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NYE TRAVTRÆNERE!
STORT KULD 
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FROSSEN SÆD 2017

BROAD BAHN

CLASSIC GRAND CRU AMARU BOKO
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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
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 Danmarks førende hundeblad 10 gange årligt 

 Rådgivning hos hundeadfærdskonsulenter

 Kursus- og træningstilbud

 Fokus på hundesundhed og hundevelfærd

 Barn og hund undervisning

 “Før du køber hund” kurser

 Juridisk rådgivning

 Agility- og lydighedskonkurrencer

 Udstillinger med over 200 forskellige racer

 Medlemstilbud f.eks. billigere forsikringer m.m.

 DANSK KENNEL KLUB
 Parkvej 1  •  2680 Solrød Strand  •   Tlf. 56 18 81 00 www.dkk.dk

Det får du:

Kender du alle fordelene 
ved at være medlem af 

DANSK KENNEL KLUB?

Bliv medlem for 

kr.  495,- 

årligt inkl. 

medlemsbladet 

HUNDEN



Se muligheder 
i stedet for 
begrænsninger

B åde i Væddeløbsbladets Årsrevy 2016 og i mine 
klummer i dette års udgaver af Væddeløbsbladet, 
har jeg brugt en del spalteplads på at bede jer tage 

ja-hatten på, hjælpe jeres lokale væddeløbsbane samt se mu-
ligheder frem for begrænsninger.

Husk nu, hvor vi kommer fra. Jeg kan godt huske den rå-
kolde novemberdag, hvor jeg stod sammen med en masse 
andre gode trav- og galopfolk, og harcelerede mod daværende 
kulturminister Marianne Jelveds planlagte nedskæringer i 
vores elskede sport. 

Vi var millimeter fra likvidering. Men via et kæmpestort 
stykke arbejde i månedsvis af hestevæddeløbssportens ledelse, 
så er vi nu på rette spor igen. Spil på heste er på vej til at blive 
liberaliseret, og loven om hold af heste er ved at blive lempet 
tilbage til et realistisk niveau.

Politisk og royal opbakning
Jeg var også til DM for Hopper i Odense 30. april. Her havde 
banen, med bestyrelsesformand Jørn Borch i spidsen, samlet 
fire fremtrædende folketingspolitikere – Lars Chr. Lilleholt, 
Hans Chr. Schmidt, Søren Gade og Erling Bonnesen – som 
på særdeles synlig vis bakkede op om vores sport.

Det samme gjorde H.K.H. Prins Henrik, da Jydsk Væd-
deløbsbane for anden gang kørte et ærespræmieløb i prinsens 
navn. Godt arbejde af alle involverede dér også.

Der skal knokles resten af året
Det kan godt være, at 2017 er et ”transportår”, men det er 
ikke et år, der bare skal overstås. Det er et år, hvor der skal 
knokles! Både for at blive klar til at overtage spillet på heste 
fra 1. januar 2018, men også ude på banerne, hvor økonomien 
og aktiviteterne skal times og geares til, at vi på et tidspunkt 
skal klare os selv.

For ganske vist har Henrik Friis & Co. sørget for en langt 
bedre økonomi de kommende år, men det ændrer ikke på, at 
pengene fra staten om en håndfuld år nedtrappes dramatisk, 
og så skal vi ikke tages med bukserne nede til den tid. Der 
skal arbejdes hårdt og struktureret. Hver dag.

De bedste hilsener
Jesper Elbæk
Redaktør, Væddeløbsbladet

Via et kæmpestort 

stykke arbejde i 

månedsvis af heste-

væddeløbssportens 

ledelse, så er vi nu 

på rette spor igen

LEDER      
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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



 på trænerkursus

TEMA        Trænerkursus 2017  

DOMINEREDE 
Kvinderne

Et usædvanligt stort hold tog 
trænereksamen i år. Hele 14 kursister 
bestod eksamen, og en enkelt har 
allerede skiftet sin amatørlicens ud 
med titlen professionel travtræner

TEK ST: JESPER ELBÆK 

Svenske Sarah Bäckman 
bestod Trænerkursus 2017. 
Bäckman danner par med 
Aalborg-træner Jeppe Juel, og 
med to A-trænerlicenser, så 
er mange muligheder åbne for 
travparret. Foto: Jesper Elbæk

VÆDDELØBSBLADET   ·   05/176



 på trænerkursus
O g måske endnu 

mere bemærkel-
sesværdigt er det, 

at der var hele 10 ud af 14 kursus-
deltagere, som er kvinder. Det er 
altså 71% og uden at regne efter i 
detaljer, så er det vel min påstand, 
at der ikke engang er 10% kvin-
delige travtrænere i Danmark p.t. 
Trænerkurset blev afholdt på 
SEGES tæt ved Aarhus i dagene 
27. februar til 2. marts, og kur-
sisterne blev tærsket igennem et 
meget omfangsrigt pensum, som 
blandt andet indeholdt emner som forretningsførelse, sam-
menhænge inden for sporten, træningsfysiologi og -metoder, 
træningsskader samt forebyggelse og behandling af disse, 
fordøjelsessygdomme, avl i teori og praksis, anatomi og eks-
teriør, fodringslære samt økonomi i forbindelse med fodring, 
eksteriørbedømmelse i praksis – og så var der interessant be-
søg af travtrænerne Michael Lønborg og Preben Kjærsgaard.

Indløste trænerlicens dagen efter eksamen
Eksamen var knapt nok overstået for Ulrik Christoffersen, før 
han skiftede sin amatørlicens ud med A-licens, og slog dø-
rene op som selvstændig travtræner. Det havde den 29-årige 
bornholmer allerede proklameret på Danskhv.dk i dagene op 
til trænereksamen, og det kom altså til at holde stik.

Ellers lyder meldingerne fra eksaminanderne ret ensly-
dende, at det faglige indhold i DTC’s Trænerkursus var godt, 
og at underviserne havde formået at motivere og engagere 
kursisterne på en god måde.

– Det bedste ved kurset var DTC’s måde at bygge kurset 
op, så grundstenen for en sund hest blev lagt helt fast, fra 

hoved til hale. Det giver et godt fundament, både for 
træningen, hesteholdet og når man skal starte op 
som selvstændig.

– Dog mangler der tid i kurset. De to kurser 
(Grundkursus og Trænerkursus, red.) har sam-
menlagt otte undervisningsdage, men det ville 
sagtens kunne uddybes bedre, både teoretisk 
og praktisk. To-tre uger pr. kursus ville være 
mere passende. Det ville give mulighed for mere 
casearbejde. Det kunne give en bedre grund-
sten for den selvstændige træner, da samfundet 
stiller store krav til dyrevelfærd, dyreetik og til 
selvstændige erhvervsdrivende, udtaler Seba-
stian Nielsen, hjemmehørende på Charlotten-

lund Travbane.

Kamilla Kristiansen fra Jydsk Væddeløbsbane var også im-
poneret over forløbet, og noget kunne tyde på, at den unge 
kvinde har trænerambitioner.

– Jeg synes det har været den fedeste oplevelse! Det har 
helt klart gjort mig klogere på hestens anatomi og dét at ville 
starte op som selvstændig travtræner. Min favoritlærer var 
dyrlæge Hans Schougaard. Han fik vendt det fagligt svære 
til noget enkelt og forståeligt. 

– Jeg håber og drømmer om, at jeg kan starte som selvstæn-
dig træner, når jeg er færdig med min HF. Jeg brænder for 
disse dejlige dyr, og tror helt sikkert det nok skal lykkes, når 
jeg har sådan en god støtte i min kæreste og familie, sagde 
Kamilla Kristiansen umiddelbart efter veloverstået eksamen.

Håber at få modet til at springe ud
Kamilla Kristiansen kan måske få en kvindelig trænerkollega 
på Jydsk Væddeløbsbane. For Sandre Vinge Kristoffersen har 
også trænerdrømme, og hun afleverer endda nogle gode råd 
til DTC, når næste Trænerkursus skal arrangeres.

– Det er virkelig positivt, at de lærere vi har haft, går så 
meget op i det. Det gør bare, at man selv bliver endnu mere 
fanget af undervisningen. Jeg synes det var virkelig positivt, 
at man lærer så meget på relativ kort tid. Det var virkelig 
professionelt tilrettelagt.

– Hans Schougaard havde lavet nogle spørgsmål til os, som 
vi skulle besvare hjemme. Vi gennemgik dem dagen efter, og 
efter min mening ville det være en rigtig god idé, at de an-
dre lærere også gav kursisterne lektier for. Det giver en bedre 
forståelse af stoffet, når man både læser om det, og får det 
ned igennem kuglepennen, når man besvarer spørgsmålene 
hjemme, lyder vurderingen fra Sandre Vinge Kristoffersen, 
som håber at få modet til at hoppe ud i trænergerningen på 
et tidspunkt.
Jeg er jo af den overbevisning, at man altid kan blive klogere, 
og man lærer hele livet.

DOMINEREDE 
Foto: Kanal75

›››

Mads Hviid Nielsen har rødder i Skive, men arbejder til 
daglig som jockey/lærling hos Solvalla-træner Mattias 

Djuse. Unge Hviid er en af de unge mænd, som dansk 
travsports fremtid skal bygges på. Foto: Kanal75.se
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TEMA        Trænerkursus 2017  

– Vi har med levende dyr at gøre. 
To heste er bestemt ikke ens, og 
derfor kan jeg kun opfordre til, at 
der er nogle flere, som tager disse 
kurser, for at få mere viden om he-
stens generelle behov. Jeg vil rigtig 
gerne selv leve af at træne travhe-
ste. Men jeg er ikke så modig, som 
så mange andre, at jeg bare hop-
per ud i det. Men mon ikke det 
kommer en dag, smiler den blonde 
Aarhus-amatør.

Travsporten er isoleret set ikke 
nogen kæmpestor sport, og en so-
lid del af rekrutteringen af træ-
nere foregår via familien. Hele fire 
trænerdøtre bestod Trænerkursus, 
nemlig Michelle Mønster (Knud 
Mønster, Skive), Mette Rohbach 
Bonde (Thomas Bonde, Aarhus), 
Camilla Juul Nielsen (Steen Juul, 
Lunden) og Kristine Raal Jensen 
(Flemming Jensen, Aalborg).

Første mand ud af de 14 eksami-
nander har som sagt allerede ind-
løst trænerlicensen. Ulrik Chri-
stoffersen er kommet godt fra start, 
og ved redaktionens deadline har 
han bragt fire heste til start som 
professionel træner. Med tre sejre 
og en tredjeplads som resultat. n

Ulrik Christoffersen har allerede indløst trænerlicensen efter velover-
stået eksamen. Lunden-træneren har ni heste på træningslisten, og 
har foreløbig vundet tre gange i fire starter. Foto: Martin Timm Holmstav

Hele fire trænerdøtre deltog på Trænerkursus 2017. 
Michelle Mønster i billedet og derudover Kristine Raal 
Jensen, Camilla Juul Nielsen og Mette Rohbach Bonde.
Foto: Eirik Stenhaug
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Disse 14 bestod 
DTC’s Træner-
kursus 2017

Hjemmebane: 
Charlottenlund Travbane

Årgang: 1978

Hjemmebane: 
Racing Arena Aalborg

Årgang: 1993

CAMILLA JUUL NIELSEN

Hjemmebane: 
Bornholms Brand Park

Årgang: 1975

CHRISTINA K. HANSENCHRISTINA BECK ELBÆK

Hjemmebane: 
Skive Trav

Årgang: 1973

KASPER FOGET

Hjemmebane: 
Jydsk Væddeløbsbane, Aarhus

Årgang: 1996

KAMILLA KRISTIANSEN

Hjemmebane: 
Jydsk Væddeløbsbane, Aarhus

Årgang: 1990

METTE ROHBACH BONDE

Hjemmebane: 
Racing Arena Aalborg

Årgang: 1992

KRISTINE RAAL JENSEN

Hjemmebane: 
Solvalla, Sverige

Årgang: 1992

MADS HVIID NIELSEN

Hjemmebane: 
Jydsk Væddeløbsbane, Aarhus

Årgang: 1987

Hjemmebane: 
Racing Arena Aalborg

Årgang: 1984

Hjemmebane: 
Skive Trav

Årgang: 1994

MICHELLE MØNSTER

Hjemmebane: 
Charlottenlund Travbane

Årgang: 1988

NICOLE MARSING
SANDRE VINGE 

KRISTOFFERSEN SARAH BÄCKMAN

Hjemmebane:
 Charlottenlund Travbane

Årgang: 1983

Hjemmebane: 
Charlottenlund Travbane

Årgang: 1988 

SEBASTIAN NIELSEN ULRIK CHRISTOFFERSEN

VÆDDELØBSBLADET   ·   05/17 9



FOTO: DIT TE HESSELBORG | HESSELBORG FOTO

TEMA        Månedens foto

MÅNEDENS
FOTO



Motiv: 3-årige Tootsie Brodda var i rutineløb i Aalborg 
søndag 2. april. Men om det var manglende rutine el-
ler blot almindelig forårskådhed, der gav anledning til 
dette lille optrin, er uvist. Kusken Kenneth Andersen 
tog heldigvis situationen med ophøjet ro. nMÅNEDENS



Stand And Deliver trodsede blæsevejret:

NY BANEREKORD
Musketerdagen i Skive havde nogle forrygende felter, både med danske og udenlandske 

stjerner. For andet år i træk blev der sat banerekord i Jubilæumspokalen, og med 
supertiden 1.10,5a/1600m, så står denne banerekord nok et stykke tid

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

SPORT        Musketerdag i Skive  
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E ller hvad? For travbanen i Skive har virkelig sat sig 
efter omlægningen og udvidelsen i sommeren 2014, 
hvor baneunderlaget blev skiftet ud med en sten-

melsblanding, som baneforvalter Max Svenningsen selv de-
signede.

Der blev brugt 4.000 tons stenmel på den nye bane. Nej, 
kære læser, det var ikke en tastefejl. Fire tusinde tons. Last-
bilerne kørte i rutefart fra havnen i Skive ud til travbanen, og 
den gamle, lyse belægning med et meget højt kalkindhold, 
blev samtidig lagt ned som bund på travbanen, som blev ud-
videt fra 800m til 950m. Ligesom Lunden.

Og apropos Lunden, så er det faktisk den eneste danske 
bane, hvor en hest har løbet en hurtigere vindertid på sprin-
terdistancen end dét, som Stand And Deliver præsterede på 
Musketerdagen i Skive i år. Kan du mon huske, hvilken hest, 
der løb 1.10,2a/1600m i Copenhagen Open i 2011? Du får 
svaret til allersidst i denne artikel, men jeg kan give et lille 
hint. Steen Juul kørte den, og den gav 5,42 gange pengene 
tilbage i vinderspillet.

Strid modvind på skovsiden
At det blev til absolut banerekord denne meget blæsende dag 
i april, kom vel bag på de fleste. For modvinden på skovsiden 
var virkelig hård, og der plejer ikke at blive sat supertider, 
når vejret er sådan.

Men allerede i eftermiddagens 1. løb fik man en fornem-
melse af, at det måske godt kunne lade sig gøre alligevel. 
For i klassen under 50.000 kr., Liga 5, tordnede Johnni Ol-
sen banen rundt med Askepot Macoy, som vandt i toptiden 
1.13,5a/2060m. Faktisk en smule hurtigere end Liga 3, hvor 
Søren Johanssons reklamehest nummer et, VM Viking Cup, 
vandt overlegent i 1.13,8a/2060m.   

Men så var det Liga 1-hestenes tur! Som ventet var Jeppe 
Rask hurtigst ude med O’Grady, men Birger Jørgensen var 
vågen, og kørte direkte fremad med Stand And Deliver, som 
fik lov til at overtage spidsen uden sværdslag. De første 500m 
blev afviklet i 1.10-fart, og da kilometeren blev passeret ef-
ter 1.10,8, så begyndte det at summe forventningsfuldt på 
publikumspladserne.

Stand And Deliver satte absolut banerekord med tiden 1.10,5a/1600m, og med bedre vejr og 
de rigtige heste på startlisten, så er en tid under 1.10,0 på Skive Trav vel ikke helt utopi?
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Amazing Dynamite vandt Lord Valentines Mindeløb på en vild speed ude i banen. Ken Ecce kunne ikke modstå fristelsen at lave sejrsgestus med 
knyttet højrenæve, så det er derfor linerne er samlet i venstre hånd.

SPORT        Musketerdag i Skive  

Trængsel i spillehallen
Mellem løbene synede det ikke af ret mange publikummer 
på Skive Trav denne Musketerdag. Det blæste hårdt, og det 
var koldt at være udenfor. Spillehallen var til gengæld prop-
pet til sidste plads, og folk var f linke til at trække udenfor, 
når der var løb. Og vanen tro blev hestene klappet ud på 
sidste omgang.

I Jubilæumspokalen gav publikum den ekstra gas, for 
selvom det sikkert ikke fik Stand And Deliver til at løbe 
hurtigere ned gennem opløbet, så blev den ”råbt hjem”. Med 
500m tilbage af løbet, netop som løbsspeaker Vagn Honum 
havde offentliggjort kilometertiden, så trykkede kusken Bir-
ger Jørgensen på speederen, og han fik hurtigt skaffet sig 
nogle længders forspring til Stand And Deliver, da O’Grady 
fra rygpositionen ikke kunne følge med. Vindertiden var som 
nævnt ny banerekord 1.10,5a/1600m, godt et sekund hurti-
gere end Ophoto Brogård løb sidste år.

Ude i banen kom MagicCarpetRide US i et godt angreb, 
og gik forrygende i sit comebackløb efter operation i tiden 
1.10,8 og den nu tidligere banerekordholder, 11-årige Ophoto 
Brogård, gjorde det faktisk heller ikke helt ringe, idet den 
forbedrede sin egen rekord til 1.10,9. Men det rakte kun til 
en fjerdeplads, for den var tæt slået af en flyvende hollæn-
der – Crizzly Bear med Jaap Van Rijn – som viste kæmpe 

fremgang i forhold til tiderne i programmet. Måske kunne 
Crizzly Bear endda være blevet nummer to i løbet, hvis ku-
sken havde vidst, at alle heste må dykke ned i open stretch 
på Skive Trav nu…

Flot sport i mindeløbene
Skive Travs Musketerdag er opkaldt efter tre avlshingste, 
som har betydet ufatteligt meget for dansk travavl gennem 
tiderne, nemlig Pay Dirt, Frosty Hanover og Lord Valen-
tine. De sidste mange år har man hyldet de tre hingste ved 
at køre mindeløb for hhv. 3-, 4- og 5-årige heste tidligt på 
sæsonen – og det er typisk på Musketerdagen, at man får et 
hint om, hvilke af årgangshestene, der har overvintret bedst.
Således også i år. Op til Pay Dirts Mindeløb for de 3-årige 
heste, måtte starten dog udsættes cirka ti minutter. For da 
Double Player-sønnen Chelsea skulle på banen, så skete der 
et eller andet, som gjorde, at Chelsea løb løbsk uden sin kusk 
René Kjær, og derefter naturligvis måtte udgå.

I selve løbet kørte Bent Svendsen – vanen tro vil nogen nok 
sige – offensivt med ”årets 2-åring 2016”, Come On Hugo, 
som overtog spidsen fra Jan Dahlgaard-trænede Quality 
Fighter, som havde været hurtigst i selve startmomentet. 
Og den norskfødte hest var også hurtigst til slut, idet den 
gled forbi Come On Hugo få meter før målstregen. Sejren 
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”Den flyvende hollænder” kunne man med rette kalde Goofy Greenwood, som for Hugo Langeweg Senior var helt overlegen i Frosty Ha-

novers Mindeløb. Den hollandske Derbyvinder havde spids efter 500m, og så var resten legeværk.

var dog sandsynligvis gået til Versus As med Robin Bakker 
uden galop 50 meter før mål. Versus As galopperede også 
i første sving, satte mange meter til, og var nok løbets mo-
ralske vinder.

Men ganske som man ikke spiller med ”fortjent” i fodbold, 
så vinder man heller ikke travløb, hvis man er i galop, og det 
er jo bare en del af gamet. Af de danske heste, så gjorde Come 
On Hugo det som sagt bedst på andenpladsen, men vi sætter 
også udråbstegn ved Jan Friis-trænede Close To Heaven samt 
Pauli Andersens Cointreau, som sæsondebuterede med en 
betydelig rekordforbedring, og dermed viste, at tredjepladsen 
i Dansk Opdrætningsløb sidste år, ikke var en tilfældighed.

Derbyhestene sat skakmat af hollændere
Frosty Hanovers Mindeløb har deltagelse af 4-årige heste, 
altså indeværende års Derbyheste. Men ingen af de danske 
heste fik med udfaldet at gøre. Derbyfavoritten og ”årets 
3-åring 2016”, Bad Moon Rising, havnede udvendigt for 
den førende Goofy Greenwood, og kræfterne slap op med 
150 meter tilbage af løbet.

Goofy Greenwood vandt Hollandsk Trav Derby sidste år, 
og styrede hele løbet for sin kusk, den lidt aldrende Hugo 
Langeweg, som i sejrsinterviewet roste Skive-banen i høje 

toner. Langeweg er som nævnt ikke helt ny længere, og frøs 
med anstand i den stride blæst, men køre travløb kan han 
altså stadig! Langeweg Senior var helt vågen ud af første 
sving, hvor han resolut kørte frem for at overtage spidsen 
fra startraketten Unicum R L. 

Derefter var resten en ren ekspeditionssag for Goofy 
Greenwood, som vandt med mange kræfter sparet i tiden 
1.13,9a/2060m. Anden blev en hellækker Blackhawk, som er 
indregistreret i Tyskland, trænes i Holland af Arnold Mol-
lema, men er opdrættet i Danmark af Katarina og Bo Jondahl 
på Herfølge-egnen.

Bad Moon Rising var vel godkendt som femte efter det 
hårde løb, men det var faktisk første gang i karrierens indtil 
videre 19 starter, at Peter Rudbecks årgangsstjerne var dår-
ligere placeret end nummer tre! Morten Juul-trænede Bla-
chman, som bød Bad Moon Rising op til dans flere gange i 
2016, og faktisk besejrede denne i Jydsk 3-årings Grand Prix i 
Aarhus, fik et roligt ”kom-i-gang-løb” bagest i feltet, og nap-
pede den sidste pengepræmie på en fin afslutning ude i banen.

Dansk drama i 5-årsløbet
Lord Valentines Mindeløb er altid for 5-årige heste, altså 
de heste, der løb Derby i fjor. En af de mest uheldige heste i 
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SPORT        Musketerdag i Skive  

Mellem løbene synede det ikke af ret mange publikummer på Skive Trav denne 

Musketerdag. Det blæste hårdt, og det var koldt at være udenfor

Danmarks yngste travtræner, Marc Bæk Nielsen fra Aalborg, fremviste en spændende debutant i form af 3-årige Captain Morgan, som 
vandt legende let. Efter sejren var der store bud på hesten, men alle modtog svaret ”hesten er ikke til salg”.

A-årgangen er Ken Ecce-trænede Amazing Dynamite, som 
flere gange i fjor var impliceret i sammenkørsler og andre 
situationer, som gjorde, at indtjeningen i 2016 slet ikke stod 
mål med kapaciteten og talentet.

Men held og uheld går lige op på den lange bane, siger 
man, og i Skive havde Amazing Dynamite i hvert fald heldet 
med sig. Først udgik løbets store favorit, Derbytoeren Aron 
The Baron, på grund af hoste, og i selve løbet var spidskørte 
Photo Lavec med Flemming Jensen vel på vej mod sejren, da 
den samlede benene til galop med 100 meter til mål.

Men det tager ikke noget fra Amazing Dynamites præsta-
tion, for Ken Ecces hest kom flyvende i opløbet, og så rigtig 
lækker ud både før og under løbet. Det var da også en glad 
og lettet Lunden-kusk, som lavede en meget dynamisk sejrs-
gestus, da galoppen for Photo Lavec kom, og sejren dermed 
var en kendsgerning. 

Sidste års vinder af Frosty Hanovers Mindeløb, Tango 
Negro, havde tabt lodtrækningen om startspor, men kom 

fra startspor ti f lyvende i opløbet, og var yderst godkendt på 
andenpladsen, og så bemærkede Væddeløbsbladet også klar 
fremgang for Gitte Madsen-trænede Teodorico på tredje-
pladsen. 

Noget at leve op til
Så er storløbssæsonen for alvor skudt i gang, og inden denne 
udgave af Væddeløbsbladet er på gaden, så har man også af-
viklet DM for Hopper i Odense samt Copenhagen Cup på 
Lunden. DM for Travkuske nærmer sig med hastige skridt, 
og pludselig er det tid til Sprintermesteren i Billund og Grand 
Prix-weekend i Aarhus.

Sportsligt bliver der i hvert fald noget at leve op til efter 
Musketerdagen i Skive. Til gengæld går banespilsomsæt-
ningen ikke over i historiebøgerne, idet der var et stort fald 
i forhold til sidste år. Og hesten, der vandt i 1.10,2 i Copen-
hagen Open i 2011 for Steen Juul til odds 5,42? Ja, det var 
selvfølgelig Neo Holmsminde.  n
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”Kongen af anpartsheste”, Thomas Rebsdorf, griner hjerteligt, 
da jeg titulerer ham således, da vi mødes på Racing Arena Aal-
borg en kold og blæsende forårsdag i april.  

– Det er nok at stramme den, men jeg er da med i 14 heste 
efterhånden, fortæller Thomas Rebsdorf. 

Men det var som ofte i livet tilfældighedernes spil, som 
gjorde, at den nu 59-årige tidligere afdelingsleder i Aalborg 
Kommune, skulle blive en af landets mest engagerede og entu-
siastiske anpartshesteejere. Thomas Rebsdorf er født spastiker, 
og på grund af rygmarvsskader blev han tvunget i kørestol, og 
har nu personlige hjælpere ansat 24 timer i døgnet.

TRAVSPORT ER 
FOR ALLE

TEK ST OG FOTO: SØREN A AEN

– Jeg fulgte tilbage i 1970’erne med i eventyret om Tarok, 
som næsten alle danskere gjorde på det tidspunkt, og fandt 
egentlig travsporten ret fascinerende allerede dengang. Men 
desværre forsvandt interessen lidt, da Tarok jo tragisk døde 
alt for tidligt, indleder Thomas Rebsdorf.  

– I 2013 starter Marianne Mechlenburg hos mig som hjælper, 
og hun har jo heste sammen med sin kæreste Søren Klitgaard, 
og hun rider jo også montéløb. Det er vigtigt, at man kan dele 
nogle interesser med sine hjælpere, da man jo bruger utroligt 
mange timer med dem, og Marianne fik hurtigt vakt min in-
teresse for travsporten til live igen, forklarer Thomas Rebsdorf.

Anpartsstalde har gennem mange år været et populært koncept i travsporten, og har de seneste 
år fået endnu mere vind i sejlene, og har trukket masser af nye mennesker ind i sporten

Thomas Rebsdorfs største oplevelse som heste-
ejer var, da Race Cowboyland vandt på Copen-
hagen Cup-dagen i 2014 til over 100 gange 
pengene i totalisatoren. Foto: Burt Seeger

PORTRÆT        Thomas Rebsdorf  
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Race Cowboyland blev den første stjerne
– Vi fandt frem til Ekstra Bladets Travklub, og dermed blev 
jeg medejer af min første travhest, så siden er det bare gået 
slag i slag, smiler Thomas Rebsdorf. Race Cowboyland blev 
jo hurtigt den store stjerne, og han har givet mig den klart 
største oplevelse som anpartshesteejer, da han vandt bron-
zedivisionen på Copenhagen Cup-dagen i 2014. Jeg husker 
det helt klart, for jeg har nok set løbet 100 gange siden, lyder 
det fra Thomas Rebsdorf. 

– Marianne var på arbejde den dag, og vi fulgte hele dagen 
på tv. Da Race Cowboyland kom flyvende helt ude ved ræk-
værket ned gennem opløbet, var jeg sgu lige ved at hoppe ud 
af kørestolen! Det var kæmpestort, griner Thomas Rebsdorf.

– Tonicetobetrue hos Jeppe Juel er min favorit i øjeblikket. 
Det er jo en fantastisk hest med et enestående vinderinstinkt, 
og det er jo sejrene, som gør det hele lidt sjovere. Men der er 
også nye spændende heste med, som har tiden foran sig, så 
der skal blive nok at følge med i også i fremtiden, fortsætter 
Thomas Rebsdorf. 

Race Cowboyland har været et sandt eventyr for Ekstra 
Bladets Travklub, som lejede Legendary Lover K-sønnen 
af dens opdrætter og ejer, Cowboyland Aalborg, alias tidli-
gere bestyrelsesformand i Dansk Travsports Centralforbund, 
Knud Erik Ravn, ved udgangen af 2012. Siden er det blevet 
til 13 sejre og mere end 750.000 kr. indvundet til de mange 
anpartshavere. 

Masser at se til
Thomas Rebsdorf var dermed solgt til travsporten, og siden 
er det som tidligere nævnt gået slag i slag, således er den gæve 
nordjyde nu deltager i Ekstra Bladets Travklubber, Stald 
KTAS samt Team Lundens nye anpartsprojekter.

– Travsporten har jo overtaget pladsen i min hverdag, efter 
jeg desværre måtte stoppe som afdelingsleder hos Aalborg 
Kommune. Jeg har efterhånden otte grupper på Facebook 
om mine anpartsheste, som skal opdateres og passes dagligt, 

hvilket let tager 3-4 timer. Derudover har jeg efterhånden 
opbygget et godt netværk på Facebook, og der er mange 
mennesker, som skriver dagligt, og det giver en god social 
kontakt, som ellers sommetider kan være lidt besværligt når 
man sidder i kørestol, forklarer Thomas Rebsdorf. 

– Det unikke ved anpartsstalde er jo, at de kan trække en 
masse mennesker ind i sporten, og forhåbentlig ud på ba-
nerne. Jeg griber ting positivt an, og har den holdning, at der 
kun er de begrænsninger man selv sætter, men det er des-
værre lidt besværligt for mig, at komme ud og følge hestene 
live. Stort set ingen af de danske væddeløbsbaner er indrettet 
voldsomt handicapvenligt. Det er svært at se noget, og det 
er lidt en skam, da man jo kommer til at mangle suset fra 
at være der live, samt kontakten til alle de mennesker, som 
plejer at komme forbi og hilse, fortæller Thomas Rebsdorf. 

– Så det bliver som oftest via Dantoto Racing Live, at jeg 
følger hestene, og det går også glimrende, men det er eks-
tremt frustrerende, når man har ventet hele dagen på ”sit” 
løb, og forbindelsen ryger, understreger Thomas Rebsdorf, 
så man ikke er i tvivl. 

Alle kan være med
Som overskriften antyder, er tanken bag anpartsprojekterne, 
at det skal være økonomisk muligt for stort set alle menne-
sker, at få suset ved at eje en del af sin egen travhest.

– Ud over det sociale, er det gode ved an-
partshestene jo, at det ikke koster en for-
mue at være med. Alle mine 14 heste koster 
mig totalt 1.400 kr. om måneden, og tænk 
engang, hvor mange glæder jeg får for de 
penge, smiler Thomas Rebsdorf. 

– Spændingen i løb, masser af social kon-
takt på Facebook, f lere af trænerne er gode 
til at opdatere med billeder osv., og så af-
holder de også forskellige arrangementer 
indimellem. Jeppe Juel har f.eks. inviteret 
anpartshaverne ud på sin gård for at hilse 
på Tonicetobetrue, og Ole Bender, som står 
bag Ekstra Bladets nye travklub på Fyn med 

Min store drøm er at vinde Bali i 

lodtrækningen. Så vil jeg ud-

leve drømmen og have min egen 

travhest helt for mig selv

Et billede siger ofte mere end tusinde ord. Thomas 
Rebsdorfs glæde ved travhestene er tydelig, og livskvali-
tet kan defineres på mange måder.
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PORTRÆT        Thomas Rebsdorf  

sejrshesten Vilbert i spidsen, har inviteret til grillfest til som-
mer. Derfor har jeg også valgt fra at spille på hestene, og 
bruger i stedet pengene på en anpart eller to mere, forklarer 
Thomas Rebsdorf. 

2017 bliver et spændende år
Mens det tidligere var ældre velrenommerede heste som Race 
Cowboyland og Tonicetobetrue, der trak læsset, ser 2017 ud 
til at kunne blive året, hvor Thomas Rebsdorf kan drømme 
om de store prestigefyldte danske årgangsløb.

– Jeg er selvfølgelig gået med i Team Lundens anpartspro-
jekter, og det ser jo ganske spændende ud med en hest som 
Bali, der tidligere har vist utrolig stor hurtighed, og hvis han 
kan lade galopskoene blive i stalden, kan man aldrig vide 
hvad der kan ske. Hos Jeppe Juel har Ekstra Bladets Trav-
klub jo ligeledes 4-årige Basta, som fik en rigtig god start 
på karrieren med fire sejre og to andenpladser i seks starter. 
Nu venter vi bare på, at hun kommer ud og gør sæsondebut, 
lyder det fra Thomas Rebsdorf. 

– Det er på ingen måde for pengenes skyld, at jeg er med i 
hestene, og glæden er lige stor, uanset hvor mange anparts-
havere vi er. Det tænker man ikke på, når hesten løber først 
over stregen. Men det er da klart, at de lidt større løb, især i 
Sverige, giver et lidt større kick. Jeg forstår selvfølgelig også 
de anpartshavere, som har muligheden for at komme på væd-
deløbsbanen til hver start, helst ser hestene starte i Danmark, 
men for mig spiller det ingen rolle, da jeg som oftest følger 
dem på Racing Live, beretter Thomas Rebsdorf.  

Team Lundens koncept med udlodning af anpartshestene, 
har åbnet for en helt ny drøm for Thomas Rebsdorf.

– Jeg synes Lundens idé er helt fantastisk, og jeg håber, at 
f lere baner følger trop med lignende projekter, lyder det fra 
Thomas Rebsdorf. 

– Min store drøm er at vinde Bali i lodtrækningen, vel at 
mærke efter Sten Juul har vundet Derbyet med ham. Så vil 
jeg udleve drømmen og have min egen travhest helt for mig 
selv, slutter Thomas Rebsdorf med et stort smil.  n

Ud over det sociale, er det gode ved anpartshestene jo, at det 

ikke koster en formue at være med

Thomas Rebsdorf er født som spastiker, og sidder derfor i kørestol. Han elsker travsporten, og er medejer af 14 anpartsheste.
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Har du, kære læser, information om yderligere anpartsstalde, så hører Væddeløbsbladet og Thomas Rebsdorf meget gerne om det. 
Send en mail til jee@wiegaarden.dk

DET UNIKKE VED ANPARTSSTALDE 

ER JO, AT DE KAN TRÆKKE EN 

MASSE MENNESKER IND I SPORTEN, 

OG FORHÅBENTLIG UD PÅ BANERNE

Anpartsstaldens navn – træner

optegnelse over aktuelle anpartsstalde i Danmark:

Citygirl D F – Niels H. Madsen
Charlottenlund Hesteejerforening – Steen Juul
Danske Spils anpartshest – Team Friis
Ekstra Bladets Travklub 01 -  Jeppe Juel
Ekstra Bladets Travklub 02 – Team Friis
Ekstra Bladets Travklub Fyn – Ole Bender
FVB Sponsornetværk – John Køhler
Larsen & Larsen I/S – Anders Pedersen
Louise Hartmann Mosegaard m.fl. – Ken Ecce
Ole Lund Christensen – John Køhler
Riga Hyggeavl – Steen Juul
Salinaklubben – Jeppe Juel
Stald All-in ApS – Helle Tholstrup
Stald Atletico – Rene Kjær
Stald B.P. Hegn – Anders F. Jensen
Stald Bro – Anders F. Jensen
Stald Cannonball – Knud Mønster
Stald Ceton – Michael Lønborg
Stald Challenger – Kaj Jensen
Stald Dicaprio – Alex Haagensen
Stald Elvis Bork – Christian Lindhardt
Stald Foxy Ladies – Michael Lønborg
Douska Simoni – Michael Lønborg
Stald Glarmester Gustav Sørensen – Anders F. Jensen

Stald Hyggetrav – Steen Juul
Stald KFS – Per Mikkelsen
Stald KTAS – Anders F. Jensen/Thomas Fischer/Ken Ecce/Hen-
rik Thomsen
Stald KTAS Galop – Bent Olsen
Stald Linje 3 – Kaj Jensen
Stald Lucky Seven – Steen Juul
Stald Mingus – Frantz Praem
Stald Point Of No Return – Henrik Lønborg
Stald PFV – Peter Frandsen
Stald Tano Bork – Christian Lindhardt
Stald Vaskehusets Venner – Rene Kjær
Stald Vi Ka – Anders Nielsen
Stall Can Tab – Knud Mønster
Stall No Soup For You – Knud Mønster
Team DanNor – Team Friis
Team Django – Ole Bender
Team Garland Boko – Team Friis
Team Lunden – Steen Juul
Team Lunden – Nicolaj Andersen
Team Lunden – Ken Ecce
Team Sorte Slyngel – Anders F. Jensen
Vinderstalden – Ken Ecce
The Real Manchester Stable – Peter Jensen  

THOMAS REBSDORFS

Det bliver til mange timer foran computeren hver 
dag, hvor Thomas Rebsdorf følger med i sine 
heste. Rebsdorf har også sin egen facebookside, 
som meget passende hedder ”Anpartsheste”.
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H.K.H. 
PRINS HENRIK
– positiv repræsentant for sporten

For anden gang afviklede Jydsk Væddeløbsbane i Aarhus H.K.H. Prins Henriks 
Cup, og endnu en gang skete det med massiv mediebevågenhed

TEK ST: JESPER ELBÆK | FOTO: OLE HINDBY

H.K.H. Prins Henrik var vanen tro i glimrende humør, og ses her i en hyggelig passiar med 
Karin Salling og travtræner Knud Mønster.

SPORT        H.K.H. Prins Henriks Cup 



Igen Skive-kusk på vinderpladsen
Første udgave af H.K.H. Prins Henriks Cup i 2016 gav sejr 
til Temptation S H med Skive-træner Morten Friis i sulkyen, 
og pudsigt nok gav også dette års udgave af løbet sejr til en 
kusk fra banen i Nordvestjylland, nemlig Knud Mønster, 
som styrede outsideren Sweet N’Sour til kneben sejr efter et 
f lot og medrivende opløb.

På vej tilbage til vindercirklen blev Knud Mønster inter-
viewet af Dansk Hestevæddeløb, og på dét tidspunkt have 
Mønster ingen idé om, hvad han skulle snakke med Prins 
Henrik om. Men det gav vist lidt sig selv, da festivitassen 
først gik i gang, og H.K.H. Prins Henrik fik endda lov til 
at låne Knud Mønsters meget mudrede kørebriller for at se, 
hvor meget man egentlig kunne se med dem på. ”Det var ikke 
meget”, konstaterede Prinsen med sin charmerende accent.

Gammel vin på nye flasker
Mellemrubrikken er måske lidt provokerende, men dels ex-
cellerer H.K.H. Prins Henrik jo lidt i rødvin, og dels er det 
en god overgang til de planer, Jydsk Væddeløbsbane har i 
de kommende år. For ”aktiviteter på dage, hvor der ikke er 
væddeløb” er noget man har hørt før. Men de mener det al-
vorligt i Aarhus, kan man mærke på formand Paul Bjerring.

H.K.H. 
PRINS HENRIK

For anden gang afviklede Jydsk Væddeløbsbane i Aarhus H.K.H. Prins Henriks 
Cup, og endnu en gang skete det med massiv mediebevågenhed

TEK ST: JESPER ELBÆK | FOTO: OLE HINDBY

Det er skræmmende så lav en kend-

skabsgrad vores sport har, vi taler 

altså om et éncifret procenttal 
(Paul Bjerring, bestyrelsesformand)

D e har gang i noget spændende i Aarhus. 
Ganske vist er forretningsføreren gennem 
de seneste par år, Michael Stitz, fratrådt når 
disse linjer læses, men bestyrelsen på Jydsk 
Væddeløbsbane har valgt en strategi, hvor 
væddeløbsbanen skal benyttes til mange 

andre ting end ”bare” trav- og galopløb.
Således havde man i 2016 f.eks. en stor ”90’er fest” på 

væddeløbsbanens inderkreds, og i 2017 bliver alle sejl sat 
til, når verdensstjernen Justin Bieber kommer på besøg og 
giver koncert. Det er 2. pinsedag, mandag 5. juni, og der er 
rift om billetterne.

Men før ”pinse og jul står for døren” (fra sangen ”her kom-
mer mutter med kost og spand, red.), så var det påske, og 
det benyttede Jydsk Væddeløbsbane til at køre H.K.H. Prins 
Henriks Cup på selveste langfredag. Prinsen var selv til stede, 
og hyggede sig gevaldigt i panoramarestauranten.

Positiv repræsentant for sporten
Bestyrelsesformand for Jydsk Væddeløbsbane, Paul Bjerring, 
var glad, lettet og stolt efter det kongelige besøg.

– Jeg er meget stolt over, at vi formår at trække så mange 
gæster på Jydsk Væddeløbsbane på en ret ordinær løbsdag 
midt i påsken. Prins Henrik er en meget positiv repræsen-
tant for hestevæddeløbssporten, og det er mit indtryk, at 
han slappede meget af under besøget, og bare nød at have 
et par fritimer sammen med nogle få udvalgte venner, ind-
leder Paul Bjerring.

– Prins Henrik nød bestemt sporten, han nød den gode 
mad, han nød spillet – og ikke mindst nød han hestene. Det 
var også ret tydeligt for dem, der var med i vindercirklen, at 
Prins Henrik faktisk var mest interesseret i at være tæt på 
vinderhesten. Prinsen er et meget ligefremt og positivt men-
neske, lyder vurderingen fra JVB-formanden.

Midt i banen skyder 
Knud Mønster frem til 
sejrsgivende angreb 

med hesten Sweet 
N’Sour, og indløste 
dermed billet til den 

royale vindercirkel.
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SPORT        H.K.H. Prins Henriks Cup 

– Vi har brug for at komme ud at fortælle, at vi har en at-
traktiv sport, og at vi er en oplevelse værd. Jeg plejer at sige, 
at der er ti ” juhuu-oplevelser” på en løbsdag, nemlig de ti 
opløb, mens man skal være heldig, hvis man får én eller to 
juhuu-oplevelser, når man går til en fodboldkamp, siger be-
styrelsesformanden med et smil.

– På Jydsk Væddeløbsbane har vi ambitioner om, at der 
minimum hver anden løbsdag skal være en form for even-
taktivitet, altså noget at lokke folk til væddeløb med. Det 
er skræmmende så lav en kendskabsgrad vores sport har, vi 
taler altså om et éncifret procenttal, afslutter Paul Bjerring, 
inden nye opgaver venter.

Den største opgave på den korte bane er at finde en ny for-
retningsfører/eventmanager, og i stillingsopslaget står da også 
anført – med udråbstegn – at ansættelse skal ske hurtigst 
muligt. Nøgleordene events, salg, kommunikation, kreati-
vitet og netværk er fremtrædende i opslaget, så der er ingen 
tvivl om, at Jydsk Væddeløbsbane holder snuden i samme 
spor som de seneste år.

Og der er brug for en ny kaptajn ved roret. Justin Bieber 
kommer som sagt på besøg 5. juni, og derefter venter årets 
største løbsarrangement, Grand Prix-weekenden, 1.-2. juli.
 n

 

Også anden udgave 
af H.K.H. Prins 
Henriks Cup gav 
massiv omtale i me-
dierne, og alle de 
store dagblade var 
på plads. 

Når Knud Mønster 
vinder løb, så er datte-
ren – staldens jockey 

og nyuddannet trav-
træner – Michelle som 
regel lige i nærheden. 
Hun fik et royalt hånd-

tryk, mens arrange-
mentets koordinator 

Lone Kristensen følger 
situationen tæt.
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SPORT        DM for Hopper   

Fyens Væddeløbsbane dannede ramme 
om et flot løbsarrangement, da DM for 
Hopper blev afviklet på den sidste dag 
i april. Flot opbakning fra både folke-
tingspolitikere og publikum

Der var ikke den store spænding i DM for Hopper i år. Ja, 
faktisk blev det vel en lidt kedelig affære, idet den norsktræ-
nede favorit Patricia Hastrup forsvarede sit inderspor til spids, 
og sidenhen fik lov til at bestemme det hele.

Great Challenger-hoppen åbnede i 1.12,8/500m og 
1.14,4/1000m, og det er jo guf for en hest, som i seneste start 
mødte heste som Oasis Bi, Thai Broadway, Bruno Di Quat-
tro, Winmecredit, Gigant Slugger og Rod Stewart i Kloster-
skogen Grand Prix. Var ved den lejlighed første hest uden for 
pengene, men kun slået med cirka ti meter af vinderen Oasis 
Bi. Forrige start på Momarken var mod Mosaique Face, B B 
S Sugarlight & Co…

Vinderoddset 3,56 var på den baggrund meget flot, men alt 
er jo let bagefter. Spids og slut er det korte referat af årets DM 
for Hopper, hvor Hoppe Derby-vinderen fra 2015, Ultimate 
Wine, sluttede godt af til andenpladsen efter et perfekt løb 
i andet par udvendigt undervejs. Tredje blev hjemmebanens 
Troja Cæsar, som kusken Ole Bender gav et sukkerløb i ryg 
på Patricia Hastrup.

Fyens Væddeløbsbane 
dannede ramme om et 
flot løbsarrangement, 
da DM for Hopper blev 
afviklet på den sidste dag 
i april. Flot opbakning fra 
både folketingspolitikere 
og publikum

TEK ST: JESPER ELBÆK | FOTO: GORM JOHANSEN

PATRICIA HASTRUP  
overlegen danmarksmester
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Overlegen vinder af DM for Hopper blev Patricia Hastrup. Kusk Lars Anvar Kolle og træner Jens Kristian Brenne til 
venstre for hesten – set fra fotografens vinkel – havde prominent besøg i vindercirklen af folketingspolitikerne Søren 
Gade, Erling Bonnesen, Hans Chr. Schmidt og Lars Chr. Lilleholt. Yderst til venstre ses Fyens Væddeløbsbanes daglige 
leder Kim Nielsen, og på højrefløjen bestyrelsesmedlem Ole Torkdahl og bestyrelsesformand Jørn Borch. Bag pokalen 
gemmer sig ejeren Odd-Arne Torp og med blikket rettet mod pokalen er ”Hastrup-manden”, Niels H. Andersen.

Hoppe Derby-vinderen kiksede
Skive-træner Peter Rasmussen havde en jubelsæson i 2016, 
hvor Amulet vandt både Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix 
og Dansk Hoppe Derby. Men i DM for Hopper 2017 gik det 
bestemt ikke Rasmussens vej.

Amulet er katapulthurtig fra start, men det er Patricia Ha-
strup og Ultimate Wine også, og da kusken Birger Jørgensen 
kunne se, at der blev lukket af nede i banen, så var han nødt 
til at bakke, og Amulet blev budt et løb langt nede i feltet i 
femte par indvendigt undervejs. Derfra vinder man sjældent 
løb, og med diverse trafikproblemer på den sidste omgang, 
så måtte Amulet nøjes med en syvendeplads. Men som Peter 
Rasmussen pragmatisk konstaterede i et interview før løbet, 
så kommer der også et DM næste år for Amulet, hvis det 
skulle kikse i år.

Politisk bevågenhed
Vanen tro havde Fyens Væddeløbsbane besøg af markante 
folketingspolitikere, idet bestyrelsesformand Jørn Borch med 

Patricia Hastrup var helt alene på målfotoet i DM for Hopper, og 
vandt afstoppet i tiden 1.13,7a/2140m for Lars Anvar Kolle.
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succes havde inviteret Søren Gade, Hans Chr. Schmidt, Lars 
Chr. Lilleholt og Erling Bonnesen med på væddeløbsbanen 
til årets største løbsdag.

De fire Venstre-politikere var særdeles aktive og synlige 
dagen igennem, og var i vindercirklen flere gange. Ikke kun 
i forbindelse med DM for Hopper, og det er meget tydeligt, 
at hestevæddeløbssporten her har fire venner, som vi skal 
være rigtig glade for. 

For man skal huske, at alt ikke nødvendigvis automatisk er 
fryd og gammen, blot fordi en liberalisering af spillet er på 
vej. Der er flere kampe, der skal kæmpes i de kommende år.   

Juel og Juul markerede sig
På den sportslige front satte Aalborg-træner Jeppe Juel dagsor-
denen fra start, da han vandt eftermiddagens tre første løb. Alle 
med egentrænede heste. Color Blind (S J’s Caviar e. On-Off) 
vandt 1. løb på en god afslutning, hvor målfotoet dog måtte 
forstørres, før man kunne se, at Color Blind var nået forbi Civo 
Torkdahl med Steen Juul og Cherie Sølvtop med René Kjær.

Derefter vandt Jeppe Juel stensikre sejre med stortalentet 
Chloe (Ready Cash e. Magna November) og Bikini (Great 
Challenger e. L’ondine), og denne artikels skribent lægger 
hovedet på blokken ved at postulere, at Chloe kommer til at 
blande sig i alle de sjove løb for 3-årige hopper i år.

Aalborg-træner Jeppe Juel havde en glim-
rende dag i Odense. Her vinder han med 
Ready Cash-datteren Chloe, der efter to 
karrierestarter stadig er ubesejret. De øvrige 
sejre kom med Color Blind og Bikini.

11 sejre i træk! Det er facit for Steen Juul-trænede Bandit 
Brick efter sejren i Odense på DM for Hopper-dagen. Her 
ses Yankee Glide-sønnen med sin oppasser Peter Pedersen 
i minutterne efter sejren. Foto: Jesper Elbæk

SPORT        DM for Hopper   
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Den mangedobbelte Lunden-champion Steen Juul ville ikke 
stå tilbage for sin yngre nordjyske kollega med det enslydende 
efternavn, men måtte dog ”nøjes” med to sejre. De var dog 
imponerende på hver sin måde. 

I eftermiddagens 8. løb blev publikum vidner til noget, som 
ikke ligefrem sker hver dag i dansk travsport. Den svenske 
Yankee Glide-søn Bandit Brick vandt nemlig sin 11. sejr i 
træk! Fra bagspor kom Steen Juul perfekt igennem, og kunne 
overtage spidsen inden der var kørt 500 meter af løbet.

Siden var resten legeværk, og trods sine 11 sejre i træk, 
så står Stald Pimax’ hest stadig med under 100.000 kr. på 
kontoen, og dermed er der gode muligheder for at fortsætte 
stimen. Der er dog et stykke op til Kandar og Opus GT, 
som begge nåede 20 sejre i træk, før de led nederlag. Og før 
du når at tænke, hvor mange sejre Tarok mon nåede op på i 
træk, så er svaret 17.

Anden Steen Juul-sejr kom i løbet umiddelbart efter, hvor 
den tyskfødte nyerhvervelse Zauni (Quite Easy U S e. Nice 
Try Diamant) ikke havde de fjerneste problemer med at føre 
Liga 3-løbet det meste af vejen. 

Men klarest i erindringen fra DM for Hopper løbsdagen i 
Odense står Patricia Hastrup. En hædershoppe, som i sin 128. 
karrierestart – 10 år gammel – er på toppen af sin karriere, 
og meget klart viste, hvem der er Danmarks bedste hoppe. n 

"bestyrelsesformand 

Jørn Borch havde med 

succes inviteret  

Søren Gade, Hans Chr. 

Schmidt, Lars Chr.  

Lilleholt og Erling 

Bonnesen med på 

væddeløbsbanen til 

årets største  

løbsdag.

TYSK KVALITETSPRODUKT – GOD PRIS
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TEMA        Halmpiller 

– that’s the question!
Hvad er den bedste strøelse for en væddeløbshest? Ser man på forbruget, er der 

ingen tvivl om halmens popularitet, men med stadigt flere krav omkring opbevaring 
og bortskaffelse af mødding, kan der være åbent for nye produkter

TEK ST: SØREN A AEN 

TO HALM 
or 

NOT TO HALM

H alm har i århundreder været brugt som strøelse 
til husdyr, og i særdeleshed til heste. Vejen fra 
mark til boks har været ganske kort, og ofte 
har producenten været den samme som for-

brugeren. Det var billigt, bekvemt og lige til at gå til. 
Men efterhånden som nye typer strøelse har vundet frem, 

har halmen mistet en smule af sin popularitet. Dette blandt 
andet på grund af risiko for uens kvalitet, støv og halmens 
relativt begrænsede sugeevne. 

Men nye behandlings- og produktionsmetoder af halm, 
har skabt nye produkter, hvor halmens svagheder er mini-
meret, og funktionaliteten optimeret. Halmpiller produceres 

f lere steder landet over, samtidig med import af halmpiller 
fra blandt andet Baltikum og Østeuropa.

Nye veje
Xstraw Pellets er en af de danske producenter, som efterhån-
den så småt har fået foden indenfor i travsporten. 

– Det er jo en spændende verden, og bestemt et sted, hvor 
jeg føler at halmpiller kan gøre en forskel, indleder Frank 
Sæbø Hansen fra Xstraw Pellets. 

– Væddeløbsheste kan være enormt følsomme, og det er 
her halmpillernes styrker for alvor kan komme til sin ret. 
Godt halm er selvfølgelig en fin løsning, ingen tvivl om det. 
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Men risikoen for store udsving i kvaliteten med støv, svam-
pesporer eller jord er der altid, og kan endda forekomme i 
samme leverance. Den risiko kan vi stort set eliminere ved 
behandlingen af halmen, og processen med fremstillingen 
af halmpiller, forklarer Frank Sæbø Hansen. 

– Vi bruger f.eks. 100% dansk halm, som opbevares inden-
dørs fra høst til pelletering. Der er ingen bindemidler eller 
tilsætningsstoffer i pillerne ud over det kunderne kan læse i 
produktbeskrivelsen. Halmen snittes og findeles, og presses 
siden til 8 mm piller. Under presningen opnår halmen så høj 
en temperatur, at svampesporer og smittefarer elimineres. 

– Jeg kom blandt andet i kontakt med Christian Lindhardt, 
som gennem en periode havde haft tilbagevendende proble-
mer med såkaldte ”halsheste”. Han blev lokket til at prøve 
vores halmpiller, og blev meget positivt overrasket. Axel Ja-
cobsen har været en tilfreds kunde gennem flere år, og det 
er spændende at høre deres observationer af vores produkt, 
fortsætter Frank Sæbø Hansen. 

– Væddeløb afgøres på de små marginaler, og alle trænere 
er opmærksomme på at optimere foder, træning, udstyr osv. 
Derfor mener jeg også, at strøelse og staldmiljø er en naturlig 
del af disse overvejelser.  

Halm har sine fordele
Når en producent beretter om sit produkt, er det klart at de 
åbenlyse fordele fremhæves, og selvfølgelig, at her er der et 
langt bedre produkt, end det du som forbruger er vant til. 
Men holder producentens lovprisninger nu også vand ude i 
den virkelige verden? 

Hos Danmarks p.t. største travtræner Peter Jensen på Vang 
Hovedgård med 57 heste i sin varetægt, holder man stadig 
fast i traditionel halm som strøelse i boksene. 

– Jeg har en god aftale med en rigtig dygtig lokal land-
mand, som både leverer halm og bortskaffer mødding. Han 
lever op til mine krav om en god stabil kvalitet på halmen, 
og det er utrolig vigtigt for mig, indleder Peter Jensen. 

En af de travtrænere i Danmark, som er skiftet til halmpillaer frem for konventionel halm, er Skive-træner Bent Svendsen.
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– Men det er klart, at jeg naturligvis følger med i de pro-
dukter, som nu engang er på markedet, og om jeg på nogen 
måde kan optimere min stald og min forretning. Men som 
min stald er bygget op i øjeblikket, er konventionel halm det 
rigtige for mig at bruge, fortsætter Peter Jensen. 

– Halm passer ind i vores arbejdsrutiner. Jeg har f lere løs-
drifter for især unghestene, og her vil det være meget be-
sværligt at bruge halmpiller. Med almindelig halm kan jeg 
sikre, at hestene har et tørt godt underlag året rundt, lyder 
det fra Peter Jensen. 

– Jeg har selvfølgelig prøvet forskellige typer strøelse, men 
jeg har bemærket en særlig ting for disse i forhold til halm. 
Søndagen er hvile- og restitutionsdag for hestene i min stald. 
Der bliver ikke trænet, og hestene kommer ikke på fold. Jeg 
har derfor kunnet observere, at heste i en godt opstrøet boks 
med halm, i langt højere grad, har tendens til at ligge ned i 
boksen, forklarer Peter Jensen. 

– Væddeløbsheste er toptunede atleter, og det er vigtigt at 
de føler sig trygge, og har mulighed for ligge ned og få den 
optimale hvile i deres boks. 

Økonomien
Med små dækningsbidrag og stramme indtjeningsmarginer 
i mange væddeløbsstalde, spiller økonomien klart en rolle, 
når der skal vælges strøelse til staldens heste. 

– Det er klart, at kilo for kilo er halmpiller dyrere end al-
mindelig halm; 60-80 øre pr. kilo for halm kontra ca. 2 kr. 
pr. kilo halmpiller. Men når halm suger ca. én gang sin egen 
vægt, så suger halmpiller op mod fem gange sin egen vægt, 
forklarer Frank Sæbø Hansen. 

– Det stiller selvfølgelig nogle krav til brugeren, at pro-
duktet anvendes optimalt for at få det fulde udbytte og be-
sparelse direkte. Men dertil kommer de afledte besparelser. 
Halmpillerne leveres på paller med 60 sække á 16 kilo, hvil-
ket gør det let at opbevare og håndtere, og derudover kom-
mer besparelsen på bortskaffelse af mødding, som måske er 
en af de vigtigste parametre for halmpillerne, lyder det fra 
Frank Sæbø Hansen. 

Støtten til opførelse og driften af biogasanlæg blev kraf-
tigt øget i 2014 for at opfylde den tidligere regerings ønske 
om, at 50% af Danmarks husdyrgødning i 2020 omdannes 
til grøn energi. Flere energiselskaber investerede trecifrede 
millionbeløb i nye anlæg og pr. september 2016 fandtes der 
49 biogasanlæg i Danmark.  

– De brugte halmpiller passer perfekt til produktionen i 
biogasanlæggene, som ofte gerne vil afhente halmpillerne 
uden beregning. Det er jo en ikke uvæsentlig mellemregning 
i forhold til måske at skulle betale mange tusinde kroner i 
bortskaffelse af mødding, lyder det fra Frank Sæbø Hansen.

– En korrekt opstartet og optimalt vedligeholdt boks bru-
ger 1,5-2 ton halmpiller om året. Boksen skal meget sjældent 
renses i bund, men der skal tages gødning hver dag, og efter-
fyldes med friske halmpiller. Det giver en madras i nederste 
lag og en god tør overflade, forklarer Frank Sæbø Hansen. 

– Liggetider er marginalt bedre på halm, det viser f lere 
studier jo, blandt andet én I tidligere har bragt i Væddeløbs-

bladet, men halmpiller kommer ind som klart næstbedste 
bud i disse tests, og så må man jo holde alle argumenterne op 
mod hinanden, og danne sin egen vurdering, slutter Frank 
Sæbø Hansen.

Tilfældighedernes spil
Skivetræner Bent Svendsen fik for godt tre år siden et ruti-
nemæssigt besøg fra kommunen, som resulterede i, at han 
skiftede halmen ud med halmpiller, og det har han ikke for-
trudt på noget tidspunkt.

– Jeg havde som så mange andre, gennem mange år, haft 
en almindelig mødding, som blev kørt ud hvert eller hvert 
andet år, afhængig af behovet, men en dag fik jeg et ruti-
nemæssigt kontrolbesøg fra kommunen, og de slog fast, at 
der skulle oprettes støbt møddingsplads med afløb, indleder 
Bent Svendsen. 

– Det var jeg ikke så interesseret i, så jeg forsøgte i stedet 
med en container i en periode, men det fungerede heller 
ikke optimalt. En dag prikker en chauffør til mig, at han 
også kører for et firma på Mors, som producerer halmpiller, 
og om ikke det var noget for mig, fortsætter Bent Svendsen. 

– Jeg fik så leveret to paller for at prøve det, og det virkede 
bare. Jeg kan vedligeholde alle bokse ved at tage klatter ud, og 
fylde nye halmpiller ind, på ca. en time. Det kunne ikke lade 
sig gøre med almindelig halm, når der skulle renses helt ud. 

– Jeg tror faktisk aldrig, jeg har prøvet at tømme en boks 
totalt. En boks, der er startet rigtigt op, kræver ca. 50 kilo 
piller og lidt opfyldning de næste par dage, så hviler den på 
en måde i sig selv, hvis du sørger for at tage klatter hver dag, 
lyder det fra Bent Svendsen. 

– Ud over at det er et utrolig nemt produkt at arbejde med, 
giver halmpillerne et rigtig godt staldmiljø. Det har været 
meget begrænset, hvad staldens heste har været ramt af luft-
vejsproblemer, efter vi skiftede til halmpiller. Og bortskaffel-

Halmpiller er dyrere end 

almindelig halm. Men mens 

halm suger ca. én gang sin 

egen vægt, så suger halm-

piller op mod fem gange sin 

egen vægt (Frank Sæbø Han-

sen, direktør Xstraw ApS)

TEMA        Halmpiller 
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Danmarks p.t. største travtræner målt 
på antal heste er Aalborg-træner Peter 
Jensen. Han foretrækker konventionel 

halm frem for halmpiller.
Foto: Burt Seeger
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sen er ikke noget problem. Det lokale biogasanlæg afhenter 
kvit og frit, og det skal man jo heller ikke kimse ad, griner 
Bent Svendsen. 

– Hvis eller når jeg skal have heste opstaldet andre steder 
end herhjemme på gården, f.eks. inde på Skive Trav, så vil 
jeg arbejde ret hårdt på stadig at kunne bruge halmpillerne. 
Det er et rigtig godt produkt, med passende omkostninger, 
og det er let at arbejde med, slutter Bent Svendsen.

Let at rede seng 
Bent Svendsen køber halmpiller fra Dansk Dyrestimuli A/S 
på Mors, hvor produktet med halmpiller hedder ”Easy-bed-
ding”. Administrerende direktør Lars Sørensen uddyber, 
hvorfor halmpiller kan være bedre end konventionel halm.

– Vores produkt Easy-bedding, som primært består af 
halm, varmebehandles ved knap 100 grader, hvorved bakte-
rie- og svampesporer fjernes. Herefter sker en pelleterings-
proces, og pillerne har en rigtig god sugeevne, så det gør 

Biogasanlæggene afhenter som regel møddingen gratis, hvis man har et 

hestehold af en vis størrelse. Det er ganske enkelt en god forretning 

for dem (Lars Sørensen, direktør Dansk Dyrestimuli A/S)

udmugningsopgaven meget lettere, forklarer Lars Sørensen, 
og henviser til, at de efterhånden mange biogasanlæg gerne 
aftager møddingen fra heste, der har stået på halmpiller.

– I modsætning til heste, der har stået på halm, så kan der 
laves langt mere metangas pr. kilo mødding fra halmpiller, og 
derfor afhenter biogasanlæggene også som regel møddingen 
gratis, hvis man har et hestehold af en vis størrelse. Det er 
ganske enkelt en god forretning for dem, afslutter Lars Sø-
rensen, som gerne står for at skabe kontakt til biogasanlæg-
gene, såfremt læsere af Væddeløbsbladet er blevet inspireret 
til at skifte til halmpiller efter at have læst denne artikel.

Men ganske som træning, foder, sulkytyper, udstyr m.m., 
så er strøelse også nærmest en religion for trav- og galop-
folk, og vanens magt er stor. Men verden er jo ikke statisk, 
og der sker en udvikling på alle områder, også med hensyn 
til strøelse.

Læs mere på www.easy-stroe.dk og www.xstraw.dk.  n

TEMA        Halmpiller 

Tidligere Skive-træner Christian Lindhardt, 
nu privattræner i Tyskland på Stutteri 
Lasbek, er også skiftet til halmpiller.
Foto: Burt Seeger
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SPORT MÅNEDENS HEST APRIL

BVLGARI PEAK
Stald Jokerens 4-årige Bvlgari Peak vandt begge sine starter i april for sin træner Steen 
Juul, hvoraf den ene var en Liga-finale med 40.000 kr. i førstepræmie. Dette har gjort, 
at Bvlgari Peak af Dansk Hestevæddeløb er kåret som månedens hest i april

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

 Der har altid været forventninger til Bvlgari Peak. 
Hesten blev købt på Derbyauktionen for knap tre 
år siden af Mona Zaremba fra Stald Søndergaard, 

og hesten var med 165.000 kr. auktionens dyreste.
Bvlgari Peak er opdrættet af Stutteri & Kennel Peak I/S, 

ejes stadig af Stald Søndergaard, men er udlejet til Stald Jo-
keren, som er en anpartsstald med 20 anparter, hvor Jesper 
Dahl, bedre kendt som rapperen ”Jokeren”, er frontfigur.

Siden Stald Jokeren lejede hesten, har den været i træ-
ning på Charlottenlund Travbane hos Steen Juul. Hesten 
har startet fem gange med fire sejre og en imponerende an-
denplads efter galop. De to af starterne er gjort i april, hvor 
Bvlgari Peak vandt begge gange, og hvor det ene af løbene 
var en Liga-finale.

– Jeg synes, Steen gør et fantastisk stykke arbejde, og vi er 
meget glade for at arbejde sammen med ham. Steen er jo på 
mange måder en legende. 

– Med Bvlgari Peak beviser Steen igen-igen, at han kan 
det der med heste, siger Jokeren om staldens Derbyhåb, og 
netop det her med Derbyet, er for Jokeren selvfølgelig en 
drøm at nå med Bvlgari Peak.

– Min drøm er ligesom alle andre hesteejeres drømme, 
nemlig at få en hest kvalificeret til Derbyet. Nu får vi se. Jeg 
synes i hvert fald, det tegner godt med Bvlgari Peak, lyder 
det fra Jokeren.

Interessen for 
travsporten
For Jokeren er det stadig nyt, 
og så alligevel ikke det her 
med at være en del af trav-
sporten.

– Jeg har altid været sports-
interesseret, og har været 
dedikeret FCK-fan siden  
midten af 90’erne, men jeg 
kom ind i travet igen, da jeg 
via nogle travinteresserede 
venner løb ind i Thomas 
Busch, som er initiativtager 

til Stald Jokeren. 
– I starten skulle jeg egentlig bare være galionsfigur, men 

jeg blev grebet af det. Jeg har det sådan, at når jeg først fatter 
interesse for noget, så bliver jeg hyperfokuseret på det, kon-
staterer Jokeren, der altid glæder sig til en tur til væddeløb.

– Travbanen er jo også et sted, man kan have sine børn 
med uden at skulle frygte for hooliganoptøjer, men samti-
dig savner jeg, at der hver gang var lige så mange mennesker 
som til Derbyet.

– Jeg synes det er en dejlig måde at mødes med vennerne 
på, og jeg har fået hevet f lere af mine kammerater med ud i 
Lunden. Det er hyggeligt at kunne mødes over en frokost, 
et par sjusser og noget hestespil, fortæller Jokeren, der sam-
men med de øvrige i Stald Jokeren i øjeblikket oplever masser 
af succes med Bvlgari Peak og flere andre af staldens heste.

– Vi er en lille vennegruppe, som bruger anpartsstalden 
som en social loge. Ja, ”loge” er måske et forkert ord at bruge, 
men vi er en gruppe af ligesindede kultur- og forretningsfolk 
fra forskellige dele af landet, 20 i alt. Stald Jokeren skal være 
en social klub. De store anpartsstalde er et fint initiativ, hvor 
nye mennesker kan få smag for det at være hesteejer, men for 
vores vedkommende har vi sat et maksimum på 20 medlem-
mer, da det ellers bliver upersonligt, slutter Jokeren. n

Stald Jokerens Bvlgari Peak vandt en Liga-finale i Aalborg i 
starten af april, og matches nu mod Dansk Trav Derby.
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PORTRÆT         Søren Boel

DANSK GULD 

Søren Boel er dansk, men flyttede til Sverige i slutningen af 2002, da Steen Juul 
rykkede til Halmstad. Siden er Søren Boel blevet boende i Sverige, hvor han trives, og 

hvor han er en vigtig del i Peter Untersteiners enorme succes i vores naboland

TEK ST OG FOTO: C AR STEN R ABJERG

Søren Boel er fokuseret. Både når der skal køres væddeløb, 
og når der skal trænes med unghestene. 
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DANSK GULD 

M ed en træningsliste med 185 heste i træ-
ning pr. 27. april 2017, samt en indtjening 
med staldens heste i 2016 på mere end 28 
millioner svenske kroner, er Peter Unter-
steiners resultater dybt imponerende og 

forretningen er selvsagt kæmpestor.
Men det kører på, når man træder ind i de forskellige 

stalde som Peter Untersteiner råder over på Halmstad-travet.
Selvom der er mange heste, der skal passes og plejes, er 

organisationen i orden hos Peter Untersteiner, og man for-
nemmer faktisk en ro, selvom det er hektisk og der er en del 
logistik, der skal falde på plads.

I stalden tættest på banen i Halmstad, huserer de unge he-
ste og – ikke mindst – danske Søren Boel. Han er som altid 
godt i gang, men tager det hele med et smil, og virker til, 
som de øvrige i Team Untersteiner, at trives med tilværelsen. 

– Jeg trives fantastisk i Sverige, hvor jeg har fået en dejlig 
kone og gode kammerater, samt en god arbejdsplads og egen 
gård, så jeg trives og bliver hængende i det svenske, indleder 
Søren Boel, der er årgang 1971, og derfor snart i travmæssig 
forstand er en ”gammel” staldmand.

– Uden at det skal opfattes som pral, så har jeg jo aldrig 
været bange for at arbejde. Så længe jeg holder til det, og så 
længe jeg ikke kan mærke nogen forskel på kroppen, kan jeg 
holde i mange år. Der er da mange af os, der sikkert en gang 
imellem tænker, at man burde finde et andet arbejde med 
en bedre løn. Det opvejes dog af de her 
mange gode ting, der er som staldmand.

– Det er da altid tungt, når det er gråt og 
vådt, men som det er om sommeren, skulle 
jeg aldrig ville bytte med noget andet i 
verden, lyder det fra Søren Boel, der ikke 
trods sine mange år i Sverige, har ændret 
på sin velkendte jyske accent og lune.

Steen Juul viste vejen
Da Steen Juul besluttede at forsøge sig som travtræner i 
Halmstad, blev det samtidig dét som trak Søren Boel samme 
vej, og mens Juul efterfølgende vendte tilbage til Danmark, 
er Boel blevet hængende. Det var familieårsager samt det at 
Steen Juul skulle rejse til Sverige for at starte som træner i 
Halmstad. 

– Jeg spurgte Steen, om der var plads til mig, og det var 
der, så på den måde endte jeg i Sverige. Jeg var utrolig glad 
for at være ved Steen Juul, og han er stadigvæk mit store idol, 
og kommer altid til at være det.

– Jeg har også været glad for de år jeg har været ved Peter 
Untersteiner. Jeg havde jo et afbræk, hvor jeg kom til Stall 
Courant, men det blev aldrig rigtigt, som jeg havde håbet 
på. Heldigvis havde jeg held med at komme tilbage til Peter 
Untersteiner, og trives helt fantastisk her, så det bliver hos 
Peter, at resten af min tid som staldmand bliver, forklarer 
Søren Boel, der på minimum ét punkt ser en forskel på at 
være staldmand i Danmark og Sverige. 

– I Sverige arbejder vi bare hver tredje weekend, hvilket 
kan være den store forskel. Jeg ved ikke, hvordan det er nu 

Steen Juul er stadigvæk mit store idol, 

og kommer altid til at være det

hos svensk succestræner

Søren Boel trives 
stadig med at køre 

travløb, og havde 
sin bedste sæson 

nogensinde i 2016 
med 14 sejre.
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i Danmark, men da jeg arbejdede der, var det kun én dag 
i ugen vi havde fri. Jeg ved, at det staldpersonale, der er i 
Danmark, laver et utroligt stort stykke arbejde. 

– Det gør vi også i Sverige, hvor vi også har lange dage, 
men i Danmark arbejdes der længere i staldene end i Sve-
rige, så der er en forskel, vurderer Søren Boel. 

Unghestene trækker mest
Søren Boel har ansvaret for en stald med unge heste, hvor det 
er en fryd for øjet og hjernen at løbe ned over de afstamnin-
ger, som disse heste har. Derfor forstår man godt, at danske 
Søren Boel trives med sin rolle i Stald Untersteiner. 

– Jeg arbejder kun med ungheste, og vi får omkring 24 
åringer ind hvert år. Dem sætter vi i vogn, og følger dem 
op til omkring september som 2-åringer, og så går de til de 
forskellige stalde her, hvorefter vi får et nyt hold ind.

– Da jeg kom tilbage til Peter efter at have været hos Stall 
Courant, var den første omgang med en hest som Attack 
Diablo, og siden en hest som Cash Brodde for bare at nævne 
nogle af de bedste vi har haft.

– Blandt dem vi har nu, virker det til der er mange med po-
tentiale. Skal jeg fremhæve et par stykker er det Il Commen-
dante (Muscle Hill e. Boa Boko), samt Joy Lane (Joke Face 
e. Longleg Lane) og DancingQueenDiablo (Andover Hall 
e. Diamond Diablo). Tre heste, som jeg tror og håber man 
kan glæde sig til at opleve fremadrettet, men der er rigtig 
mange fine heste på vej, forklarer Søren Boel, der glæder 
sig over at stalden fungerer – og ikke mindst, at dette års 
ungheste ser meget spændende ud. 

– Peters stald er vældig organiseret, og vi lægger meget 
vægt på, at i hvert fald unghestene får utrolig megen grund-
træning, hvilket jo er grundlaget for at man får en fornuftig 
unghest. Men det er klart, at der er nogle, der falder fra hen 
ad vejen. Sådan er det jo, men i år synes jeg det er det bedste 
kuld, vi har haft længe. 

– Man er jo privilegeret ved at komme på arbejde hver 
dag, når man arbejder med sådan nogle heste, så det er kun 
en fornøjelse, lyder det fra Søren Boel.

”Søren er guld værd for mig!”
Det er ikke til at misforstå, når chefen over dem alle – Peter 
Untersteiner – skal sætte et par ord på danskeren Søren 

Boel, som snart i mange år har været en fast bestanddel 
af Team Untersteiner. 

– Søren har ansvaret for min unghestestald, og han 
er en af de trofaste klipper i min stald, som sørger for 
at gøre ungheste klar. Søren har været her i mange 
år, og jeg stoler 100% på ham. Vi har et vældigt 
godt samarbejde, så han er guld værd for mig, lyder 
de f lotte ord fra Peter Untersteiner om Søren Boel.

Ud over at passe og pleje ungheste, bliver det også 
muligt for Søren Boel at køre væddeløb, hvilket han 
stadig er rigtig god til.

Jeg bor i Sverige, men bliver altid 

ved med at være dansk, og er vældig 

stolt over at være dansk

PORTRÆT         Søren Boel



– Jeg synes det er sjovt at køre løb, og havde i fjor min ab-
solut bedste sæson nogensinde. Det er klart, at det har stor 
betydning, hvilke heste man får lov at køre. Jeg har jo fået 
lov til at køre fine heste, og så bliver det jo altid lidt sjovere. 

– I det omfang folk vil anvende mig som kusk, kommer jeg 
stadigvæk til at køre, forklarer Søren Boel, som i fjor vandt 
14 sejre og indkørte knap 850.000 svenske kroner.

Stolt over at være dansker
Med mange år i den svenske travsport – og de muligheder 
det bringer med sig – er det dog ikke sådan, at Søren Boel 
har glemt, eller kommer til at glemme, hvor han kom-
mer fra. 

– Jeg bor i Sverige, men bliver altid ved med at være 
dansk, og er vældig stolt over at være dansk. Og jeg er dybt 

imponeret over de resultater, som danske heste og danske 
trænere leverer. 

– At se danske folk komme til Sverige og dominere lø-
bene er bare imponerende, fortæller Søren Boel, der stadig 
følger med i den danske travsport. 

– Jeg er hver dag på nettet for at tjekke de travmedier, 
der er i Danmark. Det gør jeg for at følge med i, hvad der 
sker, så jeg følger vældig meget dansk travsport stadigvæk. 
Og hvis dét jeg har læst med, at dansk travsport er reddet, 
synes jeg det er helt fantastisk, for det gør da lidt ondt, at 
det ikke har fungeret 100% i Danmark.

– Jeg synes det er prisværdigt af alle opdrættere, der er 
i Danmark, og som gør et fantastisk stykke arbejde, plus 
trænerne og staldpersonale, at de har holdt ved og knokler 
på, slutter Søren Boel.  n
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AVL        Stutteri Shadow 

Stutteri Shadow i Vrå i Nordjylland havde heller ikke i år vejrguderne på sin side, 
da det årlige åbent hus-arrangement skulle afholdes. For det blæste ”en halv 

pelikan”, og det har sikkert holdt nogle folk hjemme i den lune dagligstue

TEK ST OG FOTO: JESPER ELBÆK

SHADOW
Storm over

Årets åbent hus-arrangement på Stutteri Shadow var velbesøgt, og der var både besøg af 
”the usual suspects” samt nye mennesker i sporten.

SHADOW
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SHADOW

I hvert fald vurderede stutteriejer Niels Jørgen Jensen, 
at fremmødet var mindre end de foregående år, men 
derfor var alle sejl nu sat til alligevel. Der var både le-

vende musik fra et band med tre musikere, der var hambur-
gerryg, f lødekartofler og salat, og der var amerikansk lotteri 
med f lotte gevinster.

– Ja, der manglede vist ikke noget. Fremmødet var en anelse 
mindre end sidste år, men vi var rigtig godt tilfredse med ar-
rangementet i sin helhed. Vi går meget op i at det skal være 
en hyggestund, hvor hestefolk kan mødes under afslappede 
former og kigge lidt på dyrene, samt få en travsnak, fortalte 
Niels Jørgen Jensen, da åbent hus-arrangementet var slut, og 
adrenalinen havde forladt kroppen.

– Det var mit klare indtryk, at folk var rigtigt godt tilfredse 
med dagen, og der blev taget godt imod Henrik Friis’ indlæg 
om sportens fremtidsudsigter, hvor han kom ind på sportens 
økonomi og fremtidige samarbejdspartnere. Min fornem-
melse er, at udviklingen med de positive politiske signaler er 
vendt og at der bliver bedækket f lere hopper i år. Jeg synes at 
det hele ser godt ud, lyder det fra stutteriejeren, som sidste år 
havde fornøjelsen af at være hingsteholder på den hingst, der 
fik næstf lest hopper af alle hingste i Danmark.

72 hopper til Farifant
Den omtalte hingst er naturligvis And Arifant-sønnen Fa-
rifant, som selv var en mægtig væddeløber, og satte verdens-
rekord på en 1000-meterbane med tiden 1.09,7. I 2016 fik 
Farifant tilført 72 hopper, heraf 60 danske, og stod dermed 

Farifant endte som nummer to på sidste års bedækningsliste med 72 
hopper. Igen i år bliver det svært at bide skeer med ENS Snapshot, men 

Farifant blev fremvist i fantastisk skik.

for godt 11% af de totale bedækninger for hingste opstaldet 
i Danmark sidste år.

Der er dog et stykke vej op til ENS Snapshot, som be-
tjente 142 hopper totalt, heraf 110 danske, men det er en 
helt anden historie. For denne artikel handler om Stutteri 
Shadow. Og Shadows hingste blev fremvist i fin skik, og 
de mange publikummer fandt hurtigt ud af, hvor på ter-
rænet, der var mest læ.

Det var Camilla Aaen, som fortalte om hingstene, mens 
medhjælperne Zascha Jespersen og Henriette Albæk An-
dersen fremviste hingstene i både skridt og trav. 

Digger Crown første hest i ringen
Op til denne sæson har Stutteri Shadow sagt farvel til Racer 
Bourbon, som desværre blev så syg, at den måtte aflives, og 
da samme skæbne overgik The Liquidator forrige år, så be-
står hingsteholdet på stutteriet nu af f løjhingsten Farifant, 
Extreme Dream-hingsten Our Love samt nyerhvervelsen 
Digger Crown, som alle kender som en sand sejrsmaskine 
for den levende legende Stig H. Johansson.
Og netop Digger Crown var første hest i ringen. Lindy’s 
Crown-hingsten vandt 59 gange i 126 starter, og tjente to-
talt 18,2 mio. skr. i karrieren. Mange af de store sejre blev 
taget i Italien, og det var en nyklippet Digger Crown, som 
blev fremvist foran publikum, og dermed fik man taget en 
f lot revanche for indtrykket fra hingstedagen i Aalborg 2. 
april. Digger Crown koster 0 + 5.000 kr. + moms i 2017, og 
mon ikke det nok skal give nogle kunder.
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AVL        Stutteri Shadow 

Næste hest, der blev fremvist, var Our Love – og han er en 
lækker, langlemmet hingst at skue. Blodet er noget af det 
bedste i Europa, og Our Love har både Love You og Go-
etmals Wood i den allernærmeste familie, ligesom faderen 
Extreme Dream selv var en af sin årgangs bedste heste i 
Frankrig med sejr i bl.a. Criterium Continental. Our Love 
tilbydes i 2017 til 0 + 8.000 kr. + moms.

Kongen afsluttede showet
Farifant var naturligvis toppen af kransekagen denne stor-
mende ”forårsdag”, og And Arifant-sønnen præsenterede sig 
rigtig flot. Farifant holder til i sin egen stald, hvor den selv-
følgelig har direkte foldadgang.

Der er tale om en lækker, men også hårdfør type, som de-
buterede allerede som 2-års, og faktisk først afsluttede karri-
eren som 12-års! Ganske usædvanligt. Farifant er avlet med 
samme blod som Love You, dog med Love You’s morfar And 
Arifant som far og Love You’s far, Coktail Jet, som morfar. 

Farifants første årgang er født i Sverige i 2014, og begyn-
der så småt at vise sig på travbanerne rundt omkring. En hest 
som O’Lady Flax (e. Lady de Villeneuve) vandt allerede som 
2-års løb på Charlottenlund Travbane sidste år, og gjorde 
sæsondebut på Halmstad Travet i marts på en lav 1.17-tid.

Farifant koster 0 + 14.000 kr. + moms, og ligner igen i 2017 
en sikker Top 3-hest på listen over mest benyttede avlshingste.

Henrik Friis og Christian Holch underholdt
Til åbent hus på Stutteri Shadow var der ikke kun hingste 
og hamburgerryg. Nej, der var også to gode indslag med hhv. 
direktøren for Dansk Hestevæddeløb, Henrik Friis, samt 
advokat Christian Holch.
Henrik Friis gav en dugfrisk status på den politiske situation, 
og hvad der skulle nås inden 1. januar 2018, når hestesporten 

selv overtager spillet på heste igen. Det gjorde han så godt, 
at det ikke gav anledning til ret mange spørgsmål.

Christian Holch holdt et solidt foredrag omkring fald-
gruberne omkring køb og salg af heste, og undervejs havde 
Holch publikums udelte opmærksomhed, for det var ganske 
tydeligt, at stort set alle ikke var opmærksom på de ret store 
konsekvenser et forhastet salg eller køb kan have.

Christian Holch er fast skribent på det juridiske område 
i Væddeløbsbladet, og jeg henviser til artikler både i Væd-
deløbsbladet januar/februar 2017 (den med Ulrik Christof-
fersen på forsiden) samt aprilnummeret (galopheste på forsi-
den), hvor Holch har skrevet artikler, man uden tvivl bliver 
klogere – og måske også rigere – af at læse.

Alt i alt et f lot arrangement på Stutteri Shadow, hvor 
stutteriejeren Niels Jørgen Jensen allerede nu er gået i tæn-
keboks for at gøre det endnu bedre i 2018. Herfra foreslår 
vi, at ”Shadow” starter med at tage vejrguderne med i af-
tenbønnen. Alt andet spillede nemlig max. n

Publikum fandt hurtigt 
ud af at stå på den 
modsatte siden af 
vejen end vanligt. For 
ovre ved Farifants 
stald var det eneste 
sted, hvor der var 
nogenlunde læ. Her 
er det Our Love, der 
vises frem.

Fremmødet var en anelse mindre 

end sidste år, men vi var rigtig 

godt tilfredse med 

arrangementet i sin helhed 
(Niels Jørgen ”Shadow” Jensen)
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SPORT MÅNEDENS HESTEEJER APRIL   

TEAM JUEL
Familien Juel fra Vindblæs ved Løgstør er af Dansk Hestevæddeløb kåret som 
månedens hesteejer i april oven på en forrygende måned med to sejre til 
Caviar samt sejre til Chloe, Bikini, Victory Hellebjerg og Armani V P

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

Victory Hellebjerg vinder løb på 
samlebånd for Team Juel, og er 
en af årsagerne til kåringen som 
månedens hesteejer.

 Det ruller fortsat på for Team Juel, der selv har mange 
af de heste som står i stalden hos Jeppe Juel, som har 
sin licens på Racing Arena Aalborg. Intet kommer af 

sig selv, og derfor har det også stor betydning for alle i Team 
Juel, at hestene leverer i løbene når de starter. 

– Vi har haft god form længe, og det er positivt, så vi ar-
bejder videre og håber der fortsat vil komme resultater ud 
af det. Vi har delt det sådan i familien, at vi har hver vores 
opgaver, og det er delt rimeligt op. 

– Er der noget, der ikke fungerer efter planen, så snakker 
vi om, hvad der kan ændres for at få det til at gå som det 
skal. Stalden ser spændende ud, og derfor går vi imod en 
spændende periode med storløb rundt omkring, lyder det 
fra Jeppe Juel, der har én hest han specielt gerne vil trække 
frem blandt de mange fine heste i Team Juel.

– En hest som Boris Simoni er et stort talent, som vi tror 
meget på. Han er en hest med enormt potentiale, og virker 
som en hest, der måske når de sjove løb allerede i år, men 
ellers de kommende år vil vise hvad han kan. 

Skuffende og tankevækkende!
Selvom Jeppe Juel er glad over kåringen til Team Juel, læg-
ger han ikke skjul på, at han også er skuffet over, at familien 

selv ofte er nødt til at investere i heste, da der ikke kommer 
nye heste udefra i træning. 

– Vores stald ser fornuftig ud, men når vi ikke modtager 
flere heste i træning udefra end vi gør, bliver det sådan, at 
vi selv ejer en del af hestene. Vores koncept kører efter et 
bestemt antal heste og folk til disse, så vi må ofte ”supplere” 
op med heste vi selv ejer, for at det fungerer, forklarer Jeppe 
Juel, og fortsætter:

– Jeg ved ikke, om jeg sender de forkerte signaler, for jeg 
må indrømme, at jeg ikke forstår, at der ikke kommer flere 
heste i træning hos os. Det er jeg da skuffet over og det er 
tankevækkende. Selv om jeg ved andre også har det som jeg, 
så det nytter ikke at tude over det, men jeg undrer mig bare.

– Folk regner måske med, at jeg kører for mange ud over 
egen stald, men faktisk er det kun Peter Jensen og Niels H. 
Madsen jeg kører for, så det kan ikke være dét, der har be-
tydning for, at der ikke kommer heste i træning, fortæller 
Jeppe Juel, som altid er rap i replikken, og derfor får lov at 
få det sidste ord her, hvor storløbssæsonen lige er igangsat. 

– Vi kæmper på, og som jeg har sagt det før, er vi alle i 
stalden med i Team Juel, så bare jeg bliver ”årets træner” er 
jeg tilfreds med året, der er gået, når nu storløbene starter lige 
om lidt, griner Jeppe Juel som en afsluttende kommentar. n 
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FAGLIGT        Blodprøver  

Forskning i 
BLODPRØVER

Kan man udpege travheste med nedsat præstation ved hjælp af en blodprøve udtaget før løb? 
I efteråret 2016 gennemførte forskere ved Københavns Universitet, tidligere Landbohøjskolen, 

et forskningsprojekt i samarbejde med Ansager Dyrehospital ved fagdyrlæge Peter Fog
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Formålet med projektet var at undersøge, om man ved må-
ling af hvide blodlegemer og andre infektionstal – de såkaldte 
akutfaseproteiner, f.eks. haptoglobin og serum amyloid A – 
kunne udpege de heste, der i løb ville præstere ringere end 
forventet. 

Nedsat præstation kan være resultat af eksempelvis milde 
virusinfektioner. Disse infektioner giver i nogle tilfælde ikke 
de forventede kliniske symptomer (forhøjet temperatur, næ-
seflåd eller hoste), men de giver forhøjede infektionstal i en 
blodprøve. Formålet med projektet var at afgøre, om blod-
prøver kan hjælpe ejere/trænere til at beslutte, om en hest 
evt. skal afmeldes fra løb.

Over 200 heste blev testet
Studiet omfattede 203 professionelt trænede travheste, der 
blev startet i løb. Der blev taget en blodprøve på løbsdagen 
efter hestens ankomst til travbanen inden opvarmning. Antal 
hvide blodlegemer og andre infektionstal blev målt sammen 
med muskel- og levertal. Hestens præstation blev vurderet 

ved at sammenholde tidligere resultater med hestens place-
ring og kilometertid opnået på den løbsdag, hvor der blev 
udtaget blodprøver. Ligeledes blev hestenes trænere kontaktet 
telefonisk efter løbet og interviewet om hestens præstation. 

Undersøgelserne viste, at ca. en femtedel af hestene havde 
afvigende infektionstal. Afvigelserne var dog så milde, at 
de vurderes at være uden klinisk betydning for hesten. De 
statistiske beregninger viste også, at infektionstallene ikke 
kunne anvendes til at forudsige hestens præstation på løbs-
dagen. Der var en lille tendens til sammenhæng mellem 
hvide blodlegemer og trænerens vurdering af præstation samt 
kilometertid, hvilket betyder, at hvis der er usikkerhed om 
hvorvidt en hest er klar til at starte i løb, kan måling af de 
hvide blodlegemer bidrage til at afklare, om hesten har en 
ikke-erkendt sygdomstilstand, der kan have betydning for 
dens præstation.

Ligeledes viste undersøgelserne, at travheste har højere 
muskeltal end rideheste. Dette vurderedes at være en effekt 
af træningen, og de statistiske beregninger viste også, at ri-

sikoen for at opnå en bundplacering i løbet faldt, og chancen 
for at hesten indfriede trænerens forventninger til dens præ-
station steg, jo højere hestens muskeltal var. Studiet konklu-
derer derfor, at de høje muskeltal ikke er udtryk for skader, 
men er udtryk for at hestene er veltrænede.

Trænerne kender hestene
Samlet set var konklusionen af studiet, at når det gælder pro-
fessionelt trænede heste, som af træner er vurderet klar til 
start, så er trænerens kendskab til hesten en bedre vurdering 
af hestens fitness end tallene i en blodprøve.

Forfatterne ønsker endnu engang at takke de ejer, trænere 
og heste, der bidrog til undersøgelsen. Projektet har modtaget 
støtte fra Jubilæumsfonden (Kongeriget Danmarks Heste-
forsikring), Gårdejer Hans Nielsens Fond, Merial Norden 
og Boehringer-Ingelheim. 

Resultaterne vil i anonymiseret form blive publiceret i et 
internationalt videnskabeligt fagtidsskrift, da de vurderes at 
have interesse for dyrlæger også udenfor Danmark. Yderligere 
spørgsmål vedr. projektet og dets resultater rettes til profes-
sor Stine Jacobsen, stj@sund.ku.dk, tlf. 35332620 eller Peter 
Fog, Ansager Dyrehospital, tlf. 75297066.  n

Konklusionen er, at trænerens 

kendskab til hesten er en bedre 

vurdering af hestens fitness, end 

tallene i en blodprøve
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AVL MÅNEDENS OPDRÆTTER APRIL  

NIELS H. ANDERSEN 
Efter den overbevisende sejr i DM for Hopper til Patricia Hastrup, er 
det den fantastiske hoppes opdrætter Niels H. Andersen, der af Dansk 
Hestevæddeløb er kåret som månedens opdrætter i april
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 Godt nok er den 10-årige Patricia Hastrup i norsk eje 
ved Odd-Arne Torp, i norsk træning hos Jens Kri-
stian Brenne, og havde en norsk kusk i Lars Anvar 

Kolle, da Patricia Hastrup vandt DM for Hopper på Fyens 
Væddeløbsbane. Men opdrætteren er dansk.

Niels H. Andersen er navnet på opdrætteren, som igennem 
mere end fem årtier har opdrættet de kendte ”Hastrup-heste”, 
som der har været en del af i årenes løb. 

Den 72-årige opdrætter er ”still going strong”, og nød til 
fulde opvisningen fra Patricia Hastrup, der viste sig helt over-
legen i DM for Hopper efter føring fra start til mål. 

– Patricia Hastrup var en fin hest, men ikke noget ekstra-
ordinært at se på, fortæller Niels H. Andersen.

– Moderen Isabella Hastrup kunne slet ikke trave, men 
jeg blev fortalt, at Sugarcane Hanover-hopper var attraktive 
som følhopper, så hun fik chancen i avlen.

Det viste sig at være Niels H. Andersens måske klogeste 
beslutning som opdrætter. DM-triumfen er foreløbigt Niels 
H. Andersens største triumf i et mangeårigt travliv, og den 
normalt hårdkogte opdrætter bliver stadig bevæget, når han 
ser tilbage på DM-sejren.

– Det var stort for mig at gå rundt på staldterrænet efter 
sejren. Jeg fik lov til at løfte pokalen og alle mulige menne-
sker kom og lykønskede mig. Jeg må indrømme, at jeg fik 
en klump i halsen, fortæller Niels H. Andersen, der kan leve 
længe på en sådan triumf.

– Engang var der en københavner, der sagde til mig, at man 
skal tabe og vinde med samme sind, og deltage i den olympi-
ske ånd. Det er dog svært at være ”pissesur” når man lige har 
vundet et DM, lyder det med et smil fra Niels H. Andersen.

Stadig aktiv opdrætter
Trods alderen er Niels H. Andersen stadig aktiv med op-
drættervirksomhed.

– Jeg har trappet en anelse ned i forhold til tidligere, men 
får to føl i år og bedækker tre hopper ved Great Challenger. 
Lige nu har jeg tolv heste i alt, forklarer Niels H. Andersen.

Trods sine mange år i sporten er Niels H. Andersen sta-
dig sulten på flere oplevelser, og gør sig ingen tanker om, at 
holde op lige foreløbig. Så længe helbredet holder, og sporten 
formår at køre videre på et rimeligt niveau, så bliver han ved.

Niels H. Andersen har dog også god hjælp i dagligdagen 
med de mange heste, og han lægger ikke skjul på, at nabopi-
gen Rikke Kristensen, der er en dygtig montérytter, og som 
dagligt kommer og hjælper i stalden, er til uvurderlig hjælp.

– Jeg blev egentlig opdrætter ved et uheld. Min kone var 
som barn blevet lovet en hest af sin far, men det løfte holdt 
han ikke. Jeg ville derfor opfylde hendes drøm og købte som 
20-årig en hest til hende, der så efterfølgende viste sig at være 
en travhest, fortæller Niels H. Andersen. n

Niels H. Andersen – også 
kendt som ”Hastrup-manden” 
– oplevede sin største triumf i 
karrieren, da opdrættet Patricia 
Hastrup vandt DM for Hopper 
den 30. april.
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TRAVKALENDER        Propositioner

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

STARTMELDINGSDATOERLØBSDAGE I JULI

Tirsdag 27. juni: Aarhus  ......................................... 1. juli
 Aarhus  ......................................... 2. juli
Onsdag 28. juni: Bornholm  .................................... 4. juli
Torsdag 29. juni: Aalborg  ....................................... 5. juli
 Nykøbing ....................................  6. juli
Mandag 3. juli: Billund  .........................................7. juli
Tirsdag 4. juli: Aarhus  ......................................... 8. juli
 Charlottenlund  ........................... 9. juli
 Skive  .......................................... 10. juli
Onsdag 5. juli: Bornholm  .................................. 11. juli
Torsdag 6. juli: Aalborg  ..................................... 12. juli
Mandag 10. juli: Charlottenlund  ......................... 14. juli
Tirsdag 11. juli: Aarhus  ....................................... 16. juli
Onsdag 12. juli: Bornholm  .................................. 18. juli
Torsdag 13. juli: Skive  ...........................................19. juli
Fredag 14. juli: Bornholm  .................................. 21. juli
Mandag 17. juli: Odense  ...................................... 21. juli
Tirsdag 18. juli: Nykøbing  .................................. 23. juli
 Aalborg .....................................  24. juli
Onsdag 19. juli: Bornholm  .................................. 25. juli
Torsdag 20. juli: Charlottenlund .........................  26. juli
Mandag 24. juli: Billund  ...................................... 28. juli
 Odense  ...................................... 29. juli
Tirsdag 25. juli: Aarhus  ....................................... 30. juli

Lørdag 1. Aarhus ........................................ kl. 12.45
Søndag 2. Aarhus ........................................ kl. 12.55
Tirsdag 4. Bornholm .................................... kl. 18.15
Onsdag 5. Aalborg ....................................... kl. 15.15
Torsdag 6. Nykøbing .................................... kl. 18.30
Fredag 7. Billund ........................................ kl. 15.45
Lørdag 8. Aarhus ........................................kl. 12.00
Søndag 9. Charlottenlund ........................... kl. 18.55
Mandag 10. Skive ........................................... kl. 18.30
Tirsdag 11. Bornholm .................................... kl. 18.15
Onsdag 12. Aalborg ....................................... kl. 15.15
Fredag 14. Charlottenlund ........................... kl. 15.45
Søndag 16. Aarhus ........................................ kl. 13.15
Tirsdag 18. Bornholm .................................... kl. 18.15
Onsdag 19. Skive ........................................... kl. 15.15
Fredag 21. Odense ........................................ kl. 15.45
Fredag 21. Bornholm .................................... kl. 18.15
Søndag 23. Nykøbing .................................... kl. 13.15
Mandag 24. Aalborg ....................................... kl. 18.30
Tirsdag 25. Bornholm .................................... kl. 18.15
Onsdag 26. Charlottenlund ........................... kl. 15.15
Fredag 28. Billund ........................................ kl. 15.45
Lørdag 29. Odense ........................................ kl. 12.45
Søndag 30. Aarhus ........................................ kl. 13.15
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INFO       Opdrætterforeningens auktion i Aalborg

§1 Auktionen afholdes af Foreningen af 
Traveropdrættere i Danmark (Opdrætter-
foreningen) i samarbejde med Racing Arena 
Aalborg.
§2 Auktionen er åben for registrerede trav-
heste født i 2016.
Opdrætterforeningen forbeholder sig ret til 
at fastlægge antallet af heste på auktionen.
Opdrætterforeningen forbeholder sig ret til 
at aflyse auktionen, eksempelvis ved mang-
lende (et for lille antal) tilmeldinger.
§3 Anmeldelse til auktionen er kun gyldig, 
når anmeldelsen sker på auktionsholders 
anmeldelsesblanket subsidiært andet medie 
defineret af Opdrætterforeningen.
Anmeldelsesgebyr udgør kr. 1.600,00 + 
moms pr. åring for medlemmer af Opdræt-
terforeningen og kr. 2.250,- + moms pr. 
åring for ikke medlemmer.
Anmeldelsesgebyret forfalder ved optagelse 
på auktionen.
Dersom ejeren af en tilmeldt hest har forfal-
den gæld til DTC eller Opdrætterforenin-
gen, kan ejerens heste slettes fra deltagelse 
på auktionen helt frem til afholdelsen.
§4 Anmeldelsesfristen til auktionen udløber 
efter den 19. juni 2017.
Der tilmeldes på Opdrætterforeningens an-
meldelsesblanket der skal sendes til:
Opdrætterforeningen Svanekevej 45, 3751 
Østermarie.
Mail: mikkelstub@msn.com
§5 Registreringsattest på de godkendte he-
ste skal være Opdrætterforeningen i hænde 
senest sammen med anmeldelsen.
§6 Mindste bud på auktionen er kr. 
10.000,- (+ moms)
Anmelder har ikke mulighed for at fastsætte 
en anden mindstepris på den udbudte hest, 
men må selv, eller gennem en befuldmægti-
get, byde med på auktionen.
Auktionarius fastsætter størrelse af overbud.
§7 Afmeldes en anmeldt hest efter udsen-
delse af korrektur af auktionssiden, men før 
auktionsdagen, refunderes anmeldelsesge-
byret ikke.
§8 Udebliver en hest, eller afmeldes en hest 
uden bekræftet dyrlægeattest på sygdom på 
auktionsdagen, betaler anmelder til arran-
gørerne kr. 15.000,- + moms.
§9 De anmeldte heste står vederlagsfrit, 
men for anmelders risiko, på Aalborg Væd-
deløbsbane i forbindelse med auktionen. 
Anmelderne af de godkendte heste vil 

modtage særskilt oplysning om vilkår for 
opstaldningen.
§10 Ved hestens ankomst- og før opstald-
ning i auktionsområdet skal Opdrætterfor-
eningen modtage en højst 3 dage gammel 
dyrlæge- eller ejer -attest, der attesterer at 
pågældende hest er sund og rask og uden 
tegn på smitsom sygdom, ligesom det at-
testeres, at pågældende hest kommer fra 
et sted hvor der ikke er smitsom sygdom. 
For hingstes vedkommende skal attesten 
endvidere attestere at den er i besiddelse af 
normale ydre kønsorganer. Sammen med 
dyrlæge- eller ejer -attest for sundhed skal 
auktionshestens Hestepas afleveres i Op-
drætterforeningens varetægt under auktio-
nen. I hestepasset skal gyldige vaccinationer 
være indføjet. Vaccination skal have fundet 
sted senest 14 dage før ankomsten til
auktionsstedet. Såfremt hesten ikke er ba-
sisvaccineret, vaccineres den 2 gange med 1 
måneds mellemrum, hvoraf sidste vacci-
nation skal have fundet sted senest 14 dage 
inden ankomsten.
Røntgenfotografering er påbudt for alle til-
meldte åringer.
Røntgenundersøgelserne skal ske med digi-
tal røntgen.
I dokumentation for røntgenfotografering 
skal minimum anføres følgende projektio-
ner taget:
a. Latero-medial projektion af alle 4 tæer.

b. 115 grader skrå plantaro-lateral, dorso-
medial projektion af begge haser.
c. Caudolateral-craniomedial oblique pro-
jektion af begge bagknæ.
Dyrlægeattest samt en udtalelse fra den dyr-
læge der har foretaget røntgenfotograferin-
gen skal være Opdrætterforeningen i hænde 
senest 20. juni 2016.
Kun åringer der konkluderes som ”Der er 
ikke fundet røntgenologiske forandringer” 
og ”De røntgenologiske fund anses ikke at 
få betydning for hestens fremtidige brug” - 
kan optages på auktionen.
I auktionens katalog offentliggøres kun 
røntgenfotograferingens konklusion.
Den detaljerede røntgendokumentationen 
ophænges på hestens boksdør.
Auktionens- dyrlæge og -arrangører har ret 
til ved ankomsten eller på auktionsdagen, at 
afvise heste der ikke er i normal god stand 
eller med tvivlsomme fysiske kendetegn .
§11 Hestene købes som beset af køber og i 
den stand, hvori de ved hammerslag fore-
findes og uden garanti af nogen art. Efter 
hammerslag står hesten for købers regning 
og risiko i enhver henseende. Det skal dog 
bemærkes at Købelovens betingelser i mu-
ligt omfang finder anvendelse i forholdet 
mellem køber og sælger.
§12 Auktionsholder påtager sig intet ansvar 
for de anmeldte heste, deres stand eller for 
det i kataloget anførte. Rekorder, løbsresul-

Foreningen af 
Traveropdrættere i 

Danmarks auktion på 
Racing Arena Aalborg

AUKTIONS 
BETINGELSER
LØRDAG DEN 16. 
SEPTEMBER 2017
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INFO       Opdrætterforeningens auktion i Aalborg

§1 Auktionen afholdes af Foreningen af 
Traveropdrættere i Danmark (Opdrætter-
foreningen) i samarbejde med Racing Arena 
Aalborg.
§2 Auktionen er åben for registrerede trav-
heste født i 2016.
Opdrætterforeningen forbeholder sig ret til 
at fastlægge antallet af heste på auktionen.
Opdrætterforeningen forbeholder sig ret til 
at aflyse auktionen, eksempelvis ved mang-
lende (et for lille antal) tilmeldinger.
§3 Anmeldelse til auktionen er kun gyldig, 
når anmeldelsen sker på auktionsholders 
anmeldelsesblanket subsidiært andet medie 
defineret af Opdrætterforeningen.
Anmeldelsesgebyr udgør kr. 1.600,00 + 
moms pr. åring for medlemmer af Opdræt-
terforeningen og kr. 2.250,- + moms pr. 
åring for ikke medlemmer.
Anmeldelsesgebyret forfalder ved optagelse 
på auktionen.
Dersom ejeren af en tilmeldt hest har forfal-
den gæld til DTC eller Opdrætterforenin-
gen, kan ejerens heste slettes fra deltagelse 
på auktionen helt frem til afholdelsen.
§4 Anmeldelsesfristen til auktionen udløber 
efter den 19. juni 2017.
Der tilmeldes på Opdrætterforeningens an-
meldelsesblanket der skal sendes til:
Opdrætterforeningen Svanekevej 45, 3751 
Østermarie.
Mail: mikkelstub@msn.com
§5 Registreringsattest på de godkendte he-
ste skal være Opdrætterforeningen i hænde 
senest sammen med anmeldelsen.
§6 Mindste bud på auktionen er kr. 
10.000,- (+ moms)
Anmelder har ikke mulighed for at fastsætte 
en anden mindstepris på den udbudte hest, 
men må selv, eller gennem en befuldmægti-
get, byde med på auktionen.
Auktionarius fastsætter størrelse af overbud.
§7 Afmeldes en anmeldt hest efter udsen-
delse af korrektur af auktionssiden, men før 
auktionsdagen, refunderes anmeldelsesge-
byret ikke.
§8 Udebliver en hest, eller afmeldes en hest 
uden bekræftet dyrlægeattest på sygdom på 
auktionsdagen, betaler anmelder til arran-
gørerne kr. 15.000,- + moms.
§9 De anmeldte heste står vederlagsfrit, 
men for anmelders risiko, på Aalborg Væd-
deløbsbane i forbindelse med auktionen. 
Anmelderne af de godkendte heste vil 

modtage særskilt oplysning om vilkår for 
opstaldningen.
§10 Ved hestens ankomst- og før opstald-
ning i auktionsområdet skal Opdrætterfor-
eningen modtage en højst 3 dage gammel 
dyrlæge- eller ejer -attest, der attesterer at 
pågældende hest er sund og rask og uden 
tegn på smitsom sygdom, ligesom det at-
testeres, at pågældende hest kommer fra 
et sted hvor der ikke er smitsom sygdom. 
For hingstes vedkommende skal attesten 
endvidere attestere at den er i besiddelse af 
normale ydre kønsorganer. Sammen med 
dyrlæge- eller ejer -attest for sundhed skal 
auktionshestens Hestepas afleveres i Op-
drætterforeningens varetægt under auktio-
nen. I hestepasset skal gyldige vaccinationer 
være indføjet. Vaccination skal have fundet 
sted senest 14 dage før ankomsten til
auktionsstedet. Såfremt hesten ikke er ba-
sisvaccineret, vaccineres den 2 gange med 1 
måneds mellemrum, hvoraf sidste vacci-
nation skal have fundet sted senest 14 dage 
inden ankomsten.
Røntgenfotografering er påbudt for alle til-
meldte åringer.
Røntgenundersøgelserne skal ske med digi-
tal røntgen.
I dokumentation for røntgenfotografering 
skal minimum anføres følgende projektio-
ner taget:
a. Latero-medial projektion af alle 4 tæer.

b. 115 grader skrå plantaro-lateral, dorso-
medial projektion af begge haser.
c. Caudolateral-craniomedial oblique pro-
jektion af begge bagknæ.
Dyrlægeattest samt en udtalelse fra den dyr-
læge der har foretaget røntgenfotograferin-
gen skal være Opdrætterforeningen i hænde 
senest 20. juni 2016.
Kun åringer der konkluderes som ”Der er 
ikke fundet røntgenologiske forandringer” 
og ”De røntgenologiske fund anses ikke at 
få betydning for hestens fremtidige brug” - 
kan optages på auktionen.
I auktionens katalog offentliggøres kun 
røntgenfotograferingens konklusion.
Den detaljerede røntgendokumentationen 
ophænges på hestens boksdør.
Auktionens- dyrlæge og -arrangører har ret 
til ved ankomsten eller på auktionsdagen, at 
afvise heste der ikke er i normal god stand 
eller med tvivlsomme fysiske kendetegn .
§11 Hestene købes som beset af køber og i 
den stand, hvori de ved hammerslag fore-
findes og uden garanti af nogen art. Efter 
hammerslag står hesten for købers regning 
og risiko i enhver henseende. Det skal dog 
bemærkes at Købelovens betingelser i mu-
ligt omfang finder anvendelse i forholdet 
mellem køber og sælger.
§12 Auktionsholder påtager sig intet ansvar 
for de anmeldte heste, deres stand eller for 
det i kataloget anførte. Rekorder, løbsresul-
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tater og startpræmiesummer er så vidt mu-
ligt korrekte og ført ajour per 1. juli 2017.
§13 Anmelder holder Opdrætterforenin-
gen skadesløs for ethvert påkrav, det være 
sig krav om erstatning, sagsomkostninger 
eller andet som Opdrætterforeningen måtte 
ifalde som konsekvens af de ved hestene an-
førte bemærkninger.
Købere er gjort opmærksom på, at sup-
plerende oplysninger vedrørende hesten 
kan gives af såvel auktionens speaker som 
af auktionarius, samt ved opslag på hestens 
boksdør. Sådanne oplysninger har samme 
retsvirkning, som hvis de var optaget i auk-
tionskataloget.
§14 Auktionsholder påtager sig intet ansvar 
for betaling af de solgte Åringer.
Betaling for det købte betales efter frem-
sendt faktura, kontant eller check af køber 
ved hammerslag. Auktionsholder er, såfremt 
anmelder ikke har modsat sig dette, beret-
tiget til at bevilge kredit i op til 14 dage fra 
auktionsdagen.
Eventuelle tab som følge af afgiven kredit, 
kan ikke rettes mod auktionarius eller Op-
drætterforeningen.
For heste som sælges til købere, som er be-
vilget kredit gælder:
• Hesten livsforsikres i kreditperioden for 
købers regning for den samlede købspris. 
(budsum + evt. moms + salær + moms)
• Forsikringen tegnes i ”Dansk Hestefor-
sikring” til 2 % af forsikringssummen pr. 
påbegyndt måned.
• Ejendomsretten overgår først til køber når 
hele købesummen, inkl. moms og salær, er 
indbetalt til Opdrætterforeningen.
Skulle en indkøbt hest blive syg, komme 
til skade eller dø efter hammerslag, men 
før ejendomsretten er overgået til køber, er 
denne ikke desto mindre pligtig til at betale 
hele købesummen.
§15 For heste, der er anmeldt til auktionen 
af sælgere der er momsregistreret, gælder at 
anmelder skal oplyse momsnummer til Op-
drætterforeningen.
§16 Køberen er pligtig til på anfordring 
straks at opfylde de gældende salgsbetingel-
ser for auktionen eller udlevere det købte.
Ved tilbagelevering på grund af købers 
misligholdelse er køber pligtig til at svare 
alle tab og omkostninger ved nyt salg, hvad 
enten dette er auktionssalg eller alminde-
ligt salg, køber har intet krav på et eventuelt 
overskud.
Ønsker sælger eller køber at foretage retslige 
skridt mod modparten, skal dette ske på 
eget initiativ og for egen regning. En sådan 
handling er Opdrætterforeningen uved-
kommende.
§17 Den person, som afgiver bud, hæfter for 
opfyldelse af auktionsbetingelser.
Køber flere i forening, hæftes der solidarisk.
§18 Det enkelte salg sker ved hammerslag. 
Tvivl om højeste bud afgøres ved nyt opråb. 
Byder flere det samme, er auktionarius be-
rettiget til at vælge.
Ved hammerslag betaler Anmelder 2,5 % af 
budsummen plus moms i salær til Opdræt-
terforeningen.
Ved hammerslag betaler køber budsummen 

plus moms på budsum jf. §15
Ved hammerslag betaler køber yderligere 
2,5 % af budsummen plus moms i salær til 
Opdrætterforeningen.
Ved tilbagekøb af åringer: Ved bud på kr. 
25.000 og derudover betaler sælger 2,5% + 
moms af den samlede budsum.
§19 Erlægges betalingen ikke kontant ved 
hammerslag eller indenfor den oplyste be-
talingsfrist, er køber pligtig til at udrede de 
med inddrivelsen forbundne omkostninger 
og pligtige til at forrente restancerne med 
den gældende diskonto + 6 % pro annum fra 
hammerslag til betaling sker.
§20 Indskud til Auktionsløb 2018: (Afvik-
les på Aalborg Væddeløbsbane i forbindelse 
med Aalborg Store Pris) - for heste (årin-
ger), der har været optaget i auktionskata-
log til enten Opdrætterforeningens- eller 
DTC’s Derbyauktion i 2017, er obligato-
risk for såvel anmelder/sælger og køber og 
udgør:
Ved optagelse i auktionskatalog: Anmelder 
betaler kr. 500,-

Udebliver/udgår en anmeldt hest fra auktio-
nen efter udsendelse af korrektur af aukti-
onsside, betaler anmelder/sælger kr. 500,-
Ved tilbagekøb: Anmelder/sælger betaler 
kr. 500,-
Ved salg: Køber betaler kr. 500,-
Yderligere indskud til Auktionsløb 2018:
1. Februar 2018: Ejer betaler kr. 500,-
2. Ved startmelding: Ejer betaler kr. 1.500,-
§21 Ethvert spørgsmål om handlens tilba-
gegang i anledning af fejl, mangler, erstat-
ning eller afslag i købesummen i anledning 
af sådanne fejl eller mangler, indbringes for 
de civile domstole efter reglerne i Købelo-
ven. Ethvert spørgsmål om mangler skal 
køber rette direkte overfor sælger. Enhver 
tvist skal afgøres efter dansk ret, værneting 
er sælgers hjemting.
En sådan tvist er således såvel auktionarius 
som Opdrætterforeningen uvedkommende.
Ophold på auktionsarealerne sker på eget 
ansvar.

Undertegnede anmelder hermed nedenstående mig tilhørende travheste til
Opdrætterforeningens auktion lørdag den 16. september i Aalborg.
Og erklærer mig bekendt og indforstået med de mig som anmelder ifølge  
auktionsbetingelserne påhvilende forpligtelser.

Hestens navn: Køn:
(Blokbogstaver) (Hingst/hoppe/vallak)

Hestens navn: Køn:
(Blokbogstaver) (Hingst/hoppe/vallak)

Hestens navn: Køn:
(Blokbogstaver) (Hingst/hoppe/vallak)

Ejers navn::

Fuldstændig adresse:

Telefonnummer:

Mailadresse:

Momsnummer: 
(Skal udfyldes såfremt anmelderen er momsregistreret)

Anmeldelse skal være Opdrætterforeningen, Svanekevej 45, 3751 Østermarie i hænde:
         Senest 19. juni 2017 - Husk at medsende registreringsattest.

Ejers egenhændige underskrift:

ANMELDELSESBLANKET 
OPDRÆTTERFORENINGENS AUKTION I AALBORG 2017

5VÆDDELØBSBLADET   ·   05/17VÆDDELØBSBLADET   ·   05/17 49



TRAVKALENDER        Propositioner

Løb 5 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 5 
(finale Charlottenlund 8/10)
3-14-årige højst 50.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-
1.500-900 (6 præmier) Indskud: 500 kr.

Løb 6 - Lundens Amatørmesterskab, 
indl. afd.
3-14-årige højst 60.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-
450 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk. 
De fem bedst placerede heste er forplig-
tet til start i finalen onsdag 26. juli fra 
distancen 2000 meter. Ved dødt løb på 
femtepladsen går hesten/e med f lest point 
på startmeldingsdagen for den indl. afd. 
videre til finalen.

Løb 7 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 4 
(finale Charlottenlund 8/10)
3-14-årige højst 100.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-
1.500-900 (6 præmier) Indskud: 500 kr.

Løb 8 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 3 
(finale Charlottenlund 8/10)
3-14-årige højst 200.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-
1.500-900 (6 præmier) Indskud: 500 kr.

Løb 9 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 2 
(finale Charlottenlund 8/10)
3-14-årige højst 500.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-
1.500-900 (6 præmier) Indskud: 500 kr.

Løb 10 - Monteløb
4-14-årige. 2000 m. Monté. Tillæg 20 m 
ved 80.001 kr., 40 m ved 240.001 kr., 60 
m ved 720.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-
1.000-600 (6 præmier) Indskud: 400 kr.

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.

Fredag 14. juli kl. 15.45

Startmelding: 
Mandag 10. juli kl. 8.30-11.00

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

Løb 1
2-14-årige højst 7.500 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 1.851 kr. 12 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 2
2-14-årige højst 15.000 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 
25.000 kr.

Løb 3
2-14-årige højst 32.500 kr.
2000 m. Autostart. Grundlag 15.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Indskud: 300 kr.
Løbet er åbent for 3-årige med højst 
50.000 kr.

Løb 4
2-14-årige højst 65.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Indskud: 300 kr.
Løbet er åbent for 3-årige med højst 
100.000 kr.

Løb 5
2-14-årige højst 130.000 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 
200.000 kr.

Løb 6 - Lundens Amatørmesterskab, 
indl. afd.
3-14-årige 60.001 - 180.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-
450 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk. 
De fem bedst placerede heste er forplig-
tet til start i finalen onsdag 26. juli fra 
distancen 2020 meter. Ved dødt løb på 
femtepladsen går hesten/e med f lest point 
på startmeldingsdagen for den indl. afd. 
videre til finalen. Hest kan kun starte i en 
indl. afd.

Løb 7 - Julijagten
2-14-årige. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 275.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Det Danske Travselskab
Traverbanevej 10
2920 Charlottenlund

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

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

Søndag 9. juli kl. 18.55

Startmelding:
 Tirsdag 4. juli kl. 8.30-11.00

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

Løb 1 - 4-års Hoppeløb
4-årige hopper.
2000 m. Autostart.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.000-
2.000-1.200 (6 præmier) Indskud: 500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 2
2-14-årige højst 8.500 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 2.501 kr. 12 startende.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-
1.000 (5 præmier) Indskud: 400 kr.

Løb 3 - Summer Meeting Talents
3-14-årige. 2000 m. Tillæg 20 m ved 
13.001 kr., 40 m ved 30.001 kr., 60 m ved 
75.001 kr., 80 m ved 225.001 kr., 100 m 
ved 750.001 kr.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.000-
2.000 (5 præmier) Indskud: 500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk. 
For kuske med dansk licens som er født 
1/1 1992 eller senere (dog må A-trænere 
ikke deltage). De to bedst placerede kuske 
kvalificerer sig til finalen på Åby torsdag 
27/7, hvor vinderen af finalen sikrer sig 
et gavekort på 20.000 svenske kroner til 
en studierejse (evt. gevinstskat betales af 
vinderen). Ved dødt løb på andenpladsen 
foretages der lodtrækning om, hvem der 
går til finalen.

Løb 4
2-14-årige højst 25.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-
1.000 (5 præmier) Indskud: 400 kr.
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Løb 5 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 5 
(finale Charlottenlund 8/10)
3-14-årige højst 50.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-
1.500-900 (6 præmier) Indskud: 500 kr.

Løb 6 - Lundens Amatørmesterskab, 
indl. afd.
3-14-årige højst 60.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-
450 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk. 
De fem bedst placerede heste er forplig-
tet til start i finalen onsdag 26. juli fra 
distancen 2000 meter. Ved dødt løb på 
femtepladsen går hesten/e med f lest point 
på startmeldingsdagen for den indl. afd. 
videre til finalen.

Løb 7 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 4 
(finale Charlottenlund 8/10)
3-14-årige højst 100.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-
1.500-900 (6 præmier) Indskud: 500 kr.

Løb 8 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 3 
(finale Charlottenlund 8/10)
3-14-årige højst 200.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-
1.500-900 (6 præmier) Indskud: 500 kr.

Løb 9 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 2 
(finale Charlottenlund 8/10)
3-14-årige højst 500.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-
1.500-900 (6 præmier) Indskud: 500 kr.

Løb 10 - Monteløb
4-14-årige. 2000 m. Monté. Tillæg 20 m 
ved 80.001 kr., 40 m ved 240.001 kr., 60 
m ved 720.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-
1.000-600 (6 præmier) Indskud: 400 kr.

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.

Fredag 14. juli kl. 15.45

Startmelding: 
Mandag 10. juli kl. 8.30-11.00

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

Løb 1
2-14-årige højst 7.500 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 1.851 kr. 12 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 2
2-14-årige højst 15.000 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 
25.000 kr.

Løb 3
2-14-årige højst 32.500 kr.
2000 m. Autostart. Grundlag 15.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Indskud: 300 kr.
Løbet er åbent for 3-årige med højst 
50.000 kr.

Løb 4
2-14-årige højst 65.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Indskud: 300 kr.
Løbet er åbent for 3-årige med højst 
100.000 kr.

Løb 5
2-14-årige højst 130.000 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 
200.000 kr.

Løb 6 - Lundens Amatørmesterskab, 
indl. afd.
3-14-årige 60.001 - 180.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-
450 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk. 
De fem bedst placerede heste er forplig-
tet til start i finalen onsdag 26. juli fra 
distancen 2020 meter. Ved dødt løb på 
femtepladsen går hesten/e med f lest point 
på startmeldingsdagen for den indl. afd. 
videre til finalen. Hest kan kun starte i en 
indl. afd.

Løb 7 - Julijagten
2-14-årige. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 275.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Det Danske Travselskab
Traverbanevej 10
2920 Charlottenlund

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

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

Søndag 9. juli kl. 18.55

Startmelding:
 Tirsdag 4. juli kl. 8.30-11.00

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

Løb 1 - 4-års Hoppeløb
4-årige hopper.
2000 m. Autostart.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.000-
2.000-1.200 (6 præmier) Indskud: 500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 2
2-14-årige højst 8.500 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 2.501 kr. 12 startende.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-
1.000 (5 præmier) Indskud: 400 kr.

Løb 3 - Summer Meeting Talents
3-14-årige. 2000 m. Tillæg 20 m ved 
13.001 kr., 40 m ved 30.001 kr., 60 m ved 
75.001 kr., 80 m ved 225.001 kr., 100 m 
ved 750.001 kr.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.000-
2.000 (5 præmier) Indskud: 500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk. 
For kuske med dansk licens som er født 
1/1 1992 eller senere (dog må A-trænere 
ikke deltage). De to bedst placerede kuske 
kvalificerer sig til finalen på Åby torsdag 
27/7, hvor vinderen af finalen sikrer sig 
et gavekort på 20.000 svenske kroner til 
en studierejse (evt. gevinstskat betales af 
vinderen). Ved dødt løb på andenpladsen 
foretages der lodtrækning om, hvem der 
går til finalen.

Løb 4
2-14-årige højst 25.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-
1.000 (5 præmier) Indskud: 400 kr.
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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 - 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 star-
tende.

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

Onsdag 26. juli kl. 15.15

Startmelding: 
Torsdag 20. juli kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der 
senest har startet i udenlandsk træning, 
skal være startmeldt senest onsdag 19. juli 
kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så 
kan startmeldingen afvises.

Løb 1
2-14-årige højst 4.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Indskud: 300 kr.
Løbet er åbent for hopper med højst 
6.000 kr.

Løb 2
2-14-årige højst 10.000 kr.
2000 m. Autostart. Grundlag 4.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Indskud: 300 kr.
Løbet er åbent for hopper med højst 
15.000 kr.

Løb 3
2-14-årige højst 20.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Indskud: 300 kr.
Løbet er åbent for hopper med højst 
30.000 kr.

Løb 4
2-14-årige højst 40.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Indskud: 300 kr.
Løbet er åbent for hopper med højst 
60.000 kr.

Løb 5 - Lundens Amatørmesterskab, 
finale
3-14-årige højst 180.000 kr.
2000 m. Tillæg 20 m ved 60.001 kr.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-
1.250-750 (6 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk. 
For de heste der har kvalificeret sig til 
start.

Løb 6 - Ruder Konge Pokalen
3-14-årige højst 80.000 kr.
2500 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-
1.500-900 (6 præmier) Indskud: 500 kr.
Løbet er åbent for hopper med højst 
120.000 kr.
Ærespræmie og vandrepokal til vinderens 
ejer.

Løb 7
2-14-årige højst 160.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-
1.000 (5 præmier) Indskud: 400 kr.
Løbet er åbent for hopper med højst 
240.000 kr.

Løb 8
2-14-årige højst 350.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-
1.000 (5 præmier) Indskud: 400 kr.
Løbet er åbent for hopper med højst 
525.000 kr.

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

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

Observatorievejen 2
8000 Århus C

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

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

Lørdag 1. juli kl. 12.45

Startmelding: 
Tirsdag 27. juni kl. 8.30-11.00

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

Løb 1 - 3 års Hoppeløb
3-årige hopper.
1800 m. Autostart.
Præmier: 30.000-15.000-7.500-4.500-
3.000-2.000 (6 præmier) Indskud: 500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 2
2-14-årige højst 4.500 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-
1.000 (5 præmier) Indskud: 400 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 3 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 14.000 kr.
1800 m. Autostart. Grundlag 4.501 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-
1.000 (5 præmier) Indskud: 400 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 4 - 3 års Løb
3-årige højst 15.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-
1.500-900 (6 præmier) Indskud: 500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 5 - Langdistanceløb
3-14-årige højst 120.000 kr. 2880 m. Til-
læg 20 m ved 25.001 kr.,
40 m ved 55.001 kr.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.000-
2.000 (5 præmier) Indskud: 500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
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Løb 6
3-14-årige højst 30.000 kr.
1800 m. Autostart. Grundlag 14.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-
1.000 (5 præmier) Indskud: 400 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 7 - 4 års Hoppeløb
4-årige hopper højst 55.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 25.000-12.500-6.250-3.750-
2.500-1.500 (6 præmier) Indskud: 500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer. Hop-
per der er tvangsslettet i Jydsk 4-årings 
Hoppe Grand Prix har fortrinsret til start 
og kan starte i løbet uanset startpræmie-
sum.

Løb 8 - Hoppeløb
3-14-årige hopper højst 130.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-
1.000 (5 præmier) Indskud: 400 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 9 - Hoppeløb
3-14-årige hopper. 1800 m. Autostart.
Præmier: 30.000-15.000-7.500-4.500-
3.000-2.000 (6 præmier) Indskud: 500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 10 - Fast Riders Cup - Monteløb
4-14-årige. 1800 m. Monté. Tillæg 20 m 
ved 150.001 kr., 40 m ved 401.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-
1.000 (5 præmier) Indskud: 400 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer. Se reglerne 
for løbsserien.

Løb 11- Tuborg Jydsk 4-årings Hoppe 
Grand Prix 2017
4-årige danskfødte hopper.
1800 m. Autostart.
Forventet præmiesum 250.000 kr. Ind-
skud: 1.000 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, 
kusk, staldmand og opdrætter. Dækken 
og laurbærkrans. Er anmeldt.

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

Søndag 2. juli kl. 12.55

Startmelding: 
Tirsdag 27. juni kl. 8.30-11.00

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

Løb 1 - 2 års Premieren
2-årige. 1800 m. Autostart.
Præmier: 30.000-15.000-7.500-4.000-
3.500-1.500-1.500 (7 præmier) 
Indskud: 500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 2 - 3 års Løb
3-årige. 1800 m. Autostart.
Præmier: 50.000-25.000-12.500-7.500-
5.000-3.000 (6 præmier) Indskud: 500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 3 - Amatørløb
3-14-årige højst 195.000 kr. 1800 m. 
Tillæg 20 m ved 22.001 kr., 40 m ved 
65.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-
1.000-600 (6 præmier) Indskud: 400 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 4 - Dantoto præsenterer Sigter mod 
Stjernerne
3-14-årige højst 315.000 kr. 2300 m. 
Tillæg 20 m ved 35.001 kr., 40 m ved 
95.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-
1.000 (5 præmier) Indskud: 400 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk. Se 
reglerne for løbsserien.

Løb 5 - Travligaen, liga 5 Finale
3-14-årige højst 50.000 kr.
2300 m. Autostart.
Præmier: 40.000-20.000-10.000-6.000-
4.000-3.000-3.000-3.000 (8 præmier) 
Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 6 - Langdistanceløb
3-14-årige. 2880 m. Tillæg 20 m ved 
85.001 kr., 40 m ved 195.001 kr., 60 m 
ved 535.001 kr.
Præmier: 40.000-20.000-10.000-6.000-
4.000-3.000 (6 præmier) Indskud: 500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 7 - Travligaen, liga 4 Finale
3-14-årige højst 100.000 kr.
2300 m. Autostart.
Præmier: 40.000-20.000-10.000-6.000-
4.000-3.000-3.000-3.000 (8 præmier) 
Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 8 - Travligaen, liga 3 Finale
3-14-årige højst 200.000 kr.
2300 m. Autostart.
Præmier: 40.000-20.000-10.000-6.000-
4.000-3.000-3.000-3.000 (8 præmier) 
Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 9 - Travligaen, liga 2 Finale
3-14-årige højst 500.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 40.000-20.000-10.000-6.000-
4.000-3.000-3.000-3.000 (8 præmier) 
Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 10 - Travligaen, liga 1 Finale
3-14-årige.
1800 m. Autostart.
Præmier: 60.000-30.000-15.000-10.000-
5.000-3.000-3.000-3.000 (8 præmier) 
Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 11 - Tuborg Jydsk 4-årings Grand 
Prix 2017
4-årige danskfødte. 2360 m. Autostart.
Forventet præmiesum 450.000 kr. Ind-
skud: 4.000 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, 
kusk, staldmand og opdrætter. Dækken 
og laurbærkrans. Er anmeldt.

Løb 12 - Tuborg Jydsk 4-årings Grand 
Prix Consolation
4-årige danskfødte. 2360 m. Autostart.
Præmier: 37.500-18.750-9.400-5.600-
3.750 (5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, 
kusk, staldmand og opdrætter. Dækken 
og laurbærkrans. Er anmeldt.

Lørdag 8. juli kl. 12.00

Startmelding: 
Tirsdag 4. juli kl. 8.30-11.00

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

Løb 1
2-14-årige højst 9.000 kr. 1800 m. 
Tillæg 20 m ved 2.001 kr. 12 startende.
Præmier: 2.500-1.500-1.000-600-400 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 2 - Amatørløb
3-14-årige højst 126.000 kr. 1800 m. 
Tillæg 20 m ved 14.001 kr., 40 m ved 
42.001 kr.
Præmier: 2.500-1.500-1.000-600-400 
(5 præmier) Intet indskud.
For heste kørt af sin ejer/delejer.

Løb 3 - Amatørløb
3-14-årige højst 270.000 kr. 2300 m. Til-
læg 20 m ved 30.001 kr., 40 m ved 90.001 
kr.
Præmier: 2.500-1.500-1.000-600-400 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 4 - Monteformløb
4-14-årige. 2300 m. Monté. Voltestart.
Præmier: 2.500-1.500-1.000-600-400 
(5 præmier) Intet indskud.

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

Løb 6 - Uddannelsesløb - Formløb
4-14-årige. 1800 m. Voltestart. 
10 startende.
Præmier: 1.500-900-700-500-200 
(5 præmier) Intet indskud.
Se reglerne for løbstypen.
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Løb 6
3-14-årige højst 30.000 kr.
1800 m. Autostart. Grundlag 14.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-
1.000 (5 præmier) Indskud: 400 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 7 - 4 års Hoppeløb
4-årige hopper højst 55.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 25.000-12.500-6.250-3.750-
2.500-1.500 (6 præmier) Indskud: 500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer. Hop-
per der er tvangsslettet i Jydsk 4-årings 
Hoppe Grand Prix har fortrinsret til start 
og kan starte i løbet uanset startpræmie-
sum.

Løb 8 - Hoppeløb
3-14-årige hopper højst 130.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-
1.000 (5 præmier) Indskud: 400 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 9 - Hoppeløb
3-14-årige hopper. 1800 m. Autostart.
Præmier: 30.000-15.000-7.500-4.500-
3.000-2.000 (6 præmier) Indskud: 500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 10 - Fast Riders Cup - Monteløb
4-14-årige. 1800 m. Monté. Tillæg 20 m 
ved 150.001 kr., 40 m ved 401.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-
1.000 (5 præmier) Indskud: 400 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer. Se reglerne 
for løbsserien.

Løb 11- Tuborg Jydsk 4-årings Hoppe 
Grand Prix 2017
4-årige danskfødte hopper.
1800 m. Autostart.
Forventet præmiesum 250.000 kr. Ind-
skud: 1.000 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, 
kusk, staldmand og opdrætter. Dækken 
og laurbærkrans. Er anmeldt.

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

Søndag 2. juli kl. 12.55

Startmelding: 
Tirsdag 27. juni kl. 8.30-11.00

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

Løb 1 - 2 års Premieren
2-årige. 1800 m. Autostart.
Præmier: 30.000-15.000-7.500-4.000-
3.500-1.500-1.500 (7 præmier) 
Indskud: 500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 2 - 3 års Løb
3-årige. 1800 m. Autostart.
Præmier: 50.000-25.000-12.500-7.500-
5.000-3.000 (6 præmier) Indskud: 500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 3 - Amatørløb
3-14-årige højst 195.000 kr. 1800 m. 
Tillæg 20 m ved 22.001 kr., 40 m ved 
65.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-
1.000-600 (6 præmier) Indskud: 400 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 4 - Dantoto præsenterer Sigter mod 
Stjernerne
3-14-årige højst 315.000 kr. 2300 m. 
Tillæg 20 m ved 35.001 kr., 40 m ved 
95.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-
1.000 (5 præmier) Indskud: 400 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk. Se 
reglerne for løbsserien.

Løb 5 - Travligaen, liga 5 Finale
3-14-årige højst 50.000 kr.
2300 m. Autostart.
Præmier: 40.000-20.000-10.000-6.000-
4.000-3.000-3.000-3.000 (8 præmier) 
Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 6 - Langdistanceløb
3-14-årige. 2880 m. Tillæg 20 m ved 
85.001 kr., 40 m ved 195.001 kr., 60 m 
ved 535.001 kr.
Præmier: 40.000-20.000-10.000-6.000-
4.000-3.000 (6 præmier) Indskud: 500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 7 - Travligaen, liga 4 Finale
3-14-årige højst 100.000 kr.
2300 m. Autostart.
Præmier: 40.000-20.000-10.000-6.000-
4.000-3.000-3.000-3.000 (8 præmier) 
Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 8 - Travligaen, liga 3 Finale
3-14-årige højst 200.000 kr.
2300 m. Autostart.
Præmier: 40.000-20.000-10.000-6.000-
4.000-3.000-3.000-3.000 (8 præmier) 
Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 9 - Travligaen, liga 2 Finale
3-14-årige højst 500.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 40.000-20.000-10.000-6.000-
4.000-3.000-3.000-3.000 (8 præmier) 
Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 10 - Travligaen, liga 1 Finale
3-14-årige.
1800 m. Autostart.
Præmier: 60.000-30.000-15.000-10.000-
5.000-3.000-3.000-3.000 (8 præmier) 
Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 11 - Tuborg Jydsk 4-årings Grand 
Prix 2017
4-årige danskfødte. 2360 m. Autostart.
Forventet præmiesum 450.000 kr. Ind-
skud: 4.000 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, 
kusk, staldmand og opdrætter. Dækken 
og laurbærkrans. Er anmeldt.

Løb 12 - Tuborg Jydsk 4-årings Grand 
Prix Consolation
4-årige danskfødte. 2360 m. Autostart.
Præmier: 37.500-18.750-9.400-5.600-
3.750 (5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, 
kusk, staldmand og opdrætter. Dækken 
og laurbærkrans. Er anmeldt.

Lørdag 8. juli kl. 12.00

Startmelding: 
Tirsdag 4. juli kl. 8.30-11.00

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

Løb 1
2-14-årige højst 9.000 kr. 1800 m. 
Tillæg 20 m ved 2.001 kr. 12 startende.
Præmier: 2.500-1.500-1.000-600-400 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 2 - Amatørløb
3-14-årige højst 126.000 kr. 1800 m. 
Tillæg 20 m ved 14.001 kr., 40 m ved 
42.001 kr.
Præmier: 2.500-1.500-1.000-600-400 
(5 præmier) Intet indskud.
For heste kørt af sin ejer/delejer.

Løb 3 - Amatørløb
3-14-årige højst 270.000 kr. 2300 m. Til-
læg 20 m ved 30.001 kr., 40 m ved 90.001 
kr.
Præmier: 2.500-1.500-1.000-600-400 
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 4 - Monteformløb
4-14-årige. 2300 m. Monté. Voltestart.
Præmier: 2.500-1.500-1.000-600-400 
(5 præmier) Intet indskud.

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

Løb 6 - Uddannelsesløb - Formløb
4-14-årige. 1800 m. Voltestart. 
10 startende.
Præmier: 1.500-900-700-500-200 
(5 præmier) Intet indskud.
Se reglerne for løbstypen.
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Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 1800 m. Voltestart. 12 star-
tende.

Søndag 16. juli kl. 13.15

Startmelding: 
Tirsdag 11. juli kl. 8.30-11.00

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

Løb 1 - 3 års Prøven
3-årige danskfødte. 2360 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-
1.250 (5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer. Er an-
meldt.

Løb 2 - 3-års Hoppeprøven
3-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. Er an-
meldt.

Løb 3
2-14-årige højst 3.500 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 4 - Liga A - 5 års Hoppeløb
5-årige danskfødte hopper. 1800 m. 
Tillæg 20 m ved 65.001 kr., 40 m ved 
235.001 kr.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-
1.500-900 (6 præmier) Indskud: 500 kr.

Løb 5-8 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 180.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-
1.000 (5 præmier) Indskud: 400 kr.

Løb 9 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 2 
(finale Charlottenlund 8/10)
3-14-årige højst 500.000 kr.
2300 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-
1.250-750 (6 præmier) Indskud: 500 kr.

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

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

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

Søndag 30. juli kl. 13.15

Startmelding: 
Tirsdag 25. juli kl. 8.30-11.00

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

Løb 1 - 2 års Løb
2-årige. 1800 m. Autostart.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.000-
2.000-1.200 (6 præmier) Indskud: 500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 2
2-14-årige højst 7.000 kr. 1800 m. 
Tillæg 20 m ved 1.851 kr. 12 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 3 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 19.000 kr.
1800 m. Autostart. Grundlag 7.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 4 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 5 
(finale Charlottenlund 8/10)
3-14-årige højst 50.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-
1.250-750 (6 præmier) Indskud: 500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 5 - Langdistanceløb
3-14-årige. 2880 m. Tillæg 20 m ved 
60.001 kr., 40 m ved 140.001 kr., 60 m 
ved 295.001 kr., 80 m ved 875.001 kr.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.000-
2.000-1.200 (6 præmier) Indskud: 500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 6 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 4 
(finale Charlottenlund 8/10)
3-14-årige højst 100.000 kr.
1800 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 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 3 
(finale Charlottenlund 8/10)
3-14-årige højst 200.000 kr.
1800 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
3-14-årige højst 350.000 kr.
1800 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 - Aarhus Travklubs 
Fødselsdagsløb
3-14-årige højst 975.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.000-
2.000-1.200 (6 præmier) Indskud: 500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 10 - Jydsk 3-årings Grand Prix 2017
3-årige danskfødte. 2360 m. Autostart.
Forventet præmiesum 300.000 kr. Ind-
skud: 2.500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, 
kusk, staldmand og opdrætter. Dækken 
og laurbærkrans. Er anmeldt.

Løb 11 - Jydsk 3-årings Hoppe Grand 
Prix 2017
3-årige danskfødte hopper.
1800 m. Autostart.
Forventet præmiesum 150.000 kr. Ind-
skud: 1.000 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, 
kusk, staldmand og opdrætter. Dækken 
og laurbærkrans. Er anmeldt.

Løb 12 - Jydsk 3-årings Grand Prix 
Consolation
3-årige danskfødte. 1800 m. Autostart.
Præmier: 30.000-15.000-7.500-4.500-
3.000 (5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, 
kusk, staldmand og opdrætter. Dækken 
og laurbærkrans. Er anmeldt.

F Ø LG  O S  PÅ
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Nordmarksvej 1
7190 Billund

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

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

Fredag 7. juli kl. 15.45

Startmelding: 
Mandag 3. juli kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der 
senest har startet i udenlandsk træning, 
skal være startmeldt senest fredag 30. juni 
kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så 
kan startmeldingen afvises.

Løb 1 - Givskud Zoo Løb
2-14-årige højst 6.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 1.551 kr. 12 startende.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 2 - Givskud Zoo Løb - Amerika-
nerløb
2-14-årige højst 42.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 14.001 kr. Grundlag 
6.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 3 - Nobel Foods Amatørserie
3-14-årige. 2000 m. Tillæg 20 m ved 
18.001 kr., 40 m ved 54.001 kr., 60 m ved 
162.001 kr., 80 m ved 555.001 kr.
Præmier: 5.000-3.000-2.000-1.000-600-
400 (6 præmier) Indskud: 100 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 4 - Givskud Zoo Løb - Amerika-
nerløb
3-14-årige højst 26.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 5 - Givskud Zoo Løb - Afdelingsløb
3-14-årige højst 80.000 kr.
1900 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 med distan-
cen 1900 meter. Startsporene vil være 
omvendte fra 1. til 2. afdeling. Det skal 
endvidere bemærkes, at heste der bliver 
distancerede eller diskvalificeret i 1. afde-
ling ikke må starte i 2. afdeling. Bonus-
præmie på 5.000 kr. såfremt samme hest 
vinder begge afdelinger.

Løb 7 - Givskud Zoo Løb - Amerika-
nerløb
3-14-årige højst 125.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 8 - Vorbasse Marked Løb - Ameri-
kanerløb
3-14-årige højst 222.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.
Vandrepokal og ærespræmie til vinderens 
ejer.

Løb 9 - Givskud Zoo Løb - Specialløb
3-14-årige højst 450.000 kr. 2020 m. 
Tillæg 20 m ved 55.001 kr., 40 m ved 
165.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.
OBS! Bemærk grunddistancen. 20 meter 
lettelse til heste der køres af en kusk med 
højst 10 sejre. 20 meter lettelse for heste 
der i minimum 10 starter i 2016 + 2017 
ikke har løbet en hurtigere tid end 1.16,0. 
Man kan højst opnå 20 meter lettelse 
totalt, uanset om man opfylder begge "let-
telseskrav".

Løb 10 - Givskud Zoo Løb - Formløb 
Klasse 3 Amatør/Jockey
4-14-årige. 2500 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200 
(6 præmier) Intet indskud. For heste med 
minimum 15 karrierestarter.

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

Fredag 28. juli kl. 15.45

Startmelding: 
Mandag 24. juli kl. 8.30-11.00

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

Løb 1 - Legoland Løb
2-14-årige højst 3.500 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 2 - Legoland Løb
2-14-årige højst 21.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 7.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 3 - Billund Travs Fødselsdagsløb
2-14-årige højst 36.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 12.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 4 - Legoland Løb
3-14-årige højst 58.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 5 - Legoland Løb
3-14-årige højst 94.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 6 - Niels Krarups Mindeløb
3-14-årige højst 160.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Indskud: 300 kr.
Vandrepokal og ærespræmie til vinderens 
ejer.

Løb 7 - Nordisk Mesterskab for Amatø-
rer - Specialløb
3-14-årige. 1900 m. Autostart.
Præmier: 8.000-5.500-4.000-2.000-
1.500-500-500 (7 præmier) Intet indskud.
For heste med højst 6.000 kr. indvundet 
i 2017 i minimum 4 starter. Hesten med 
laveste startpræmiesum tildeles spor 1 osv. 
Lodtrækning om hestene blandt de delta-
gende kuske. Transporttilskud til ejer af 
de deltagende heste efter trænerens hjem-
mebane: (Ål 600 kr. – Sk, År og Od 400 
kr. – Bi 300 kr. – Ch, Ny og Bh 1000 kr.). 
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk.
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Løb 8 - Nordisk Mesterskab for Amatø-
rer - Specialløb
3-14-årige. 1900 m. Autostart.
Præmier: 8.000-5.500-4.000-2.000-
1.500-500-500 (7 præmier) Intet indskud.
For heste med højst 12.000 kr. indvundet 
i 2017 i minimum 4 starter. Hesten med 
laveste startpræmiesum tildeles spor 1 osv. 
Lodtrækning om hestene blandt de delta-
gende kuske. Transporttilskud til ejer af 
de deltagende heste efter trænerens hjem-
mebane: (Ål 600 kr. – Sk, År og Od 400 
kr. – Bi 300 kr. – Ch, Ny og Bh 1000 kr.). 
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk.

Løb 9 - Nordisk Mesterskab for Mon-
teryttere
4-14-årige højst 100.000 kr. 1900 m. 
Monté. Autostart. 12 startende.
Præmier: 8.000-5.500-4.000-2.000-
1.500-500-500 (7 præmier) Intet indskud.
Lodtrækning om hestene blandt de delta-
gende ryttere. Transporttilskud til ejer af 
de deltagende heste efter trænerens hjem-
mebane: (Ål 600 kr. – Sk, År og Od 400 
kr. – Bi 300 kr. – Ch, Ny og Bh 1000 kr.). 
Ærespræmie til vinderens ejer og rytter.

Løb 10 - Nordisk Mesterskab for Mon-
teryttere
4-14-årige højst 220.000 kr. 1900 m. 
Monté. Autostart. 12 startende.
Præmier: 8.000-5.500-4.000-2.000-
1.500-500-500 (7 præmier) Intet indskud.
Lodtrækning om hestene blandt de delta-
gende ryttere. Transporttilskud til ejer af 
de deltagende heste efter trænerens hjem-
mebane: (Ål 600 kr. – Sk, År og Od 400 
kr. – Bi 300 kr. – Ch, Ny og Bh 1000 kr.). 
Ærespræmie til vinderens ejer og rytter.

Løb 11 - Legoland Løb - 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 1.27
2-14-årige. 2000 m. Voltestart. 12 star-
tende. Køres der mere end 3 sekunder 
hurtigere end idealtiden, pålægges der ku-
sken et gebyr på kr. 500.

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 21. juli kl. 15.45

Startmelding:
Mandag 17. juli kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der 
senest har startet i udenlandsk træning, 
skal være startmeldt senest fredag 14. juli 
kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så 
kan startmeldingen afvises.

Løb 1 - Sponsornetværkets Derbyoptakt 
- 4 års Løb
4-årige. 2140 m. Autostart.
Præmier: 50.000-20.000-10.000-6.000-
5.000-3.000-3.000-3.000 (8 præmier) 
Indskud: 500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, 
kusk, staldmand og opdrætter. Dækken 
og laurbærkrans.

Løb 2
2-14-årige højst 7.500 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 2.001 kr. 12 startende.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 3 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 15.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 4 - Amatørløb
3-14-årige. 2140 m. Tillæg 20 m ved 
27.001 kr., 40 m ved 80.001 kr., 60 m ved 
240.001 kr., 80 m ved 850.001 kr.
Præmier: 5.000-3.000-2.000-1.000-600-
400 (6 præmier) Intet indskud.

Løb 5 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 30.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 6 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 60.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 7 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 120.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 8 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 250.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 9 - Mogens Kristiansens Mindeløb - 
Friisbjerggårds Foderserie 2017 - Form-
løb Klasse 3 Amatør/Jockey
4-14-årige. 2140 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200 
(6 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer. Fodersæk 
til de 4 bedst placerede heste. For heste 
med minimum 15 karrierestarter.

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.

Lørdag 29. juli kl. 12.45

Startmelding: 
Mandag 24. juli kl. 8.30-11.00

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

Løb 1
2-14-årige højst 3.250 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 2
2-14-årige højst 18.000 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 6.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 3
2-14-årige højst 33.000 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 11.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.
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Løb 4
3-14-årige højst 55.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 5
3-14-årige højst 95.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 6
3-14-årige højst 180.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 7 - Nordisk Mesterskab for Amatø-
rer - Specialløb
3-14-årige. 2140 m. Autostart.
Præmier: 8.000-5.500-4.000-2.000-
1.500-500-500 (7 præmier) Intet indskud.
For heste med højst 20.000 kr. indvun-
det i 2016 + 2017 i minimum 5 starter. 
Hesten med laveste startpræmiesum tilde-
les spor 1 osv. Lodtrækning om hestene 
blandt de deltagende kuske. Transport-
tilskud til ejer af de deltagende heste efter 
trænerens hjemmebane: (Ål, Ch, Ny, Bh 
800 kr. – Sk og År 600 kr. – Bi 400 kr. 
– Od 300 kr.). Ærespræmie til vinderens 
ejer og kusk.

Løb 8 - Nordisk Mesterskab for Mon-
teryttere - Formløb
4-14-årige. 2140 m. Monté. Voltestart. 12 
startende.
Præmier: 8.000-5.500-4.000-2.000-
1.500-500-500 (7 præmier) Intet indskud.
Lodtrækning om hestene blandt de delta-
gende ryttere. Transporttilskud til ejer af 
de deltagende heste efter trænerens hjem-
mebane: (Ål, Ch, Ny, Bh 800 kr. – Sk 
og År 600 kr. – Bi 400 kr. – Od 300 kr.). 
Ærespræmie til vinderens ejer og rytter.

Løb 9 - Nordisk Mesterskab for Amatø-
rer - Formløb Klasse 3
4-14-årige. 2140 m. Voltestart. 12 star-
tende.
Præmier: 8.000-5.500-4.000-2.000-
1.500-500-500 (7 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 15 karrierestar-
ter. Lodtrækning om hestene blandt de 
deltagende kuske. Transporttilskud til 
ejer af de deltagende heste efter træne-
rens hjemmebane: (Ål, Ch, Ny, Bh 800 
kr. – Sk og År 600 kr. – Bi 400 kr. – Od 
300 kr.). Ærespræmie til vinderens ejer 
og kusk.

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

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

Flyvej 2
7800 Skive

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

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

Mandag 10. juli kl. 18.30

Startmelding: 
Tirsdag 4. juli kl. 8.30-11.00

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

Løb 1 
2-14-årige højst 5.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 1 kr. 12 startende.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 2
2-14-årige højst 29.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 10.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr. 
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 3 - Dantoto præsenterer Sigter mod 
Stjernerne
3-14-årige højst 650.000 kr. 2000 m. Til-
læg 20 m ved 17.001 kr., 40 m ved 51.001 
kr., 60 m ved 153.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk. Se 
reglerne for løbsserien.

Løb 4
3-14-årige højst 48.000 kr.
1600 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 5
3-14-årige højst 78.000 kr.
1600 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 120.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 7
3-14-årige højst 215.000 kr.
1600 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 højst 330.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 5.000-3.000-2.000-1.000-600-
400 (6 præmier) Intet indskud.
Vingave til vindende kusk. Dækken.

Løb 9 - Monteløb
4-14-årige. 2060 m. Monté. Tillæg 20 m 
ved 80.001 kr., 40 m ved 220.001 kr., 60 
m ved 650.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

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

Løb 92 - Fremvisningsløb 1.29
2-14-årige. 1600 m. Voltestart. 12 star-
tende. Køres der mere end 3 sekunder 
hurtigere end idealtiden, pålægges der 
kusken et gebyr på kr. 500.

Onsdag 19. juli kl. 15.15

Startmelding: 
Torsdag 13. juli kl. 8.30-11.00

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

Løb 1 - 2 års Løb
2-årige højst 5.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-
450 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 2
2-14-årige højst 3.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 3-6 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 108.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600 
(5 præmier) Indskud: 240 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
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Løb 4
3-14-årige højst 55.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 5
3-14-årige højst 95.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 6
3-14-årige højst 180.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 7 - Nordisk Mesterskab for Amatø-
rer - Specialløb
3-14-årige. 2140 m. Autostart.
Præmier: 8.000-5.500-4.000-2.000-
1.500-500-500 (7 præmier) Intet indskud.
For heste med højst 20.000 kr. indvun-
det i 2016 + 2017 i minimum 5 starter. 
Hesten med laveste startpræmiesum tilde-
les spor 1 osv. Lodtrækning om hestene 
blandt de deltagende kuske. Transport-
tilskud til ejer af de deltagende heste efter 
trænerens hjemmebane: (Ål, Ch, Ny, Bh 
800 kr. – Sk og År 600 kr. – Bi 400 kr. 
– Od 300 kr.). Ærespræmie til vinderens 
ejer og kusk.

Løb 8 - Nordisk Mesterskab for Mon-
teryttere - Formløb
4-14-årige. 2140 m. Monté. Voltestart. 12 
startende.
Præmier: 8.000-5.500-4.000-2.000-
1.500-500-500 (7 præmier) Intet indskud.
Lodtrækning om hestene blandt de delta-
gende ryttere. Transporttilskud til ejer af 
de deltagende heste efter trænerens hjem-
mebane: (Ål, Ch, Ny, Bh 800 kr. – Sk 
og År 600 kr. – Bi 400 kr. – Od 300 kr.). 
Ærespræmie til vinderens ejer og rytter.

Løb 9 - Nordisk Mesterskab for Amatø-
rer - Formløb Klasse 3
4-14-årige. 2140 m. Voltestart. 12 star-
tende.
Præmier: 8.000-5.500-4.000-2.000-
1.500-500-500 (7 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 15 karrierestar-
ter. Lodtrækning om hestene blandt de 
deltagende kuske. Transporttilskud til 
ejer af de deltagende heste efter træne-
rens hjemmebane: (Ål, Ch, Ny, Bh 800 
kr. – Sk og År 600 kr. – Bi 400 kr. – Od 
300 kr.). Ærespræmie til vinderens ejer 
og kusk.

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

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

Flyvej 2
7800 Skive

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

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

Mandag 10. juli kl. 18.30

Startmelding: 
Tirsdag 4. juli kl. 8.30-11.00

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

Løb 1 
2-14-årige højst 5.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 1 kr. 12 startende.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 2
2-14-årige højst 29.000 kr. 2000 m. 
Tillæg 20 m ved 10.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr. 
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 3 - Dantoto præsenterer Sigter mod 
Stjernerne
3-14-årige højst 650.000 kr. 2000 m. Til-
læg 20 m ved 17.001 kr., 40 m ved 51.001 
kr., 60 m ved 153.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk. Se 
reglerne for løbsserien.

Løb 4
3-14-årige højst 48.000 kr.
1600 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 5
3-14-årige højst 78.000 kr.
1600 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 120.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 7
3-14-årige højst 215.000 kr.
1600 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 højst 330.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 5.000-3.000-2.000-1.000-600-
400 (6 præmier) Intet indskud.
Vingave til vindende kusk. Dækken.

Løb 9 - Monteløb
4-14-årige. 2060 m. Monté. Tillæg 20 m 
ved 80.001 kr., 40 m ved 220.001 kr., 60 
m ved 650.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

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

Løb 92 - Fremvisningsløb 1.29
2-14-årige. 1600 m. Voltestart. 12 star-
tende. Køres der mere end 3 sekunder 
hurtigere end idealtiden, pålægges der 
kusken et gebyr på kr. 500.

Onsdag 19. juli kl. 15.15

Startmelding: 
Torsdag 13. juli kl. 8.30-11.00

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

Løb 1 - 2 års Løb
2-årige højst 5.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-
450 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 2
2-14-årige højst 3.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 3-6 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 108.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600 
(5 præmier) Indskud: 240 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
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Løb 7 - Mogens Erichsens Memorial - 
Amerikanerløb
3-14-årige højst 170.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie og vandrepokal til vinderens 
ejer.

Løb 8 - Marius Jensens Mindeløb - Ame-
rikanerløb
3-14-årige højst 290.000 kr.
1600 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie og vandrepokal til vinderens 
ejer.

Løb 9 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
4-14-årige. 2550 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200 
(6 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 15 karrierestar-
ter.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 10 - Monteuddannelsesløb - Form-
løb
4-14-årige. 2060 m. Monté. Voltestart. 10 
startende.
Præmier: 1.500-900-700-500-200 
(5 præmier) Intet indskud. Se reglerne for 
løbstypen. Ærespræmie til vinderens ejer.

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

Skydebanevej 25
9000 Aalborg

Telefon: 8881 1207 
Mail: info@aav.dk
www.aav.dk

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

Onsdag 5. juli kl. 15.15

Startmelding: 
Torsdag 29. juni kl. 8.30-11.00

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

Løb 1
2-14-årige højst 6.500 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 1.551 kr. 12 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 2
2-14-årige højst 39.000 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 13.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 3
3-14-årige højst 75.000 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 25.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 4 - Amatørløb
3-14-årige højst 315.000 kr. 2640 m. 
Tillæg 20 m ved 35.001 kr., 40 m ved 
98.001 kr.
Præmier: 5.000-3.000-2.000-1.000-600-
400 (6 præmier) Intet indskud.

Løb 5 - Hoppeløb
3-14-årige hopper højst 65.000 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 130.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 7
3-14-årige højst 225.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 8 
3-14-årige højst 995.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-
1.250 (5 præmier) Indskud: 500 kr.

Løb 9 - Formløb 1.20 - Amatør
4-14-årige. 2640 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200 
(6 præmier) Intet indskud.
Løbet er endvidere åbent for jockeyer med 
højst 3 karrieresejre.

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.

Onsdag 12. juli kl. 15.15

Startmelding: 
Torsdag 6. juli kl. 8.30-11.00

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

Løb 1
2-14-årige højst 2.500 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 2 - 4 års Løb
4-årige højst 60.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 3-6 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 105.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 7 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 185.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 8 - Amerikanerløb
3-14-årige. 1640 m.
Tillæg 20 m ved 305.001 kr.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-
1.500 (5 præmier) Indskud: 500 kr.
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Løb 9 - Monteløb - Specialløb
4-14-årige. 2160 m. Monté. Voltestart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.
OBS! Bemærk grunddistancen. For heste 
med højst 25.000 kr. indvundet i 2016 + 
2017. Tillæg ved vundne 3.001 kr. 8.001 
kr. 15.001 kr. i de sidste 10 starter. Ryt-
tere med højst 3 karrieresejre tildeles 20 
meter lettelse.

Løb 10 - Specialløb - Amatør
4-14-årige. 2160 m. Voltestart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400-
200 (6 præmier) Intet indskud.
OBS! Bemærk grunddistancen. For heste 
med højst 30.000 kr. indvundet i 2016 + 
2017. Tillæg ved vundne 4.001 kr.10.001 
kr. 20.001 kr. i de sidste 8 starter. Kuske 
uden sejr i 2016 + 2017 tildeles 20 meter 
lettelse.

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

Mandag 24. juli kl. 18.30

Startmelding: 
Tirsdag 18. juli kl. 8.30-11.00

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

Løb 1 - 4 års Hoppeløb
4-årige hopper.
2140 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-
1.000-600 (6 præmier) Indskud: 400 kr.

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

Løb 3
2-14-årige højst 30.000 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 10.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 4
2-14-årige højst 54.000 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 18.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 5 - Amatørløb
3-14-årige højst 225.000 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 25.001 kr., 40 m ved 
75.001 kr.
Præmier: 5.000-3.000-2.000-1.000-600-
400 (6 præmier) Intet indskud.

Løb 6 
3-14-årige højst 90.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 7
3-14-årige højst 155.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 8 - Super Trot Cup 2017, indl. afd.
UET Group 2 
4-14-årige hingste og vallakker med højst 
557.625 kr. samt 4-10-årige hopper med 
højst 743.500 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 75.000-25.000-17.000-13.000-
8.000-4.000-4.000-4.000 (8 præmier) 
Indskud: 500 kr.
De (mindst 2 -højst 4) bedst placerede 
heste er forpligtet til start i finalen i Super 
Trot Cup i Berlin søndag 6. august, hvor 
der er en forventet samlet præmiesum på 
60.000 Euro = ca. 450.000 kr. 
Nærmere info følger på danskhv.dk. 
Ved dødt løb går hesten/e med f lest point 
på startmeldingsdagen for den indl. afd. 
videre til finalen. Ærespræmie til vinde-
rens ejer, træner og kusk. Ret til ændrin-
ger i propositionen forbeholdes

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

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

Løb 92 - Fremvisningsløb 1.27
2-14-årige. 2140 m. Voltestart. 12 star-
tende. Køres der mere end 3 sekunder 
hurtigere end idealtiden, pålægges der ku-
sken et gebyr på kr. 500.

Gedser Landevej 22
4800 Nykøbing Falster

Telefon: 8881 1208
Mail: dennis@nykftrav.dk
www.nykftrav.dk 

Torsdag 6. juli kl. 18.30

Startmelding: 
Torsdag 29. juni kl. 8.30-11.00

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

Løb 1
2-14-årige højst 6.000 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 1.551 kr. 12 startende.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400 
(5 præmier) Indskud: 160 kr.

Løb 2 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 14.000 kr. 
2140 m. Autostart. Grundlag 6.001 kr.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400 
(5 præmier) Indskud: 160 kr.

Løb 3 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 28.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400 
(5 præmier) Indskud: 160 kr.

Løb 4 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 48.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400 
(5 præmier) Indskud: 160 kr.

Løb 5 - Julipokalen
3-14-årige. 2640 m. Tillæg 20 m ved 
60.001 kr., 40 m ved 130.001 kr., 60 m 
ved 280.001 kr., 80 m ved 750.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
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Løb 6 - Frk. Farøs Vandrepokal - Dame-
løb - Amerikanerløb
3-14-årige højst 85.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400 
(5 præmier) Indskud: 160 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 7 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 160.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 200 kr.

Løb 8 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
4-14-årige. 2640 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.

Søndag 23. juli kl. 13.15

Startmelding: 
Tirsdag 18. juli kl. 8.30-11.00

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

Løb 1
2-14-årige højst 4.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-
1.000 (5 præmier) Indskud: 400 kr.

Løb 2
2-14-årige højst 12.000 kr.
2140 m. Autostart. Grundlag 4.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-
1.000 (5 præmier) Indskud: 400 kr.

Løb 3 - Amatørmesterskab 2017
3-14-årige højst 405.000 kr. 2140 m. Til-
læg 20 m ved 16.001 kr., 40 m ved 48.001 
kr., 60 m ved 140.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-
1.000-600 (6 præmier) Indskud: 400 kr.

Løb 4 - Hoppeløb
2-14-årige hopper højst 180.000 kr. 
2140 m. 
Tillæg 20 m ved 20.001 kr., 40 m ved 
60.001 kr.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-
1.250 (5 præmier) Indskud: 500 kr.

Løb 5 - Dantoto præsenterer Sigter mod 
Stjernerne
3-14-årige højst 270.000 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 29.001 kr., 40 m ved 
87.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-
1.000 (5 præmier) Indskud: 400 kr.
Ærespræmie til vindende kusk. Se reg-
lerne for løbsserien.

Løb 6 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 5 
(finale Charlottenlund 8/10)
3-14-årige højst 50.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-
1.000-600 (6 præmier) Indskud: 400 kr.

Løb 7 - Stayerpokalen
3-14-årige. 3140 m. Tillæg 20 m ved 
90.001 kr., 40 m ved 250.001 kr., 60 m 
ved 650.001 kr.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-
1.500-900 (6 præmier) Indskud: 500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk.

Løb 8 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 4 
(finale Charlottenlund 8/10)
3-14-årige højst 100.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-
1.000-600 (6 præmier) Indskud: 400 kr.

Løb 9 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 3 
(finale Charlottenlund 8/10)
3-14-årige højst 200.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-
1.000-600 (6 præmier) Indskud: 400 kr.

Løb 10 - Harald Lunds Mindeløb 2017 – 
Travligaen, liga 1 (finale Aalborg 17/9)
3-14-årige. 1640 m. Autostart.
Præmier: 50.000-25.000-12.500-7.500-
5.000 (5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og 
staldmand. Dækken og laurbærkrans. Ny-
købing Falster Travbane forbeholder sig 
ret til at udtage de startende heste.

Løb 11 - Fast Riders Cup - Monteløb
4-14-årige. 2140 m. Monté. Tillæg 20 m 
ved 50.001 kr., 40 m ved 130.001 kr., 60 
m ved 305.001 kr., 80 m ved 895.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-
1.000 (5 præmier) Indskud: 400 kr.
Se reglerne for løbsserien.

Løb 12 - Formløb Klasse 3 Amatør/
Jockey
4-14-årige. 2140 m. Voltestart.
Præmier: 2.500-1.250-650-350-250 
(5 præmier) Intet indskud. For heste med 
minimum 15 karrierestarter.

KANNIKEGÅRD 
Rønnevej 1
3720 Åkirkeby

Telefon: 8881 1209
Mail: info@bornholmstravbane.dk

Tirsdag 4. juli kl. 18.30

Startmelding: 
Onsdag 28. juni kl. 8.30-9.30

Heste i udenlandsk træning og heste, der 
senest har startet i udenlandsk træning, 
skal være startmeldt senest tirsdag 27. juni 
kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så 
kan startmeldingen afvises.

Løb 1 - Golden League 4. afdeling præ-
senteret af BornFiber, Bornholms Brand 
og Inhouse.
3-14-årige. 1600 m. Autostart. 
10 startende.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 
(5 præmier) Indskud: 160 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk.

Løb 2 - Unghesteløb
2-6-årige højst 9.000 kr. 1840 m. 
Tillæg 20 m ved 4.000 kr.
Præmier: 2.600-1.400-1.200-750-550 
(5 præmier) Indskud: 108 kr.
20 m lettelse til 2 årige heste i deres 5 før-
ste karrierestarter. Indgår i Bornholm.nu's 
Unghesteserie.

Løb 3
2-14-årige højst 29.001 kr. 2400 m. 
Tillæg 20 m ved 15.001 kr.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450 
(5 præmier) Indskud: 93 kr.

Løb 4
2-14-årige højst 181.000 kr. 2120 m. 
Tillæg 20 m ved 87.001 kr.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450 
(5 præmier) Indskud: 93 kr.
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Løb 5-6 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 120.000 kr.
2160 m. Autostart.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450 
(5 præmier) Indskud: 93 kr.
Løbene deles så de 10 heste med lavest 
indtjening placeres i første række og de 
10 med højest indtjening placeres i anden 
række bag startvognen.

Løb 7 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 220.000 kr.
2160 m. Autostart.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450 
(5 præmier) Indskud: 93 kr.

Løb 8 - Formløb Klasse 3
4-14-årige. 1820 m. Voltestart. 
Grundlag 10.000 kr.
Præmier: 1.100-700-600-450-250 
(5 præmier) Indskud: 10 kr.

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

Tirsdag 11. juli kl. 18.30

Startmelding: 
Onsdag 5. juli kl. 8.30-9.30

Heste i udenlandsk træning og heste, der 
senest har startet i udenlandsk træning, 
skal være startmeldt senest tirsdag 4. juli 
kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så 
kan startmeldingen afvises.

Løb 1 - Færgens Hoppemesterskab 2017
3-14-årige hopper. 2440 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 
(5 præmier) Indskud: 300 kr.
Mulighed for efteranmeldelse frem til 12. 
juni 2017. Pointberegning 3. juli Lod-
trækning 18. juli. Heste der ikke ønsker at 
starte i løbet skal slette til kontoret inden 
lodtrækningen. Se regler for løbet. Æres-
præmie til vinderens ejer, træner, kusk og 
staldmand. Dækken og krans.

Løb 2 - Færgens Ærespræmie
2-14-årige højst 15.000 kr. 2400 m. 
Tillæg 20 m ved 3.001 kr., 40 m ved 
7.501 kr.
Præmier: 2.600-1.400-1.200-750-550 
(5 præmier) Indskud: 108 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 3
2-14-årige højst 27.500 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 4 - Færgen Dameløb 
- Amerikanerløb
3-14-årige.
1860 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 2.600-1.400-1.200-750-550 
(5 præmier) Indskud: 10 kr.
For heste med en indtjening på højest 
12.000 kr. i 2017. Ærespræmie til vinde-
rens ejer og kusk.

Løb 5 - Færgens Langdistanceløb
3-14-årige. 3000 m. Tillæg 20 m ved 
27.001 kr., 40 m ved 57.001 kr., 60 m ved 
134.001 kr., 80 m ved 411.001 kr.
Præmier: 2.600-1.400-1.200-750-550 
(5 præmier) Indskud: 108 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 6 - Færgens Monteformløb
4-14-årige. 1840 m. Monté. Voltestart.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450 
(5 præmier) Indskud: 83 kr.
20 m lettelse til ryttere med kun en mon-
tesejr i karrieren. Ærespræmie til vinde-
rens ejer og rytter.
Indgår i Circle K Rytterserien.

Løb 7
2-14-årige højst 89.000 kr. 2120 m. 
Tillæg 20 m ved 49.001 kr.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450 
(5 præmier) Indskud: 93 kr.

Løb 8 
2-14-årige højst 130.000 kr.
2440 m. Autostart.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450 
(5 præmier) Indskud: 93 kr.

Løb 9 - Formløb Klasse 3
4-14-årige. 2120 m. Voltestart. 
Grundlag 10.000 kr.
Præmier: 1.100-700-600-450-250 
(5 præmier) Indskud: 10 kr.

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

Tirsdag 18. juli kl. 18.30

Startmelding: 
Onsdag 12. juli kl. 8.30-9.30

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

Løb 1 - Calles Cup 2017 - For heste 
opdrættet på Bornholm uanset indre-
gistreringsland (Opdrætters bopæl ved 
registrering).
2-14-årige. 2120 m. Tillæg 20 m ved 
10.001 kr., 40 m ved 20.001 kr., 60 m ved 
50.001 kr., 80 m ved 100.001 kr.
Præmier: 25.000-12.500-6.000-4.000-
2.500-1.000-1.000 (7 præmier) Indskud: 
490 kr. Ærespræmie til vinderens ejer, 
kusk, opdrætter og staldmand. Dækken 
og krans. Indgår i Bornholms.nu's Ung-
hesteserie.

Løb 2 - 2 års løb
2-årige. 1820 m. Autostart. 
10 startende.
Præmier: 3.000-1.600-1.400-900-600 
(5 præmier) Indskud: 123 kr.
Indgår i Bornholm.nu's Unghesteserie.

Løb 3-7 - Bornholmerløb
2-14-årige højst 400.000 kr.
1860 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 3.000-1.600-1.400-900-600 
(5 præmier) Indskud: 123 kr.

Løb 8 - Specialløb
4-14-årige. 1860 m. Autostart. 10 star-
tende. 
Grundlag 10.000 kr.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450 
(5 præmier) Indskud: 10 kr.
For heste med en indtjening på højst 
10.000 kr. i 2016+17. Fortrin til heste der 
primært starter i formløb og kuske med 
højst 25 starter i sæsonerne 2015-2017. 
Hesten med færrest point tildeles start-
spor 1 osv.

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

F Ø LG  O S  PÅ
facebook

/danskhestevaeddeloeb
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Fredag 21. juli kl. 18.30

Startmelding: 
Fredag 14. juli kl. 8.30-9.30

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

Løb 1 - Unghesteløb
2-6-årige højst 9.000 kr. 2140 m. 
Tillæg 20 m ved 1.801 kr., 40 m ved 
4.101 kr.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450 
(5 præmier) Indskud: 93 kr.
20 m lettelse til 2 årige heste i deres 5 før-
ste karrierestarter. Indgår Bornholm.nu's 
Unghesteserie.

Løb 2 - Hesteejerforeningens 
Ærespræmie
2-14-årige højst 26.000 kr. 1820 m. 
Tillæg 20 m ved 16.001 kr.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450 
(5 præmier) Indskud: 93 kr.
Vandrepokal udsat af Foreningens af 
Travhesteejere på Bornholm. Erindrings-
præmie.

Løb 3
2-14-årige højst 40.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450 
(5 præmier) Indskud: 93 kr.

Løb 4
2-14-årige højst 120.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
 (5 præmier) Indskud: 93 kr.

Løb 5 - Niels Mikkelsens Mindeløb
- Ungdomsløb 
2-14-årige højst 199.001 kr. 2120 m. 
Tillæg 20 m ved 35.001 kr., 40 m ved 
101.001 kr.
Præmier: 3.200-1.700-1.450-950-700 
(5 præmier) Indskud: 10 kr.
For kuske født før 1/1-1990. Ærespræ-
mie til vinderens ejer, kusk og staldmand. 
Dækken og krans. Indgår i Staldbussens 
Ungdomsserie.

Løb 6 - Sahara Bygs Ærespræmie
- Hurtigklassen
2-14-årige. 1860 m. Autostart. 
10 startende.
Præmier: 2.600-1.400-1.200-750-550 
(5 præmier) Indskud: 108 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 7 – Monteløb - Amerikanerløb
4-14-årige højst 200.000 kr. 1860 m. 
Monté. 
Autostart. 10 startende.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450 
(5 præmier) Indskud: 83 kr.
Indgår i Circle K Rytterserien.

Løb 8 - Formløb Klasse 3
4-14-årige. 1820 m. Voltestart. 
Grundlag 10.000 kr.
Præmier: 1.100-700-600-450-250 
(5 præmier) Indskud: 10 kr.

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

Tirsdag 25. juli kl. 18.30

Startmelding: 
Onsdag 19. juli kl. 8.30-9.30

Heste i udenlandsk træning og heste, der 
senest har startet i udenlandsk træning, 
skal være startmeldt senest tirsdag 18. juli 
kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så 
kan startmeldingen afvises.

Løb 1 - Knud Jensen & Søns 4 års Me-
sterskab 2017
4-årige. 2440 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-
1.250 (5 præmier) Indskud: 400 kr.
Mulighed for efteranmeldelse til 27. juni. 
Pointberegning 17. juli. Lodtrækning om 
startpladser 18. juli. Heste der ikke ønsker 
at starte i løbet skal være afmeldt inden 
lodtrækning. Se regler for løbet.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner, 
kusk, opdrætter og staldmand. Dækken 
og krans. Indgår i Bornholm.nu's Unghe-
steserie.

Løb 2 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 10.000 kr.
1820 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450 
(5 præmier) Indskud: 93 kr.

Løb 3-7 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 300.000 kr.
2160 m. Autostart.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450 
(5 præmier) Indskud: 93 kr.

Løb 8 - Formløb Klasse 3
4-14-årige. 2120 m. Voltestart. 
Grundlag 10.000 kr.
Præmier: 1.100-700-600-450-250 
(5 præmier) Indskud: 10 kr.

Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 1820 m. Voltestart.
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VIGTIGE DATOER op til Jydsk 3-årings Grand Prix 2017
Jydsk 3-årings Grand Prix, Jydsk 3-årings Hoppe Grand Prix og Jydsk 3-årings Grand Prix Consolation køres på Jydsk Væddeløbsbane søndag 30. juli. Grand 
Prix Prøverne køres søndag 16. juli.
Der henvises til regler for udvælgelse af heste til større løb i Travkalender nr. 1/2017.
Datoerne der er aktuelle i forbindelse med anmeldelser og startmeldinger til løbene ser således ud:
Tirsdag 4. juli inden kl. 15.30: Tilmelding til samlet pointberegning som gælder for såvel Prøverne som Grand Prix, Hoppe Grand Prix og Consolation.
Onsdag 5. juli kl. 11.00: Pointberegningen foretages.
Tirsdag 11. juli kl. 8.30-11.00: Der startmeldes til Prøverne.
Søndag 16. juli: Prøverne afvikles. 10 heste kvalificerer sig direkte til start i henholdsvis Grand Prix og Hoppe Grand Prix.
Mandag 17. juli: Rækkefølgen for sporvalget til Grand Prix og Hoppe Grand Prix offentliggøres.
Tirsdag 25. juli 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 3-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:

C BORK   
C BRILLIANTO  
C C'S EASY LADY  
C D  
C MY PHOTO  
C NU GILBAK  
C R SEVEN  
C YOU AGAIN  
CADILLAC SHADOW  
CAIX CLOC   
CAJA VANG   
CALL ME RITTER  
CALL THE KING  
CALVIN ICE  
CAMILLE GARDENIA  
CANDYMAN  
CAPTAIN COOK  
CAPTAIN MORGAN  
CAPTAIN PHOTO  
CAPTAINHASELHOF 
BE   
CARNA SENSEI  

CAROL   
CAROLINE K  
CASH FLOW  
CASH NOIR   
CASH SALI   
CASINO GIRL  
CATO   
CATO MOSEBO  
CAVACA  
CAVIAR   
CAVIAR DAMGÅRD  
CAYMAN BEE  
CE HINDØ   
CELEBRITY WIND  
CELINA HASTRUP  
CELINE RUSH  
CELTIC   
CERTAINLY A WINNER  
CETON SIMONI  
CHABLIS   
CHAKITA T HALL  
CHAMPIONS PEAK  

CHANDON   
CHANEL CROSS  
CHANEL LINE  
CHANELL SALLØV  
CHANTEL TRØJBORG  
CHAP A P   
CHARDONNAY  
CHARLIE SKOVSENDE  
CHARMING BOOM BAY 
  
CHASING SHADOW  
CHATO SALLØV  
CHECK IT OUT  
CHECK OR BET  
CHECKPOINT S H  
CHEESECAKE  
CHEETAH ELEGANCE  
CHEETOSINMYSPEE-
DOS   
CHELSEA   
CHENAYA   
CHERI DE VIE  

CHERITY LADY  
CHESTER  
CHIANTI SURPRISE  
CHIEF ONE   
CHILLI FINE  
CHILLI HOT BURN  
CHILLI T   
CHILLI TRØJBORG  
CHIO GILBAK  
CHIVAS REGAL  
CHLOE   
CHOCK NOCK  
CHOCO BOX  
CHOCOLATE DUST  
CHURCHILL LINE  
CICERO CÆSAR  
CIMBA BROGÅRD  
CINDERELLA 
CIPOLLINI   
CIRKELINE TAMSEN  
CITATION STAR  
CLARK GABLE  

CLASSIC SISA  
CLAY NEERGÅRD  
CLEO GAMMELSBÆK  
CLOONEY  
CLOSE TO HEAVEN  
CMYNEWLOLLIPOP  
COCO COLLECTION  
COCO LINE  
COCOCHANEL VIN-
CENT   
COCONOTZ  
COINTREAU  
COLLINA SOTTO  
COLOR BLIND  
COLORADO LASER  
COME ON DINGS  
COME ON HUGO  
COMET ELKÆR  
COMMIT BOOM BAY 
CONCORDE FLA-
MINGO  
CONFUSION TÅRS  

COOL SHADOW  
COOL VACATION  
COPAIN D'AMERIQUE  
CORINNA TINGHØJ  
CORNELIUS  
CORNER TIKI  
CORTEZ BOUNCE  
CORVATINNI SKOV  
COUNT ON ME K G  
COUNTERSTRIKE  
COUNTESS P D  
COUNTING STARS  
COUTINHO  
CRAZY HORSE  
CUBA LIBRE ICE  
CULT EGEDAL  
CUPCAKE   
CUTTHECRAP  
CÆSAR C N   
CÆSAR LIGHT 

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  4
DA VINCI PEAK 2 3 4
DADDY LOVES YOU  3 4
DADDYS RACER 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 FLEX 2 3 4
DALIA HINDØ 2 3 4
DALLAS BOURBON  3 4
DALTON  3 4
DALTON DAY   4
DALTON SALI  3 4
DAMBLE FLAME  3 4
DAMIEN SHADOW 2 3 4
DAMON CROWN  3 4
DAN MØLGÅRD 2 3 4

DANCING ALONE  3 4
DANCING DILLI  3 4
DANICA PATRICK  3 4
DANIELLA 2 3 4
DANIELLA GARDENIA  3 4
DANIELLE D D  3 4
DANINA A P 2 3 4
DANNY E P 2 3 4
DANTE BROGÅRD   4
DANTE STAR  3 4
DANZ OF HOPE  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   4
DARLING BLÅBJERG 2 3 4
DARLING DYNAMITE 2 3 4
DARLING LASER 2 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
DAYDREAM 2 3 4
DAYDREAM BELIEVER  3 4
DAYDREAMER 2 3 4
DAYDREAMER G K  3 4
DAYLIGHT MAGIC  3 4
DAYLIGHT V P  3 4
DAYTON DOWNS  3 4
DAYTONA 2 3 4
DAZZLE NOCK  3 4
DCONWAYHALLSITGIRL 3 4
DE LIGHT  3 4
DEA GILBAK 2 3 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  3 4
DEJA VU  3 4
DELAWARE BOUNCE 2 3 4
DELICIOUS DESIGN 2 3 4
DELICIOUS G K  3 4
DELICIOUS LASER 2 3 4
DELICIOUS ONE  3 4
DELICIOUSSTONE 2 3 4
DELINA B 2 3 4
DELIVERY BOY 2 3 4
DELLIS 2 3 4
DELTA SPRING  3 4
DE'MICHY LYKKE  3 
DEMPSEY CLOC 2 3 4
DEMSE 2 3 4
DENICE SHADOW 2 3 4
DENIMCOWBOY 2 3 4
DENVER  3 4
DENZEL  3 4
DER FAUST 2 3 4
DERBY SIMONI 2 3 4
DERVAR GRAND   4

DESAVI D 2 3 4
DESERT FOX  3 4
DESIGUAL  3 4
DESIRE ABOVE 2 3 4
DESIREE ROLD  3 4
DESLI  3 4
DESMOND TOFT   4
DESTINY 2 3 4
DEXTER 2 3 4
DEXTER P   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
DIAMOND B P  3 4
DIAMOND DUST E M  3 4
DIAMOND FLAME  3 4
DIAMOND HAIR 2 3 4
DIAMOND IS ROUGH 2 3 4
DIAMOND MERCI  3 4
DIAMOND P   4

D Årgangens Klassiske Løb 2019 · Jydsk 4-Årings Grand Prix · Jydsk 4-Årings Hoppe Grand PrixIndskud: 25.6.2017: 400 kr.

JYDSK VÆDDELØBSBANE
D Årgangens Klassiske Løb 2017 · Jydsk 2-Årings Grand Prix · Jydsk 2-Årings Grand Prix ConsolationsløbIndskud: 25.6.2017: 500 kr.
D Årgangens Klassiske Løb 2018 · Jydsk 3-Årings Grand Prix · Jydsk 3-Årings Hoppe Grand Prix Indskud: 25.6.2017: 500 kr.  
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TRAVKALENDER       De klassiske årgangsløb

C BLACK BEAUTY P D  
C BORK  
C BRILLIANTO  
C C'S EASY LADY  
C D   
C ME TINNA  
C MONDE   
C MY PHOTO  
C NU GILBAK  
C R SEVEN   
C YOU AGAIN  
CA VA NOVA  
CABO SUROESTE  
CADILLAC SHADOW  
CADIZ  
CAIX CLOC   
CAJA VANG   
CALIFORNIA LASER  
CALL ME RITTER  
CALL THE KING  
CALLISTO  
CALVIN ICE  
CALZAGHE  
CAMBLE FLAME  
CAMILLE GARDENIA  
CAMPARI  
CANADIAN DOLLARS  
CANDYMAN  
CANNONBALL MACOY  
CAPTAIN COOK  
CAPTAIN HOVMAND  
CAPTAIN MORGAN  
CAPTAIN PHOTO  
CAPTAINHASELHOF BE 
CARIBBEAN DREAM  
CARNA SENSEI  
CAROL  
CAROLINE K  
 

CASH BIT   
CASH EGEDAL  
CASH FLOW  
CASH NOIR  
CASH SALI   
CASINO GARDENIA  
CASINO GIRL  
CASSANOVA K  
CATCH ME  
CATCH ME WILL  
CATCHMEIFYOUCAN  
CATCHMYDIAMOND  
CATCHY SPRING  
CATO  
CATO MOSEBO  
CAVACA  
CAVIAR   
CAVIAR DAMGÅRD  
CAVIAR'S LA MARC  
CAYENNE  
CAYMAN BEE  
CE HINDØ   
CELEBRITY WIND  
CELICA N  
CELINA HASTRUP  
CELINE RUSH  
CELTIC   
CERTAINLY A WINNER  
CERVEZA   
C'EST PEAK  
CETON SIMONI  
CHABLIS  
CHAC LYNGHØJ  
CHAKITA T HALL  
CHAMP   
CHAMPIONS PEAK  
CHANDON   
CHANEL CROSS  
 

CHANEL LINE  
CHANEL SIMONI  
CHANELL SALLØV  
CHAP A P  
CHARDONNAY  
CHARLIE GAME  
CHARLIE L M  
CHARLIE SKOVSENDE  
CHARMETROLDEN G K 
CHARMING BOOM BAY 
CHARMING KISS  
CHASE ME   
CHASING SHADOW  
CHATO SALLØV  
CHECK IT OUT  
CHECK OR BET  
CHECKPOINT S H  
CHEESECAKE  
CHEETAH ELEGANCE  
CHEETOSINMYSPEEDOS 
CHELSEA  
CHERI DE VIE  
CHERITY LADY 
CHESTER  
CHEWBACCA S M  
CHIANTI SURPRISE  
CHIEF ONE  
CHILLI FINE  
CHILLI HOT BURN  
CHILLI K  
CHILLI T  
CHILLI TRØJBORG  
CHILLI TÅRS  
CHIMNEYSWEEPER  
CHIO GILBAK  
CHIVAS REGAL  
CHLOE   
CHOCK NOCK  
 

CHOCO BOX  
CHOCOLATE DUST  
CHRIS HØJGÅRD  
CHURCHILL LINE  
CICERO CÆSAR  
CIKU BROGÅRD  
CILLE BAY  
CILLE SIMONI  
CIMBA BROGÅRD  
CINDERELLA  
CIPOLLINI  
CIRA  
CIRCLE AVENUE  
CIRKELINE TAMSEN  
CITATION STAR  
CLARK GABLE  
CLASSIC SISA  
CLASSIFIED LASER  
CLAY NEERGÅRD  
CLEO GAMMELSBÆK  
CLEVER MAGIC  
CLOONEY   
CLOSE TO HEAVEN  
CLUMSY   
CMYNEWLOLLIPOP  
COCO COLLECTION  
COCO LINE  
COCOCHANEL VINCENT 
COCONOTZ  
CODY   
CODY LIGHT  
COGNAC SIMONI  
COINTREAU  
COLLINA SOTTO 
COLOR BLIND  
COLORADO LASER 
COMBARDO  
COME ON DINGS  
 

COME ON HUGO  
COME ON PARTY 
COME ON VIBBE Ø K  
COMEBACK TINGHØJ 
COMET ELKÆR  
COMMIT BOOM BAY  
CONCORDE FLAMINGO 
CONFIDENCE  
CONFUSION TÅRS  
CONRAD SHADOW 
COOL SHADOW  
COOL VACATION  
COPAIN D'AMERIQUE  
CORINNA TINGHØJ  
CORNELIUS  
CORNER TIKI  
CORTEZ BOUNCE  
CORVATINNI SKOV  
COSMOS  
COTTON EYE JOE  
COUNT ON ME K G 
COUNTERSTRIKE 
COUNTESS P D  
COUNTING STARS 
COUNTYOURBLESSINGS 
COUTINHO  
CRAZY HORSE  
CUBA LIBRE ICE 
CULT EGEDAL 
CUPCAKE  
CUTTHECRAP  
CUTTY SARK  
CYBERCATCH  
CYKLIST  
CÆSAR C N  
CÆSAR LIGHT  
CÆSAR P P  
 

DIAMOND SISA  3 4
DIANA MILL  3 4
DIANA WINNER 2 3 4
DIANA ØSTERVANG  3 4
DIANELLA GILBAK  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
DIESEL 2 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
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
DISNEY 2 3 4
DISNEY H J 2 3 4
DIVA ICE 2 3 4

DIVA K 2 3 4
DIVA SISA 2 3 4
DIVA'S DELIGHT  3 4
DIXEN CLOC  3 4
DIXI  3 4
DIXI TOP  3 4
DIXIE DOWNS  3 4
DJ K K 2 3 4
DJANGO  3 4
DJANGO CROSS  3 4
DJANGO CÆSAR  3 4
DJOHNDJOHN 2 3 4
DO IT FOR REAL   4
DO IT GARDENIA 2 3 4
DO THE BUSINESS   4
DODO LASER   4
DODO ULKÆR   4
DOITAGAINBUTCHER 2 3 4
DOITTINNA   4
DOLCE GABBANA  3 4
DOLLAR ESTEREL 2 3 4
DOLLAR LASER 2 3 4
DOLLARS AND CENTS 2 3 4
DOLLY CHALLENGER  3 4
DOLLY P   4
DOM PERIGNON  3 4

DOMINIQUE A P 2 3 4
DOMINO VICTORY 2 3 4
DON 2 3 4
DON COOK  3 4
DON JUAN 2 3 4
DON PEDRO  3 4
DON ROSSINI 2  4
DONATELLO GARBO 2 3 4
DONATO GILBAK 2 3 4
DONATO HYRDEHØJ 2 3 4
DONE DEAL G K 2 3 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
DONTPAYTHEFER 
RYMAN 2 3 4
DONTTAKEITEASY 2 3 4
DOOLITTLE V P  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 E P 2 3 4
DOUBLES DIVA 2 3 4
DOUBLETROUBLE T T  3 4
DOUSCKA SIMONI 2 3 4
DOWENEEDMONEY   4
DOYOUTHINKIAMSEXY   4
DOYOUWISHDIAMOND 2 3 4
DRAGONITE   4
DRAMBUIE 2 3 4
DREAM  3 4
DREAM BORK 2 3 4
DREAM BOX  3 4
DREAM C N  3 4
DREAM GARDENIA 2 3 4
DREAM HASTRUP 2 3 4
DREAM IT IS 2 3 4
DREAM KÅSGÅRD  3 4
DREAM ON  3 4
DREAM PEAK 2 3 4
DREAM WINNER 2 3 4
DREAMABOUT VINCENT 3 4
DREAMER T T  3 4
DREAMGIRL EXPRESS 2 3 4
DREAMSTONE 2 3 4
DRESSEDFORSUCCES 2 3 4

DROP IN G K  3 4
DROP OF LOVE  3 4
DRUNKEN BUTTERFLY 2 3 4
DRØMMEN S B 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  3 4
DUKA TORKDAHL  3 4
DULAIKA GILBAK  3 4
DUMBO 2 3 4
DUMBO GRAND  3 
DUNCAN T HALL  3 4
DUNELLA KÅSGÅRD  3 4
DUNKER DRENGEN  3 4
DUNST 2 3 4
DURACELL E M 2 3 4
DUSTY SHADOW 2 3 4
DUVALL  3 4
DUVIL PACE 2 3 4
DWIGHT SHADOW  3 
DYNAMIT TINGHØJ 2 3 4

JYDSK VÆDDELØBSBANE
C Årgangens Klassiske Løb 2018  Jydsk 4-Årings Grand Prix  Jydsk 4-Årings Hoppe Grand Prix  Indskud: 25.6.2017: 600 kr. 
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TRAVKALENDER        Meddelelser fra DTC 

GOLDEN LEAGUE 2017 
Golden League afvikles med fire indledende afdelinger i april-juli – og med finale i september. Løbsserien er åben for alle heste.

Der tildeles point efter placering i indledende afdeling efter følgende skala: 19-14-11-9-8 til nr. 1-5, 3 point til øvrige fuldførende og 1 
point til heste, der diskvalificeres, distanceres eller opgiver. Hestene med f lest point har fortrin til start i finalen. Ved pointlighed gives 
fordel til hesten med de bedste placeringer i Golden League.

Såfremt hesten med flest point efter de indledende afdelinger også 
vinder finalen, tildeles bonuspræmie på 5.000 kr.

Evt. tvivlsspørgsmål vedrørende Golden League afgøres af Born-
holms Travselskab og Dansk Hestevæddeløbs Sport & Udvikling.

SERIENS DAGE OG PROPOSITIONER:
Indledende afdelinger:
22. april  1860 auto
16. maj  2440 auto
21. juni  2160 auto
4. juli   1600 auto

Finale:
23. september 2160 auto

Indledende afdelinger
Præmiesum: 10.000 kr. (5.000-2.500-1.250-750-500)

Ærespræmie til vinderens ejer og kusk
Indskud 160 kr.

FINALE:
Præmiesum: 
30.000 kr. (15.000-7.500-3.750-2.250-1.500)
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk. Dækken og krans.
Indskud 460 kr.
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TRAVKALENDER        Meddelelser fra DTC 
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Evt. tvivlsspørgsmål vedrørende Golden League afgøres af Born-
holms Travselskab og Dansk Hestevæddeløbs Sport & Udvikling.

SERIENS DAGE OG PROPOSITIONER:
Indledende afdelinger:
22. april  1860 auto
16. maj  2440 auto
21. juni  2160 auto
4. juli   1600 auto

Finale:
23. september 2160 auto

Indledende afdelinger
Præmiesum: 10.000 kr. (5.000-2.500-1.250-750-500)

Ærespræmie til vinderens ejer og kusk
Indskud 160 kr.

FINALE:
Præmiesum: 
30.000 kr. (15.000-7.500-3.750-2.250-1.500)
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk. Dækken og krans.
Indskud 460 kr.
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GOLDEN LEAGUE 2017 

TRAVKALENDER         Ejerskifter

EJERSKIFTEMeddelelser fra DTC

EJERSKIFTER:
A New Magic til Lars Vesterlund, Aalborg, 6/2
Amber Attack (d) til Baltic Stable & Stald Rosenvang, 1/1
Ann Viktoria Strip til Camilla Bräuner, Karup J, 27/2
Anna Simoni til Stald Hokus Pokus, 15/2
Bacardi til Lars, Anna & Frida Vesterlund, Aalborg, 1/3
Beyonce Winner til Maria, Jonas & Morten Hansen, Helsingør, 23/2
Bibione til Kolin Stable ApS & Ekstra Bladet Travklub, 1/2
Big Flirt til Stald Kosmos, 1/3
Bluebird P D til Kia Isabella Pedersen, Roskilde, 15/3
Bonjour Mon Amie til Stald Grand, 3/3
Bonnie A P til Budcom AB, 23/3
Brown Sugar til C.M.L & J.Rubini & G.Benn, Nykøbing F., 4/3
Ca Va Nova til Peter Falck, Glamsbjerg, 31/1
Carlos Mølgård til Tina Staach, Spøttrup, 24/2
Cecilie Mølgård til Stald Monkey Business, 24/2
Claes Esterel til Christina & Brian Astrup, Randers SV, 26/2
Coco Nordal til Stald D, 22/3
Come On Casting til Stald Kosmos, 1/3
Commit Boom Bay til Team Lunden, 19/3
Convivium K (s) til Nis Hansen, Skærbæk, 17/3
Cuda Star til Stald Fyrsterne & Kristina Jensen, 1/3
Dario Mykla (n) til Matthias Homann & Johnny Jensen, Væggerløse, 28/2
Dario’s Darling til ALPA ApS, 14/2
Desiree Frei til Kaj Jørgensen, Kokkedal, 1/3
Diamanten til Diamantlyset 20/3, Leje
Diamond Star P H til Nils Abild, Langå, 1/4
Dingo til Mogens V. Johansen, Hjallerup, 20/3
Djunker Shadow til Team World Wide Trot, 1/3
Dodo Ulkær til Dag Jensen, Norge, 12/2
Dollar Esterel til Stald Esterel & Pekka Maukola, 21/3
Easy Come Easy Go til Kosar ApS, 22/3
Ellie Skovly til Stald Skovly, 16/3
Era Lazy til Stald Lærke, 7/3
Fortune Boko (nl) til Stutteri Disney m.f l., 15/2
Gladstone til Purple Coffee Notes, 1/3
Green Spirit (nl) til Renate Gramüller, Tyskland, 10/3
Guts For Glory (d) til Stutteri Disney m.f l., 8/3
Himalaya P H til Nils Abild, Langå, 1/4
Kettle (s) til Bo Vindbjerg, Grindsted, 29/1
Liv I Nortec til Niels Ole Højer, Pandrup, 16/3
Neptun Hill til Micki Kofod-Mortensen, Aakirkeby, 13/3
Opollo Top til Louise V. Mortensen, Grindsted, 28/2
Optimal Sensei til Svend K. Adriansen, Hals, 3/6, Leje
Pearl Shadow til Per Lund Jensen & Stutteri Shadow, 1/6, Leje
Perlen til A.,L. & T. Arnarson, 14/3
Quidni (s) til Niels Kristian Madsen, Hjallerup, 1/3
Ringo Mosebo til Patrick Mogensen & Susan Bruun, Aakirkeby, 20/3
Run NKI Aalborg til Stald West Ham, 12/3
Ræs It Steensgård til Lars Munk, Mårslet, 1/3, Leje
Sequenzer til Obstruplund Hestecenter, 10/3

Succes Winning til T.U.Pedersen, B.Kristiansen, & O.Lindbøg, Gandrup, 
8/2
Tamara Cloc til Edelbert Ohmer, Tyskland, 9/3, Leje
Tara Halbak (s) til Niels Kristian Madsen, Hjallerup, 1/3
Tax Free (s) til Lisbeth Haagensen, Allerød, 1/3
Thunder McKija til Stald Roca, 6/3
Tivoli til Flemming & Ole Degn, Hovedgård, 1/3
Tomb Raider til Erik Grove, Harlev J, 26/2
Tordentøs G Wenbo til Bitten Jensen, Hjortshøj, 17/2
Treausre Me K G til Sebastian & Kristina Nielsen, Vallensbæk Strand, 8/3
Træpiller Genfa til Poul Søgaard & Aarø’s Perle, Skanderborg, 18/3, Leje
Twix Delight til Micki Kofod-Mortensen, Aakirkeby, 10/3
U And Me til Stald Hvidhein, 27/2
Valdemar Toft til Britta W. Petersen & Bo Siem Hansen, Hammel, 3/3
Varna til Stald Solo Nolo, 1/3

NAVNEÆNDRING:
Behind Blue Moon v. Stand Strong (us)-Rocket D’amour (f), hedder nu:
Big Blue Moon
Esps Lazy v. San Pellegrino (us)-Mill Lazy (s), hedder nu:
Era Lazy

GENPART AF REGISTREINGSATTESTER:
Liv I Nortec ifølge Niels Ole Højer
Lux Line ifølge Joe Abela
Thunder McKija ifølge Michael Appelt Nielsen

GENPART AF HESTEPAS:
Call Me Ritter ifølge Per Damberg
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SPORT   ·   SPÆNDING  ·   SPIL  ·   OPLEVELSER

NYE TRAVTRÆNERE!
STORT KULD 

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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FROSSEN SÆD 2017

BROAD BAHN

CLASSIC GRAND CRU AMARU BOKO
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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
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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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