
DOITAGAINBUTCHER 2 3 4
DOITTINNA   4
DOLCE GABBANA  3 4
DOLLAR COINS  3 4
DOLLAR ESTEREL 2 3 4
DOLLAR LASER 2 3 4
DOLLAR PRINCESS 2 3 4
DOLLARS AND CENTS 2 3 4
DOLLY CHALLENGER   4
DOLLY DE LUX   4
DOLLY P   4
DOM PERIGNON  3 4
DOMINE ET SANCTUS   4
DOMINIQUE A P 2 3 4
DOMINO VICTORY 2 3 4
DON COOK  3 4
DON JUAN 2 3 4
DON PEDRO  3 4
DON ROSSINI 2 3 4
DONATELLO GARBO 2 3 4
DONATO GILBAK 2 3 4
DONATO HYRDEHØJ 2 3 4
DONE DEAL G K 2 3 4
DONERAILROSE   4
DONNA DI DAMGÅRD 2 3 4
DONNA LUPO 2 3 4
DONNA MARIA  3 4
DONNATELLA 2 3 4
DON'T TOUCH 2 3 4
DON'T WORRY 2 3 4
DONTPAY- 
THEFERRYMAN 2 3 4
DONTTAKEITEASY 2 3 4
DOOLITTLE V P 2 3 4
DORIKAN LUND 2 3 4
DORTHEA RUSH 2 3 4
DORTMUND  3 4
DORTRUD 2 3 4
DOTSY LADY  3 4
DOUBLE GOGO 2 3 4
DOUBLE TROUBLE  3 4

DOUBLE TROUBLE E P 2 3 4
DOUBLE UP   4
DOUBLES DIVA 2 3 4
DOUBLETROUBLE T T  3 4
DOUSCKA SIMONI 2 3 4
DOWENEEDMONEY  3 4
DOYOUTHINKIAMSEXY   4
DOYOUWISHDIAMOND 2 3 4
DRAGONITE 2 3 4
DRAMBUIE 2 3 4
DREAM  3 4
DREAM BORK 2 3 4
DREAM BOX   4
DREAM BOY 2 3 4
DREAM GARDENIA 2 3 4
DREAM GIRL  3 4
DREAM HASTRUP 2 3 4
DREAM IT IS 2 3 4
DREAM KÅSGÅRD  3 4
DREAM LADY DREAM  3 4
DREAM ON  3 4
DREAM ON DEVIL 2 3 4
DREAM PEAK 2 3 4
DREAM WINNER 2 3 4
DREAMABOUT VINCENT 3 4
DREAMCAKE  3 4
DREAMER T T  3 4
DREAMGIRL EXPRESS 2 3 4
DREAMSTAR 2  
DREAMSTONE 2 3 4
DRESSEDFORSUCCES 2 3 4
DROIDEN   4
DRONNING KLEOPATRA  4
DROP IN G K  3 4
DROP OF LOVE  3 4
DRUNKEN BUTTERFLY 2 3 4
DRØN STEENSGÅRD  3 4
DRØNVIKTORMOLAR 2 3 4
DUBAI 2 3 4
DUBLIN LASER 2 3 4
DUCATI ØSTERVANG 2 3 4
DUKA MOSEBY 2 3 4
DUKA TORKDAHL 2 3 4
DUKE ESTEREL   4
DULAIKA GILBAK  3 4
DUMBO 2 3 4
DUMBO GRAND   4
DUNCAN T HALL  3 4
DUNELLA KÅSGÅRD  3 4
DUNKER DRENGEN  3 4
DUNST 2 3 4
DURACELL E M 2 3 4
DUSTY MÆRSKEN   4
DUSTY SHADOW 2 3 4
DUVALL  3 4
DUVIL PACE 2 3 4
DYNAMIT TINGHØJ 2 3 4
DYSON HALBAK   4

CHARLOTTENLUND TRAVBANE
D Årgangs Klassiske Løb 2019 · Dansk Trav Derby · Indskud: 25.5.2017: 500 kr. 
D Årgangs Klassiske Løb 2018 · Dansk Trav Kriterium · Indskud: 25.5.2017: 600 kr. 
D Årgangs Klassiske Løb 2017 · Dansk Opdrætningsløb · Indskud: 25.5.2017: 500 kr. 
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TRAVKALENDER        Meddelelser fra DTC 

REGLER FOR UDDANNELSESLØB:
Alle amatørkuske, der har gjort under 50 karrierestarter kan 
deltage i Uddannelsesløbene. Derudover kan amatørkuske, uanset 
antallet af karrierestarter, der ikke har sejret inden for de seneste 
12 måneder fra startmeldingsdagen at regne, deltage (dog kun 
hvis kusken har mindre end 15 sejre totalt fra 1993 at regne). 
Kuske der tidligere har haft A-trænerlicens kan ikke deltage 
i uddannelsesløbene selvom de opfylder ovenstående krav.
Der kan max. deltage 10 heste i løbene og kuskene med 
færrest karrierestarter har fortrinsret til start, såfremt 
de startmeldes med tilhørende hest. Der opkræves ikke 
indskud og baneafgift i Uddannelsesløbene.

Alle monteryttere, der har gjort under 50 karrierestarter kan 
deltage i Uddannelsesmonteløbene. Derudover kan monteryttere, 
uanset antallet af karrierestarter, der ikke har sejret inden for 
de seneste 12 måneder fra startmeldingsdagen at regne, deltage 
(dog kun hvis rytteren har mindre end 6 sejre totalt fra 1993 
at regne). Ryttere med montelicens der endvidere har eller 
har haft enten jockey-, træner- eller lærlingelicens indenfor 
galopsporten kan ikke deltage i uddannelsesmonteløb. Endvidere 
kan monteryttere, der har eller har haft amatørrytterlicens 
indenfor galop ikke deltage i uddannelsesmonteløb, 
hvis de har gjort 25 starter eller mere i galopløb.
Der kan max. deltage 10 heste i løbene og rytterne med færrest karriere-
starter har fortrinsret til start, såfremt de startmeldes med tilhørende hest. 
Der opkræves ikke indskud og baneafgift i Uddannelsesmonteløbene.

REGLER FOR UDDANNELSESMONTELØB:

Løbene i DTC’s 3 års Serie vil i foråret 2017 
blive udskrevet i forskellige varianter og fæl-
les for alle propositionerne vil være, at de vil 
henvende sig i intervallet mellem debuterende 
3-åringer og indtil de har tjent max 20.000 kr.
Der vil i perioden fra 1. marts til og med 28. 
maj blive udskrevet løb med titlen DTC’s 
3 års Serie rundt omkring på landets baner. 
Præmiesummerne varierer, men der vil altid 
være minimum 6 præmier. Der vil blive ud-
skrevet løb med både snore- og autostart.
Løbene er forbeholdt danskfødte heste.

Finaleløb 
På Sprintermesterdagen i Billund søndag 
4. juni vil der blive udskrevet et DTC’s 
3 års Serie Finaleløb med 80.000 kr. i 
præmiesum med følgende fordeling (25.000 
– 15.000 – 10.000 – 8.000 – 6.000 – 4.000 
og 2.000 kr. til øvrige startende heste).
1900 meter. Autostart.
Kun heste der har startet eller været start-
meldt i mindst en DTC’s 3 års Serie fra 1. 
marts og frem til og med 28. maj har startret, 
uanset deres startpræmiesum på anmeldel-
sesdagen. De 12 deltagere i løbet vil blive ud-
valgt efter reglerne for udvælgelse af heste til 
ordinære løb, dog bortfalder fortrinsretten og 
grundlagsreglen i dette løb.

DTC’S 3 ÅRS SERIE 
– FORÅR 2017

F Ø LG  O S  PÅ
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TRAVKALENDER         Ejerskifter

EJERSKIFTEMeddelelser fra DTC

EJERSKIFTER:
Above Every One til Jan Dahlgaard & Charlotte W. Poulsen, Spøttrup, 1/2
Ali Star til Stald PFV, 27/1
Apapmand til Stald KTAS & Allan John Gardiner, 26/1, Leje
Armbro Hall til Stald MKSK, 1/2
Balder Tulsbjerg til Allentoft & Pedersen, Møldrup,1/1
Bellis Tulsbjerg til Allentoft & Pedersen, Møldrup, 1/1
Berlo til Stald Euro, 1/2
Blackbird til Stald KTAS, 25/2, Leje
Blade Runner til Kirsten Nielsen, Lejre, 12/2
Borntowin til FVB Sponsornetværk, 13/2
Brave Challenger til ABH Consult ApS, 27/1
Business As Usual til Obstruplund Hestecenter, 19/2
C My til Clara & Michael Dahl, Fremus ApS, 23/1
Cajamar til Kristine Raal Jensen & Katja Sørensen, Skive, 24/1
Cerosso til Stald Staldbajer, 15/2
Champ Olympic til IGM Revision, 1/2
Cjela Nordal til Stald D, 12/2
Clumses Vivel til Mia Bergh-Hetlund, Sverige, 28/1
Coco Chanel S (s) til Pia Andersen, Haslev, 31/1
Cool Shadow til Stald Cool Shadow, 1/2
D K Bork til Stald D K Bork, 10/1
Dallas Bourbon til U. Christoffersen & T. Mikkelsen, Gadstrup, 27/8
Dixi Top til S.Melsen, N.Melsen, B. Petersen, & J.Falk, Rødding, 17/1
Donna Årup til Finn & Rene Larsen, Vodskov, 8/1
Dream C N til Bo Sondrup Nielsen, Aalestrup, 5/2
Elika til Niels Kristian Andersen, Dronninglund, 19/2
Emilie Flamingo til Knud Erik Hansen, Grindsted, 4/1
Fantasy til Bent Viborg Pedersen, Nr. Nebel, 31/12
Finess Southwind (s) til Mikkel Stib & Vibe Hastrup, Østermarie, 1/2
Hunka Lendalund til Sten Iversen, Hammel, 3/2
Icone Amok (s) til Lena Bruun, Karup, 14/2
Lightman O (n) til Jan Dahlgaard, Spøttrup, 1/2
Miss Røglan (s) til H.H. Sørensen & C. Olsson, Vissenbjerg, 1/1
Oasis Flamingo til G. & K. Christensen, C. Lohmann, Farsø, 12/2
Ocean Top til Annette Allerød Bekker, Bogense, 23/1
Ponzipilato Stra (it) til Ellen Marie Nielsen, Skive, 17/1
Prins Foldager til Kristian Juul & Kristian Møller, Roslev, 30/1
Quality Fighter (n) til Jan Dahlgaard & Charlotte W. Poulsen, Spøttrup, ½
Rose Silk til Frank Mikkelsen, Svaneke, 28/1
Scott Laser til Kristine Raal Jensen, Skive, 24/1
Sew Sweet It Is (us) til Frank & Preben Sørensen, Vodskov, 24/11
Shackled By Love H (n) til Jan Dahlgaard & Charlotte W. Poulsen, Spøttrup, ½
She’s My Baby (us) til Frank Mikkelsen, Svaneke, 17/1

Staro Desperado (s) til Annika Nielsen, Svaneke, 8/2
Tangee Boko (s) til Tanja & Helle Thorhauge, Sindal, 2/2
Teeny Weeny til Renate Gramüller, Tyskland, 1/1
Uha Uha De Hess til Bent, Malte, Camilla & Maria Svendsen, Spøttrup, 
12/2, Leje
Uptodate til Kristine Raal Jensen, Skive, 24/1

GENPART AF REGISTRERINGSATTEST:
Fossil Dijon (s) ifølge Angel Jover
Salut Cæsar ifølge Tanja S. Rasmussen

NAVNEÆNDRING:
Chandelier Vivel v. The Liquidator (us)-Quincaillerie (s), hedder nu:
Clumses Vivel

DTC’S 3 ÅRS SERIE 
– FORÅR 2017
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Forsidefoto:
Klampenborg åbner portene for en 
ny stor sæson lørdag d. 22. april.
Foto: Burt Seeger 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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HINGSTE 2017

FROSSEN SÆD 2017

BROAD BAHN

CLASSIC GRAND CRU AMARU BOKO

Yderligere oplysninger:
Ansager Dyrehospital • 6823 Ansager
Tlf.: +45 75 29 70 66 • Fax: 75 29 60 14
Man.-fre.: 8.00 - 16.00   
www.ansagerdyrehospital.dk    
E-mail: peterfog@ansagerdyrehospital.dk

Scan koden og 
se vores hjemmeside

Ansager Dyrehospital ApS
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Amaru Boko
Brad de Veluwe   
Brioni    
Broad Bahn   
Coktail Jet   
Conway Hall
Creatine   
Credit Winner            
Cristal Money 
Explosive Matter  
Father Patrick  

Formula One   
From Above   
Hard Livin   
Il Villaggio   
Jocose
Juliano Star   
Kadabra                
Lavec Kronos   
Look de Star   
Lucky Chucky  
Maharajah   

Make It Happen  
Mister J. P.   
Muscle Hill   
Muscle Mass   
Muscles Yankee          
Panne de Moteur  
Pastor Stephen  
Quaker Jet 
Readly Express  
SJ’s Photo   

The Bank   
Triton Sund   
Trixton
Un Amour d’Haufur  
Wishing Stone  
Zola Boko

OPSTALDET 2017:
Classic Grand Cru



 Tlf. +45 98 38 50 83 | Mobil +45 61 75 36 68 | + 45 23 93 48 70 efter kl. 17.00 | www.hovhedegaard.dk

 HINGSTEHOLDER  Hovhedegård Hestecenter ApS | Storhøjvej 3 | 9530 Støvring 

Andover Hall (us)

Miss Marita (us)

AFSTAMNING: Faderen Donato Hanover var sin årgangs altdominerende væddeløbs hest. Bl.a. 
vinder af de to mest betydende løb for hhv. 2- & 3-åringer, Peter Haughton Memorial og 
Hambletonian Stakes. I avlen er hans mest vindende afkom hopperne Check ME Out, Shake It 
Cerry og svenske D’One. Moderlinjen er stærk. Moderen Marita’s Victory sejrede som 3-åring 
i Hambletonian Oaks. Marita’s Victory er endvidere søster til Passionate Glide $ 2 mio. og 
avlshingsten Mr Vic og mor til avlshingsten Quite Easy.
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PRIS 2017: 0 kr. i forbedækning + 15.000 kr. ex. moms

v. Donato Hanover (us)
3,08,5ak*, $2.998.777

Andover Hall (us)

D Train (us)

Valley Victory (us)af Marita’s Victory (us)
3,10,9ak, 6.684.508 skr.

v. Donato Hanover (us)
1.08,5ak*, $2.998.777

Andover Hall (us)
Garland Lobell (us)

Amour Angus (us)

Donerail (us)

Aldyth Hanover (us)

Baltic Speed (us)

Valley Victoria (us)

Joie de Vie (us)

Keystone Profile (us)

D Train (us)

Valley Victory (us)

Miss Marita (us)

af Marita’s Victory (us)
1.10,9ak, 6.684.508 skr.

From Above US

From Above US har fået 6 store  
stjerner i den amerikanske avlsbog

Står også til  tjeneste i 2017 
på Hovhedegaard Hestecenter
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