VÆDDELØBSBLADET
M E D L E M S B LAD F O R DAN S K TRAVS P O RTS C E N TRALFO R B U N D

NR. 6 · JUNI 2017 · ÅRGANG 104

ELITLOPPET:
GOOP & TIMOKO

SPORT: Elitloppet · TEMA: Sulkytyper · SPORT: Copenhagen Cup
TOP 5: Ældre hingste/vallakker · SaPORT: Sprintermesteren

SPORT · SPÆNDING · SPIL · OPLEVELSER

KVALITETSFODER

til heste der skal præstere
SPORT MIX ZERO
Problemløseren Sport Mix Zero er takket være det høje indhold
af slow-release energikilder et ideelt foder til heste, der skal
præstere på højeste niveau, men samtidig er foderet skånsom for
hestens fordøjelse og helbred.
• Ideelt til heste med f.eks. mavesår eller tendens til nyreslag
• Højt fiberindhold sikrer en sund fordøjelse
• Optimal sammensætning til præstationer på topniveau

EXPLO MIX
Explo Mix er det rigtige valg, hvis du ønsker optimal balance
mellem hurtigt og langsomt udløst energi til f.eks. væddeløbsheste.
Den omfattende sammensætning af dette foder sikrer optimale
betingelser for muskelopbygning, vedligeholdelse af knogler
og led, udholdenhed og energi.

ANBEFALES
AF BIRGER
JØRGENSEN

• Ideelt til heste i hård træning
• Højt indhold af olie reducerer mælkesyreophobning
Hvis du har yderligere spørgsmål,
kontakt vores foderkonsulent
Rikke Grøn på tlf.: 9189 4140

Læs mere om vores produkter

og find nærmeste forhandler på

aveve.dk

EXCEEDING EXPECTATIONS

aveve.dk
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• Letfordøjelige energikilder

LEDER

Tingene kører
efter planen
S

om redaktøren også filosoferer over i sin klumme
inde i magasinet, så er der kun godt et halvt år til vi
skal være herre i eget hus. Mange interesserer sig for,
hvordan det går med det ene og det andet, og det tolker jeg
egentlig kun som sund interesse.
Det går planmæssigt med langt de fleste ting. Det politiske kører efter planen, og det var en stor dag, da Folketinget
vedtog L196, som ophæver Danske Spils monopol på travspillet, og som vil give trav- og galopsporten en afgift på 8%
af alt spil på danske hestevæddeløb. En lov, som EU også
har blåstemplet. Endnu mangler vi den anden del af stemmeaftalen, nemlig den del, der ligger hos Kulturministeriet
vedr. det faste beløb fra tipsmidlerne i 2018-2022 og derefter
nedtrapningsmodellen de næste år. Men det er på vej igennem systemet, så heller ingen uro dér.
Aftalen med Danske Spil er opsagt

Vi arbejder hårdt
med tingene, og
får sat nogle gode
flueben undervejs

Hestesporten har opsagt alle aftaler med Danske Spil pr.
31/12-2017. Det er ren formalia, da hestesporten jo selv overtager spillet fra nytår.
Vi skal også selv producere levende billeder fra trav- og
galopløbene, og her har vi fået nogle interessante bud ind
på baggrund af vores udbudsmateriale. Uanset hvem vi ender med at vælge, så får vi en god og innovativ platform at
køre på.
Den tekniske platform, altså der hvor spillet skal køre, er vi
meget langt fremme med, og jeg kan nok melde noget konkret ud omkring Derby, måske endda lidt tidligere.
Optimistisk omkring fremtiden

Som det kan fornemmes af ovenstående, så ser jeg ret lyst på
fremtiden. Vi arbejder hårdt med tingene, og får sat nogle
gode flueben undervejs. Og mit humør bliver ikke dårligere, når jeg ser på listen med åringer til Derbyauktionen.
Der er virkelig nogle suveræne afstamninger på en del af
auktionshestene.
Jeg har også en god fornemmelse omkring bedækningstallene for 2017, altså den kommende G-årgang. I 2016 blev
der bedækket godt 500 hopper, og jeg håber og tror på en
moderat stigning. Men der bliver også brug for hestene i de
kommende år!
Med venlige hilsener
Henrik Friis
Direktør, Dansk Hestevæddeløb
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Vi bringer altid gerne den
gode historie i Væddeløbsbladet.
Ligger du inde med
en god idé, så tip redaktionen på
jee@wiegaarden.dk

ADLY 100 ATV

NÅR DU IKKE ER TIL HEST – ER ATV BEDST

13.500,-

GRATIS

sikkerhedspakke
inkl. hjelm, brynje
og flag - værdi kr.
1.500,- ekskl. moms

ekskl. moms

LUKSUS BØRNE-ATV | KVALITET DER HOLDER
SIKKER AT KØRE PÅ | AUTOMATGEAR OG BAKGEAR
Adly 100 Rødkilde edition er en specialbygget
børne-ATV som er lav og sikker. Den passer til
7-14-årige, kan trække mindre udstyr og du
skal ikke skrue på den hver weekend.
Har du brug for en full-size arbejds-ATV,
anbefaler vi Honda TRX 500FE2 Foreman ATV
til kr 59.920,- ekskl. moms

RØDKILDEATV

www.roedkilde.com • Tlf. 50 26 26 26

KORT NYT

TEK ST: JESPER ELBÆK

Foto: Jesper Elbæk

Å

rets Eliteauktion blev – på trods af diverse positive
udmeldinger om opdrættersatsninger m.m. – ikke
den store succes. Gennemsnitsprisen faldt med 6,4%
(fra 205.806 skr. til 192.703 skr.), hvilket jo på ingen måde
er en katastrofe. Men når man havde forventet en tilsvarende
fremgang, så er resultatet selvsagt ikke tilfredsstillende.
Placeringen var ændret fra Scandic Infra City til Wenngarn
Slott, og forholdene var langtfra optimale. Auktionslokalet
var for lille, og ville næppe kunne have klaret et uanmeldt besøg fra brandmyndighederne. Folk sad som sild i en tønde, og
havde yderst begrænsede muligheder for at besigtige hestene
i den mindste auktionsring (ca. 5 x 4,5m), som Væddeløbsbladets udsendte nogensinde har set. De officielle mål på en
boksering er til sammenligning 6,1 x 6,1m… Udenfor var der
opsat en storskærm, så de publikummer, som ikke havde adgang til det allerhelligste, også kunne byde. Desværre kiksede

teknikken, og den manuelle nødløsning med at ringe buddene ind til salen med en mobiltelefon fungerede desværre
slet, slet ikke. Det kostede mange bud, og gav mange frustrationer blandt de fremmødte. Ikke mindst hos sælgerne…
Samtidig skulle hestene op ad en stejl rampe for at komme
ind i auktionsringen, og det kostede en af trækkerne en skulderskade – han måtte hentes med ambulance og auktionen var
afbrudt i 20 minutter – da auktionens dyreste hest, Boycutt
til 800.000 skr., blev uregerlig efter hammerslaget.
De danske opdrættere Thomas Lind-Holm, H.C. Sørensen, Frank & Preben Sørensen, Mickey Larsen, Bo Jondahl
og René Mammen havde alle heste med på auktionen. Bedst
solgt fik Thomas Lind-Holm, da Muscle Hill-hoppen Escape
Rain gik for 420.000 skr. René Mammens Donato Hanoverdatter Down Town Girl blev solgt for 400.000 skr.

S

tutteriejer på Stutteri Shadow, Niels Jørgen
Jensen (tv.), har fået en ny hingst på menukortet. Der er tale om Explosive Matterhingsten Wicker Hanover, som blev kåret torsdag
18. maj af DTC’s Avlskommission.
Wicker Hanover fik 71 point, og på grund af
den sene introduktion i sæson 2017, så vil Stutteri
Shadow give 20% rabat på hingsten, som således
vil koste 9.600 kr. + moms. Normalprisen vil være
12.000 kr. + moms.
Læs mere på Stutteri Shadows hjemmeside www.
stutteri-shadow.dk.
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Foto: Jesper Elbæk

B

ent Olsen-trænede Brownie vandt i slutningen af maj måned en ny storløbssejr.
Denne gang Pramms Memorial på Jägersro Galopbane med Oliver Wilson i sadlen.
Sejren blev helt overlegen med fire længder ned
til de nærmeste, og sejren indbragte ejeren Lone
Kaj-Nielsen 700.000 skr.
Brownie står ved redaktionens deadline noteret
for otte karrieresejre i 18 starter, og en indtjening
på mere end 2 mio. kr.
Foto: Kanal75.se

D

ansk Hestevæddeløb har i uge 21 afholdt sin årlige generalforsamling. Det var en rolig og ganske
udramatisk affære, hvor regnskabet udviste et lille
plus, og hvor der var genvalg over hele linjen, så bestyrelsen
fortsat består af Peter Rolin (formand), Leif Skov (næstformand), Hans Erik Westerberg, Claes Lundell, Poul-Erik
Jacobsen og Keld Gregersen.

Foto: Arkiv

D

ansk Travsports Centralforbund (DTC) har haft fødselsdag. 75 år blev fødselaren, som blev dannet af travbanerne i Charlottenlund, Aarhus, Odense og på Amager i maj 1942. Jubilæet vil blive fejret i anden halvdel af 2017
med forskellige tiltag. Blandt andet vil der være en landsdækkende løbsserie med indledende afdelinger på alle otte travbaner
samt en finale, ligesom andre arrangementer vil markere jubilæumsåret. Dette kan man læse mere om på forbundets hjemmeside www.trav.dk samt på Dansk Hestevæddeløbs hjemmeside www.danskhv.dk. Desuden har Henrik Berg og Kenn Erik
Bech forfattet en glimrende artikel om DTC’s lange historie på
www.travsportshistorie.dk. God læselyst!
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Copenhagen Cup

Cruzado Dela Noche blev budt et meget hårdt løb
udvendigt for den førende Nadal Broline. Men Per
Linderoths hest bed tænderne sammen, og vandt
Copenhagen Cup. Men det holdt hårdt!
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CRUZADO
cruisede i København
Copenhagen Cup 2017 sluttede ret dramatisk, da dommerne skred til diskvalifikation af
første hest på målstregen, In Vain Sund med den svenske superkusk Örjan Kihlström
TEK ST: JESPER ELBÆK | FOTO: BURT SEEGER

M

en den var god nok. In Vain Sund tabte travet
en snes meter fra målstregen, og var i galop,
da målstregen blev passeret. Surt show og
hest, kusk og træner måtte luske slukørede
væk fra banen igen. De var ellers på vej over til vindercirklen,
men ejerne Stall Zet, træner Daniel Redén og kusken Örjan
Kihlström må tage revanche en anden gang.
I stedet gik sejren til Muscle Massive-sønnen Cruzado
Dela Noche, som leverede en fantastisk præstation i løbet, så
Stall Courant AB’s hest kunne sagtens køre til vindercirklen
med oprejst hoved.
Cruzado Dela Noche gik nemlig udvendigt for den førende Nadal Broline næsten hele løbet, og den hellækre sorte
hingst med Bergsåker-træneren Per Linderoth i sulkyen, så
brølstærk ud hele vejen. Cruzado Dela Noche knækkede da
også spidshesten ned gennem opløbet, men Kihlström havde
budt In Vain Sund på et helt optimalt løb i andet par udvendigt undervejs, og på en giftig speed, så var Revenue-sønnen
først på målstregen.
Men altså i utilladt gangart, og så vandt Cruzado Dela
Noche altså Copenhagen Cup 2017 og scorede førstepræmien på 375.000 kr.

Vanvittigt tempo sidste kilometer

Indledningen på løbet blev næsten, som man kunne forestille
sig. Buzz Mearas med Gabriele Gelormini var hurtigst fra
start, men havde vist prøver på sit temperament op til løbet,
så kusken valgte det rolige rygløb, da Ulf Ohlsson spurgte
efter spids efter cirka 400 meters kørsel.
Havde Gelormini haft en krystalkugle, så havde han nok
valgt at svare spidsen, for Buzz Mearas sad bomfast resten
af løbet, og der kom først angrebsplads, da Cruzado Dela
Noche, Nadal Broline – og diskvalificerede In Vain Sund
– var i mål.
Tempoet undervejs var ikke noget særligt. Der blev kørt i
1.13,4-tempo ved mellemtiderne for 500m og 1000m, men
så kom der anderledes fart på forestillingen. Vindertiden
blev 1.11,1a/2011m, hvilket er ensbetydende med en sidste
kilometer i bedre end 1.09-fart! Skrap kost, og der er ikke
noget at sige til, at hestene bagfra ikke kunne tage meter ind.
Takethem faldt med æren i behold

Steen Juul-trænede Takethem var den eneste danske deltager
i årets udgave af Copenhagen Cup. Skive-amatøren Peter
Rudbeck havde ellers modtaget en invitation til sin Derby-
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Copenhagen Cup

vinder fra 2013, Stand And Deliver, som i sin seneste start
havde tordnet Skive-banen rundt i ny absolut banerekord
1.10,5a/1600m, men Rudbeck takkede altså nej.
Men dén historie er der vist tærsket langhalm nok på. Nu
måtte Takethem være ene hingst om at forsvare de danske
farver, og Steen Juuls From Above-søn høstede eftermiddagens største bifald, da der blev præsenteret enkeltvis forud
for løbet.
Men Takethem havde på forhånd tabt lodtrækningen om
startspor, og måtte således indlede løbet fra det iskolde startspor otte, yderst på startbilens vinge. Juul trak sig direkte fra
start, kørte smart inden om såvel Your Highness og Carabinieri, og Juul valgte herefter et løb i femte par udvendigt.
Takethem angreb med 800 meter hjem, og på trods af lidt
trafikproblemer, da først Your Highness og dernæst El Mago
Pellini galopperede, så blev Takethem sjette i løbet, og leverede en godkendt præstation.
Steen Juul var dog efterfølgende ikke helt tilfreds med sin
egen indsats.

– Jeg er lidt sur på mig selv, når jeg efterrationaliser løbet, for
jeg skulle have kørt til inderbanen i stedet for valgt andet spor.
Havde jeg gjort det, var vi endt tredje eller fjerde, men både
ejerne og jeg troede på Takethem, udtalte den mangedobbelte
kuskechampion på Lunden til Dansk Hestevæddeløb dagen
efter Copenhagen Cup, da topkusken havde sovet på det.
Flotte præstationer af danskerne

Når der afvikles Copenhagen Cup, så er der altid et kor, der
mener at vide, at ”dansk travsport ikke har råd til sådan en
prestigedag” og at ”de udenlandske heste alligevel løber med
alle de gode præmiekroner”.
Om de har ret skal denne artikels skribent ikke kloge alt
for meget i. Lundens førende træner gennem flere årtier,
Steen Juul, var fremme med enslydende synspunkter i Væddeløbsbladets Årsrevy 2015, hvor han til citat udtalte, at ”det
er klart, at vi ikke har råd til at køre Copenhagen Cup, og
sende en million kroner ud af landet”. Og uden at tage stilling
til, om Steen Juul har ret eller ej, så konstaterer Væddeløbs-

Det var en superflot dag på det sportslige område, og som øverste ansvarlig for arrangementet, så er jeg glad for en velafviklet storløbsdag, hvor alting klappede perfekt
(Michael Juul, direktør på Lunden)

Kampen om sejren i Copenhagen Cup 2017 var knaldhård! Så hård, at udvendige In Vain
Sund tabte travet kort før mål, og helt korrekt blev diskvalificeret af dommerne.
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De danske trænere markerede sig flot på Copenhagen Cup-dagen, og vandt i alt otte af de
13 løb. Her er de to Lunden-trænere Ken Ecce
og Nicolaj Andersen i heftig duel. Andersen
trak det længste strå indvendigt med Hoppe
Derby-favoritten Beatriz.

En af Danmarks bedste heste
de seneste år, O’Grady,
gjorde debut i montésammenhæng. Og det gjorde den
Torben Hovgaard-trænede S
J’s Photo-søn med bravur, og
sejren blev uendelig sikker for
Christina Lindhardt.

bladet blot, at 725.000 kr. ud af årets præmiesum i Copenhagen Cup på 750.000 kr., gik til heste i udenlandsk træning.
MEN. Og det er et stort ”men”. De danske trænere gjorde
det fornemt på årets Copenhagen Cup-dag. Hele otte ud af
13 løb gik til dansktrænede heste, og føromtalte Steen Juul
tog bedst for sig af retterne med sejre til Bandit Brick – hestens tolvte sejr i træk (!!!) – og Bootz Simoni.
Herudover var der danske sejre til Skive-amatøren Torben
Hovgaard, som sendte O’Grady ud i monté for første gang.
Det resulterede i en stensikker start-til-mål-sejr med Christina Lindhardt i sadlen. Hjemmebanens Ken Ecce vandt
med sin egentrænede Farifant-søn Carl Lewis, som tog anden
sejr i træk, og Nicolaj Andersen tog en flot sejr med den aktuelle favorit til sejren i Dansk Hoppe Derby, Beatriz, som lige
netop kunne afvise Bella Mont i en medrivende opløbsduel.
Way To Go ”Chief Bonde”!

Aarhus-træner Thomas Bonde napped en ret uventet sejr, da
Way To Go Chief med catchdriver Peter Ingves i sulkyen
vandt V75 Klasse II til 21 gange pengene. Next stop Solvalla, og det er bare at lette på hatten over ”Bondemandens”
træningsarbejde med denne The Liquidator-hoppe.

Men danskerne var ikke færdige endnu, og Aalborg-træner
Flemming Jensen ville selvfølgelig også lege med. Det er
meget usædvanligt, at ”ismanden” vinder løb i Danmark til
20 gange pengene i vinderspillet, men det skete på Copenhagen Cup-dagen, da Jensen førte fra start til mål med Yankee
Glide-sønnen Shotproof.
Og skudsikker, det var Shotproof, som uden nogen som
helst problemer defilerede sejren hjem i tiden 1.12,9a/2000m
i et rent 4-årsløb, hvor dagens helt store staldskrig – Muscle
Hill-sønnen Hillman U S – galopperede sig bort tidligt i
løbet. Men det tager ikke noget fra Shotproofs præstation,
for den var femstjernet.
Flemming Jensen tog en trænersejr mere, da sejrsmaskinen
Victory Kåsgård vandt Liga 2-løbet med Birger Jørgensen i
sulkyen. Og der skete ting og sager i løbets indledning, hvor
Flemming Jensen selv tog spids med familiens egen Sun
Esterel. Jensen slap til hårdt betroede Iago Zon med Joakim
Lövgren, som igen slap til Victory Kåsgård.
Ind på lige bane var det tæt på, at landschampion Birger
Jørgensen var for meget gentleman, for selvom det er kutyme, at man giver chancen til hesten i ryg, hvis denne frivilligt har sluppet spidsen, så var det måske ikke tvingende
VÆDDELØBSBLADET · 06/17

11

SPORT

Copenhagen Cup

Når Peter Ingves
vinder løb, så
kommer venstreskøjten ofte i vejret.
Således også, da
den finske superkusk vandt med
Thomas Bondetrænede Way To
Go Chief.

Seneste 30 års vindere af Copenhagen Cup
1988 Meadow Roland/Preben Kjærsgaard 1.14,4

2003 Gidde Palema/Åke Svanstedt 1.13,5

1989 Meadow Roland/Preben Kjærsgaard 1.14,6

2004 Revenue/Lutfi Kolgjini 1.12,6

1990 Meadow Roland/Preben Kjærsgaard 1.13,5

2005 Steinlager/Per-Oleg Midtfjeld 1.13,0

1991 Glass Hanover/Henning Beckemeyer 1.14,5

2006 Mara Bourbon/Jean Pierre Dubois 1.12,2

1992 Bravo Sund/Jorma Kontio 1.14,9

2007 Kool Du Caux/Jean Michel Bazire 1.12,0

1993 Campo Ass/Wim Paal 1.14,6

2008 Ghibellino/Roberto Andreghetti 1.12,4

1994 Bolets Igor/Lennart Forsgren 1.13,2

2009 Triton Sund/Örjan Kihlström 1.12,8

1995 S J’s Photo/David Wade 1.12,8

2010 Nu Pagadi/Erik Adielsson 1.11,7

1996 Triple T Storm/Joseph Verbeeck 1.14,1

2011 Libecchio Grif/Björn Goop 1.10,7

1997 Zoogin/Åke Svanstedt 1.14,1

2012 Wishing Stone/Jeppe Juel 1.11,3

1998 Moni Maker/Wally Hennessey 1.12,6

2013 Mr Picolit/Åke Svanstedt 1.11,7

1999 Giosolo De Lou/Jean-Etienne Dubois 1.13,5

2014 Orali/Jeppe Juel 1.12,1

2000 Indian Silver/Stig H. Johansson 1.12,8

2015 Robert Bi/Robin Bakker 1.10,0

2001 Victory Tilly/Stig H. Johansson 1.13,4

2016 Your Highness/Björn Goop 1.11,5

2002 Legendary Lover K/Steen Juul 1.12,7

2017 Cruzado Dela Noche/Per Linderoth 1.11,1

Rekorden i Copenhagen Cup indehaves af Robert Bi, som i 2015 fangede førende Maven på målstregen. Robert Bi vandt i tiden
1.10,0a/2011m, som samtidig er absolut banerekord på Charlottenlund Travbane. Hurtigst på sprinterdistancen er Neo Holmsminde
med tiden 1.10,2a/1600m.
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nødvendigt at give Iago Zon angrebsplads allerede ved opløbets begyndelse. Victory Kåsgård holdt dog hjem med det
berømte mulehår, og så var alle – især ejerne Leif & Morten
Clemmensen – alligevel glade.
Skuffet men fattet direktør

Væddeløbsbladet talte med direktør Michael Juul Nielsen
både undervejs på løbsdagen samt dagen efter, og det var
en skuffet direktør, som dog indledningsvist fokuserer på
det positive.
– Jeg vil gerne slå fast, at det var en superflot dag på det
sportslige område, og som øverste ansvarlig for arrangementet, så er jeg glad for en velafviklet storløbsdag, hvor
alting klappede perfekt, og hvor der var glade folk og god
stemning, indleder Michael Juul Nielsen, som dog ikke var
tilfreds med de kolde facts, da kassen fra totalisatormaskinerne skulle tælles op.
– Banespilsomsætningen gik tilbage med 170.000 kr. og
landede lige på den gode side af 2 mio. kr., og det er jeg
da ekstremt skuffet over. Det er en nedgang på cirka 8%,
og det er ikke tilfredsstillende. Totalomsætningen fulgte

samme kedelige trend, og faldt fra 40,4 mio. kr. til 37,2
mio. kr., fortæller Lundens direktør, som påtager sig det
fulde ansvar.
– I bund og grund er det mit ansvar, men nu skal vi evaluere på dagen. Jeg vil umiddelbart skyde på, at vi holder
status quo med hensyn til publikum. Vi målte ikke antal
tilskuere sidste år, men i år havde vi folk til at stå med
”klikkere”, og har opgjort tilskuerantallet til cirka 2.700.
Måske kan der gøres noget med mobile sælgere, måske
kan vi gøre mere for at lokke spilleglade jyder og fynboer
til Lunden og måske skal vi kigge på entréprisen, som i år
var sat op til 150 kr., afslutter Michael Juul.
Uanset hvordan man vender og drejer det, så er forretningsområdet spil på heste under pres, og der venter sporten
en kæmpestor udviklingsopgave, når man selv overtager
spillet, formentlig fra 1. januar 2018.
Dén opgave er så stor, at alle gode kræfter skal aktiveres,
og der skal i meget stor grad fokuseres på, hvad der er bedst
for fællesskabet. Hele trav- og galopbranchen er til eksamen, og for at få stemplet med ”bestået” på papiret, så kræver det en enorm indsats af alle. Også dig. Og din nabo. n

Se mere på:

www.vomoghundemat.dk
HUSK

Vom og Hundemat motionsløb for hundeejere og deres hunde i Hvalsø Skovene
lørdag den 16. september.
Se mere på dogrun.no og facebook.com/dogrun.no

Månedens Fotos

MÅNEDENS
FOTOS
FOTO: DIT TE HESSELBORG

MOTIV: En af de smukkeste travheste i
Danmark er uden tvivl Machiavelli, som
trænes af Aalborg-træner Kent Friborg og
ejes af svenske David Bröms. Machiavelli
er et stort talent, som i 2017 har vundet
fire gange i otte starter, og skulle evnerne
ikke række til i travløbene på et tidspunkt,
så kan Flight Dream-sønnen altid skifte
travsporten ud med en modelkarriere.
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Timokooooo!!!
Alt gik efter planen i årets udgave af Elitloppet. Bold Eagle vandt første heat og
Nuncio vandt andet heat. Det hele var således kørt i stilling til ”giganternes kamp”,
duellen over alle dueller. Bold Eagle eller Nuncio. Frankrig eller Sverige

TEK ST: JESPER ELBÆK | FOTO: BURT SEEGER

M

en i stedet blev det Frankrig OG Sverige. For den svenske stjernekusk Björn
Goop tog fusen på borgermusikken,
og bombede til spids i finalen med den
rutinerede franske toptraver Timoko,
som før Elitloppsweekenden havde tjent hele 44 mio. skr.,
og havde deltaget i Elitloppet hele fire gange tidligere.
Og måske spillede rutinen ind. I hvert fald var det næppe
nogen ulempe, at Timoko har prøvet at gå to heats på samme
dag masser af gange tidligere. Det havde verdensstjernen
Bold Eagle ikke, og det var måske i virkeligheden dét, der
fældede den i finalen.
Mageløs opvisning af Bold Eagle

De godt 30.000 tilskuere blev i første heat vidner til noget
af det vildeste denne artikels skribent nogensinde har oplevet.
Forventningerne til Bold Eagle var på forhånd meget store,
og de blev bestemt ikke mindre efter det indledende heat.
Fra start var det Örjan Kihlström, der tog spids med Daniel Redén-trænede Delicious U S. De første 500m blev
afviklet efter 1.08,6 hvilket er ganske normalt for disse eliteheste. Bold Eagle kom tidligt frem udvendigt for Delicious
U S, men Kihlström havde bestemt sig for at køre i spids,
så franskmanden måtte finde sig i at gå udvendigt på den
førende hele løbet.
Kilometeren blev passeret i 1.09,3 og Bold Eagles kusk
Franck Nivard begyndte nu at orientere sig bagud. Måske
sagde han i virkeligheden bare ”au revoir”, for kort efter trykkede Nivard færdigt på Delicious U S, og kørte bare væk.
Sejren blev helt, helt overlegen i toptiden 1.08,4a/1609m,
det hurtigste der nogensinde er løbet i Europa.
Resolve fulgte godt med hjem til andenpladsen for Åke
Svanstedt, og D D’s Hitman leverede en sublim afslutning
efter en dårlig start, og nåede netop tredjepladsen. Derefter
var der målfoto mellem tre heste om den sidste finalebillet.
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VÆDDELØBSBLADET · 06/17

Alt drejede sig om Bold Eagle vs. Nuncio. De to heste var spillet til hhv. 1,3 og 4,1
gange pengene, og derefter fulgte Resolve og Propulsion til hhv. 11 og 16 gange
pengene. Timoko gav hele 30,89 gange pengene tilbage til spillerne, og det var faktisk det højeste vinderodds i en Elitloppsfinale nogensinde!

Björn Goop satte konkurrenterne skakmat fra start ved at bombe til spids med Timoko. Nuncio
kunne ikke gøre arbejdet færdigt fra dødens, og Bold Eagle havde ikke krudt nok til to heats. Timoko
blev den mest overraskende vinder i Elitloppets historie bedømt på vinderoddset.
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Der var dansk deltagelse i Elitloppet for første gang i fem år.
Takethem og Steen Juul repræsenterede de danske farver, og
således var Dannebrog med på køretur i den store lyserøde
bus, som altid præsenterer kuskene og trænerne i Elitloppet.

Takethem blev Sorteper

De tre heste i kampen om fjerdepladsen var Spring Erom,
Takethem og Delicious U S. Spring Erom var ellers i galop
op til start, men fandt benene, og tog vel ret beset en flyvende start. Det gav et perfekt løb i ryg på den førende Delicious U S, og hul til angreb som på bestilling ind på lige
bane. Og ja, formuleringen er med vilje skrevet med en lidt
bitter undertone, for Spring Erom var fjerde, og dermed trak
Takethem og Steen Juul det korte strå, da det forstørrede
målfoto blev fremkaldt.
Steen Juul udtalte efter løbet til Væddeløbsbladet, at han
gerne ville have været foran D D’s Hitman fra start, hvis han
havde vidst, at den var så langsom fra start på dagen. Den
havde bare været umanerlig hurtig fra start i Finlandia Ajo,
så Juul regnede ikke med, at det kunne lade sig gøre, og trak
sig derfor direkte ned som sidste hest.
Trods en sidste kilometer i 1.07,2-fart, så blev Takethem kun femte, og nåede derfor ikke finalen. Med tiden
18
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1.09,2a/1609m er Takethem dog den hurtigste danskopdrættede hest nogensinde, og således har Steen Juul faktisk de to
første pladser på den meget prestigefyldte liste over hurtigste
danske travheste nogensinde. Tycoon Conway Hall må pænt
rykke ned på andenpladsen med tiden 1.09,4a/1609m, sat i
Hugo Åbergs Memorial i 2016.
Nuncio ikke som bedst

Højt at flyve, dybt at falde. Og jeg skal nok få på puklen for
at skrive, at Nuncio ikke var som bedst denne Elitloppssøndag, og at den bluffede sig til sejren i sit indledende heat.
Men det var sådan jeg så det. I opvarmningerne var Nuncio lige så skidt at se på, som han altid er, og i selve løbet var
Stefan ”Tarzan” Melanders hest venstreskæv hele løbet. Örjan Kihlström bombede til spids direkte, og de første 500m
gik efter yderst behagelige 1.11,8. Og med verdensstjernen
Nuncio i spids, så skulle ingen nyde noget af at trykke på.
Johan Untersteiner lavede en lille genistreg ved at køre frem

Stefan Melanders sejrsmaskine Nuncio var godt skæv
hele vejen, men vandt alligevel sit heat sikkert i tiden
1.10,1a/1609m. I finalen
løb Nuncio 1.09,5 fra
dødens, men det rakte altså
kun til femtepladsen bag
Timoko, Propulsion, Resolve
og Bold Eagle.

Minutterne efter Elitloppets finale.
Timoko tager al postyret ganske
roligt, men han har selvfølgelig
også prøvet det hele før. Nemlig i
2014, da Björn Goop kørte Imokosønnen til sejr foran Panne de
Moteur og Delicious U S.

udvendigt på Nuncio allerede efter 600 meters kørsel, og via
1.11,1 den første kilometer, så skulle der selvfølgelig være noget at skyde med til slut. Det var der også, og en skæv Nuncio krydsede mållinjen som vinder i tiden 1.10,1a/1609m.
Propulsion fulgte godt med som anden en tiendedel efter,
og tredjepladsen gik til Timoko meget, meget kort foran In
Vain Sund, som i sin seneste start galopperede sejren væk
kort før målstregen i Copenhagen Cup. Tredjepladsen til
Timoko blev temmelig afgørende, for det betød startspor 5
eller 6 i finalen i stedet for 7 eller 8. I øvrigt løb femtehesten Dante Boko samme tid som Timoko og In Vain Sund,
så den senere Elitloppsvinder var i virkeligheden ikke langt
fra at misse finalen.
Genialt kørt af Björn Goop

Ved lodtrækningen til Elitloppsfinalen trak Timokos træner Richard Westerink kuglen med ettallet, og måtte derfor
vælge startspor først af de to tredjeheste fra de indledende

Det franske monster Bold Eagle
vandt sit indledende heat i imponerende 1.08,4a/1609m. I det slagne
felt ses Takethem med Steen Juul
(7), som lige netop ikke klarede
sig videre til finalen trods toptiden
1.09,2a/1609m, hurtigste tid af en
danskopdrættet hest nogensinde.

heats. Westerink satte derfor naturligvis Timoko-skiltet på
startspor fem, idet de fire inderste spor naturligvis var optaget
af Nuncio, Bold Eagle, Propulsion og Resolve.
Og med startspor fem, så kunne Björn Goop udføre sin
geniale plan. Perfekt tilkørsel til startbilen, og så blev Timoko
ellers skudt af i topfart de første 300 meter. Åke Svanstedt
kørte også til med Resolve, men med både taktisk snilde
og sportsmanship, så trak han følehornene til sig, og valgte
rygløbet på Timoko.
Mellemtiden de første 500m var 1.08,0 og Björn Goop
havde ingen som helst tanke om at slippe spidsen, da Örjan
Kihlström kom fremad med Nuncio. Med i ryg på Nuncio
fulgte løbets kæmpefavorit Bold Eagle, spillet til odds 13:10,
og stort set alle 30.000 publikummer ventede vel blot på,
hvornår det franske monster ville blive skudt af i tredje spor,
og forsvinde væk til endnu en overlegen sejr.
Sådan gik det bare ikke. Kilometeren gik efter 1.09,5 og
stort set samtidig blev Bold Eagle sendt i angreb. Men det
VÆDDELØBSBLADET · 06/17
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var hurtigt ret tydeligt, at der ikke var det samme tryk i hesten som i indledende heat, og da Nuncio heller ikke kunne
gøre tingene færdigt, så besluttede Björn Goop at stikke af.
Timoko skaffede sig hurtigt tre-fire længders forspring, og
selv om Propulsion nærmede sig ned mod mål, så blev sejren
meget sikker i tiden 1.09,0a/1609m.
Højeste vinderodds nogensinde

Alt drejede sig om Bold Eagle vs. Nuncio. De to heste var
spillet til hhv. 1,3 og 4,1 gange pengene, og derefter fulgte
Resolve og Propulsion til hhv. 11 og 16 gange pengene. Timoko gav hele 30,89 gange pengene tilbage til spillerne, og
det var faktisk det højeste vinderodds i en Elitloppsfinale
nogensinde!
Kun tre gange tidligere har vinderoddset været over 20
gange pengene. Brioni til odds 27,06 med Joakim Lövgren
i 2011, Eileen Eden til odds 21,12 med Johannes Frömming
i 1970 og Honore II til odds 21,04 med Raoul Simonard i
1960.
Elitloppet har været afviklet siden 1952, altså 66 gange.
Hele 22 gange er finalen vundet af en storfavorit til odds
under 2 gange pengene, og hele 37 gange har oddset været
mindre end 3 gange pengene. Timoko indskriver sig således i historiebøgerne som den mest overraskende vinder
nogensinde.
Men det var svenskerne totalt ligeglade med i minutterne
efter sejren, og det gav næsten minder fra de islandske fans
til EM i fodbold 2016, da tusindvis af publikummerne på
Solvalla i kor råbte ”GOOP, GOOP, GOOP, GOOP!”.

Elitloppet – én gang om året! Det var en fest som sædvanligt, men godt man ikke skal tage sig af oprydningen efter godt
30.000 publikummer…

Toppræstationer hele weekenden

Om lørdagen er hovedbegivenheden altid Sweden Cup, også
kaldt ”det lille Elitlopp”. Det afvikles med tre heats, hvor de
tre bedste går videre til en finale, som således har deltagelse
af ni heste. De tre heatvindere var Breidabliks Nubbe med
Conrad Lugauer, Ringostarr Treb med Willhelm Paal og
Volstead med Örjan Kihlström.
Finalen blev afviklet med Västerbo Highflyer i spids og
Volstead udvendigt. Begge heste var kvalificeret til finalen med Örjan Kihlström i sulkyen, men stjernekusken kan
trods alt kun køre én hest ad gangen, og han valgte Stefan
Melanders Volstead.
Et korrekt valg kan man se bagefter, for trods et hårdt løb
udvendigt hele løbet, så gik Volstead sikkert forbi Västerbo
Highflyer til slut, og vandt i tiden 1.09,3a/1609m. Altså kun
tre tiendedele fra vindertiden i det ”rigtige” Elitlopp.
Det andet storløb om lørdagen er Harper Hanovers Lopp,
stayerløbet med en halv million i førstepræmie. Og der var aldrig tvivl om, hvem der skulle løbe med de mange rare penge,
dertil var Sauveur og Björn Goop simpelthen for overlegne.
Tempoet var godt hele løbet, og så kunne Goop sidde og
hygge sig i en god rygposition, indtil han besluttede sig for
at angribe på sidste langside. Sauveur fløj frem, og vandt i
verdensrekordtiden 1.12,0/3180m. En forbedring på en ti-
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endedel af Bird Parkers verdensrekord, som blev sat i samme
løb i fjor. I øvrigt med Sauveur på andenpladsen, ved den
lejlighed kørt af Åke Lindblom.
Ikke den store danskersucces på Solvalla

Tiderne var gode nok, men danskerne markerede sig ikke
blandt de tre første i nogle af løbene i Solvallas Elitloppsweekend. Takethem løb som nævnt 1.09,2a/1609m i sit
Elitloppsforsøg, Ken Ecce-trænede Amazing Dynamite løb
1.10,9a/1640m i et lærlingeløb med Mads Hviid Nielsen
om søndagen, og Gordon Dahl-trænede Titanio C R løb
1.11,9a/1640m med Steen Juul i søndagens indledende opgør.
Aarhus-træner Thomas Bonde havde kvalificeret familiens egen Way To Go Chief til en V75-finale i Klasse II om
lørdagen, men hoppen var for frisk på dagen, og galopperede
netop som startbilen slap feltet af sted. Skal man være lidt
kreativ, så vandt en dansk træner faktisk løb i Elitloppsweekenden. Det gjorde Erik Bondo nemlig i et hoppeløb med
200.000 skr. til vinderen med Pine Chip-hoppen Shadow
Gar med Pietro Gubellini i sulkyen i den flotte tidsnotering
1.10,3a/1640m. 
n

Dansk Derby d. 6. august
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Det bliver en festdag
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TAKETHEM
TAGER
TITLEN
– Elitlopps-deltager slår Gulddivisions-vinder
Storløbssæsonen er godt i gang, og de bedste dansktrænede heste har
efterhånden markeret sig godt både i Danmark og i udlandet. Væddeløbsbladet
tager pulsen på de ældre dansktrænede hingste og vallakker
TEK ST: JESPER ELBÆK

D

et er fem år siden Danmark senest havde
en hest med i Skandinaviens største
sprinterløb, Elitloppet. Dengang var det
også en Steen Juul-trænet hest, nemlig
tyskfødte, -opdrættede og -ejede Classic
Grand Cru, som med tredjepladsen i finalen i tiden 1.09,6a/1609m stadig er den hurtigste tyskfødte
hest nogensinde! Fænomenet Commander Crowe vandt, og
det var Björn Goop, der kørte Classic Grand Cru i 2012,
hvor Steen Juul var ude med en skade.
2017 blev året, hvor Danmark igen fik en Elitloppsdeltager. Og denne gang er hesten både opdrættet, ejet og trænet i Danmark. Præcis som Frække Frederik var, da Preben
Kjærsgaards Derbyvinder deltog i Elitloppet i 2003 og 2004.
Takethem er naturligvis navnet. Og vi kender efterhånden
godt historien om hesten, som for gæstekusk Knud Mønster
vandt Dansk Trav Kriterium i 2013 foran Therumoursaidfire
og Tumble Dust, derefter var anden til Tycoon Conway Hall
i Grand Circle 3-års Championat, og så var væk fra løbene
med en grim skade i mere end halvandet år.
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Fugl Fønix har rejst sig

Siden den Ole Berg Thomsen-opdrættede From Above-søn
kom tilbage til løbene i sommeren 2015, så har Takethem
bare gået fra fremgang til fremgang. Allerede i anden start
efter comebacket løb Takethem 1.11,6a/2140m på Halmstad
Travet, og man begyndte så småt at ane noget stort.
Springet ind i eliten tog Takethem sidste sommer, da hesten først vandt et V75-forsøg på Copenhagen Cup-dagen i
Lunden, og derefter også vandt finalen på Solvalla i Elitloppsweekenden. Det var Sølvdivisionen, der var tale om sidste
år, men Takethem forbedrer sig hele tiden, og i år har hesten
startet tre gange.
Sæsondebuten foregik på Halmstad Travet, hvor Takethem
sprintede 1.10,5a/1640m, kun slået med en tiendedel sekund
af Daniel Redéns superhoppe Delicious U S. Det løb gav en
invitation til Copenhagen Cup, hvor Takethem desværre
tabte lodtrækningen, og måtte starte yderst bag startbilen.
Det blev dog til en hæderlig sjetteplads med fuld fart over
mål, og så blev Takethem inviteret til Elitloppet af Solvallas
sportschef Markus Myron.

Hurtigste danske hest nogensinde

Takethem faldt bestemt ikke igennem i årets udgave af
Elitloppet. Steen Juuls hest havde tabt lodtrækningen, og
måtte starte fra spor syv i det indledende heat. Juul trak
sig direkte, og sad sidst undervejs. I hvert fald, hvis man
bortregner Cruzado Dela Noche, som galopperede vildt
op til startbilen, og hurtigt blev disket.
En anden konkurrent, Spring Erom, galopperede også op
til startbilen, men blev sat, og fik faktisk lov til at tage en
flyvende start, og ramte ryggen direkte på spidshesten Delicious U S. Det skulle vise sig at have afgørende betydning.
500m blev afviklet i 1.08-fart, og med Delicious U S i
spids og verdens bedste hest Bold Eagle udvendigt, så blev
der ikke slækket nævneværdigt på tempoet. Således gik
kilometeren i 1.09-tempo, og Bold Eagle tromlede bare videre, og endte med at vinde i fantomtiden 1.08,4a/1609m.
Resolve med Åke Svanstedt var anden og D D’s Hitman
med Ulf Ohlsson tredje, men der var knaldhård kamp om
den finalegivende fjerdeplads, hvor der skulle målfoto til
for at afgøre, hvem der fik lov at være med i kampen om
5.250.000 skr.

Ganske få centimeter skilte Spring Erom, Takethem og Delicious U S på målstregen, men Steen Juul trak sorteper, og
måtte tage til takke med den kedelige femteplads. Tiden var
dog ikke kedelig, for med 1.09,2a/1609m, så er Takethem nu
den hurtigste danske hest nogensinde! Og det er mere end
rigeligt til førstepladsen på denne liste.
To sejre i guld ikke nok

Det er skrap kost, at to sejre i Gulddivisionen og en andenplads i finalen i samme division, alle præstationer leveret i
første kvartal af året, ikke er nok til at være etter på listen.
Men deltagelse i Copenhagen Cup og Elitloppet topper
altså det meste, også denne Top 5-liste, og så må Flemming
Jensen-trænede Obi-Wan finde sig i at være en flot nummer to.
Peter Rudbecks stjerne Stand And Deliver tordnede Skive
Trav rundt på Musketerdagen, og satte en – måske – uslåelig
banerekord med tiden 1.10,5a/1600m. Det er den næsthurtigste vindertid nogensinde af en dansk hest på en dansk bane,
kun Neo Holmsminde har løbet hurtigere, da den vandt Copenhagen Open på 1.10,2a/1600m for nogle år siden.

Foto: Burt Seeger
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Derefter vandt Stand And Deliver
”Travkongen” på Billund Travs store
Sprintermesterdag på en helt forrygende afslutning langt ude i banen,
hvor Peter Jensen-trænede Gigant
Slugger blev et sikkert bytte til slut.
De sidste placeringer på denne Top
5 går til Slide So Easy, som vandt Liga
1-finalen i Aalborg legende let foran
blandt andre Tripolini V P og Stand
And Deliver, og som derefter gik en
1.10-tid på Åby, dog klart slået af Elitloppsdeltageren Tjacko Zaz, samt Anders Pedersens amerikaner MagicCarpetRide US, som er på vej til et lidt
overraskende comeback.
MagicCarpetRide US var ikke på
toppen i de sidste par starter i 2016,
men sæsondebuterede på Skive
Travs Musketerdag 23. april, og gik
1.10,8a/1600m som anden til Stand
And Deliver. Dernæst fulgte en svær
opgave på Örebro, som gav et nul i resultatrækken, inden første sæsonsejr
kom på Bjerke 31. maj, hvor amerikanertraveren vandt ukørt i tiden
1.13,2a/2100m. MagicCarpetRide US
starter næsten gang i Energima Cup på
Bjerke Travbanes Oslo Grand Prix-dag
efter redaktionens deadline.
Top 5-listen er udarbejdet med deadline
5. juni 2017. Listen er forbeholdt dansktrænede ældre hingste og vallakker uanset
nationalitet. For at få plads på listen kræves det, at hesten har gjort mindst én start
på en dansk bane i indeværende sæson.

1 Takethem

Foto: Burt Seeger

Afstamning: From Above – D’Cherie
Statistik 2017: 3 starter: 0-1-0
Indkørte præmier 2017: 63.055 kr.
Total præmiesum: 1.850.105 kr.
Træner: Steen Juul, Charlottenlund
Ejer: Takethem I/S
Opdrætter: Ole Berg Thomsen
Kusk: Steen Juul

2 Obi-Wan

Afstamning: Ganymede – Hejsa Reerstrup
Statistik 2017: 5 starter: 3-1-0
Indkørte præmier 2017: 352.929 kr.
Total præmiesum: 3.048.056 kr.
Træner: Flemming Jensen, Aalborg
Ejer: Stall Sirena
Opdrætter: Berit Olsen
Foto: Kanal75.se

Kuske: Flemming Jensen, Jörgen Sjunnesson

3 Stand And Deliver

Foto: Wiegaarden/Jørgen Bak Rasmussen

Afstamning: Kadabra – Ghana Roland
Statistik 2017: 7 starter: 3-2-1
Indkørte præmier 2017: 100.000 kr.
Total præmiesum: 2.535.057 kr.
Træner: Peter Rudbeck, Skive
Ejer: Stutteri Hole In One
Opdrætter: Peter Rudbeck
Kusk: Birger Jørgensen

4 Slide So Easy

Foto: Jesper Elbæk

Afstamning: Quite Easy U S – Elegante Frøkjær
Statistik 2017: 2 starter: 1-0-0
Indkørte præmier 2017: 44.567 kr.
Total præmiesum: 1.071.376 kr.
Træner: Flemming Jensen, Aalborg
Ejer: Team Clemmensen & Christensen I/S
Opdrætter: Bo Jondahl
Kusk: Flemming Jensen

5 MagicCarpetRide US

Foto: Wiegaarden/Jørgen Bak Rasmussen
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Afstamning: Angus Hall – Meadowbranch Magic
Statistik 2017: 3 starter: 1-1-0
Indkørte præmier 2017: 39.785 kr.
Total præmiesum: 2.361.978 kr.
Træner: Anders Pedersen, Aalborg
Ejer: Cowboyland Aalborg
Opdrætter: Brittany Farms & Daisy Acres
Kuske: Anders Pedersen, Erik Adielsson,
Tom Erik Solberg

OPDRÆTTERFORENINGEN
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Great Challenger opfylder alle ønsker!
Kaj Jensen //
Hovhedegaard Hestecenter ApS
Tlf.: 98 38 50 83 // Mobil: 61 75 36 68

Berner Olsen //
Kallehavegård, Fredgårdsvej 32, Ringsted
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SPORT

Team Bonde til Elitloppet

Aarhus-træner
Thomas Bonde
smiler stort set altid.
Med mindre end en
halv time til starten i
V75-finalen i Klasse
II, så var der masser
af overskud hos
”Bondemanden”.

Bondemanden
til Elitloppet
Trods et lille bump på vejen, havde Thomas Bonde og familie en hyggelig
oplevelse i Elitloppsweekenden sidst i maj. Hustruens hest havde nemlig
kvalificeret sig til deltagelse i en af lørdagens V75-finaler
TEK ST: ALL AN LOF T | FOTO: BURT SEEGER

D

et er dagen derpå. Altså mandagen efter Elitloppsweekenden i Stockholm. På bildækket
på færgen Göteborg-Frederikshavn står Way
To Go Chief i sin trailer, der er hægtet fast på
Aarhus-træneren Thomas Bondes personbil. Træneren selv
har bevæget sig op på færgen, hvor han nyder et velfortjent
måltid mad i restauranten, inden sidste del af hjemturen mod
Skanderborg skal tilbagelægges.
Way To Go Chief deltog om lørdagen i en V75-finale med
200.000 skr. i førstepris på Solvalla. Her kom det lille bump
på vejen; det blev nemlig til en altødelæggende startgalop.
På færgen giver pausen bag rattet plads til eftertænksomhed. Så Thomas Bonde gør status.
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– For en træner som mig med et ret beskedent materiale på
godt en håndfuld heste, er det selvfølgeligt stort at skulle
starte i en V75-finale på Solvalla i en Elitloppsweekend, lyder det fra Thomas Bonde, også kendt som ”Bondemanden”.
Han har haft base på JVB siden engang i firserne, hvor
han altid har været forbundet med flid og vedholdenhed.
– Det var stort og i sig selv spændende at se Way To Go
Chief gå til start med Peter Ingves i sulkyen. Mindre rart var
det selvfølgelig, at hun galopperede lige inden startvingerne
slap feltet af sted. Men selv dét har ikke taget glæden fra os.
Forventningens glæde er jo som bekendt den største, og vi
har forberedt os så grundigt vi kunne og haft det skønt med
det, fortæller Thomas Bonde.

Med ”vi” mener Thomas Bonde sig selv og sin hustru, den
tidligere galoprytter Anne-Mette Højfeldt, som er ejer og
opdrætter af Way To Go Chief. Sammen med Anne-Mettes
mor, der ivrigt følger med i datterens og svigersønnens heste,
havde de indlogeret sig på et hotel kun ti minutters kørsel
fra den svenske hovedstadsbane.
Der var tid til aftenhygge

Alt var selvfølgelig koncentreret om at gøre Way To Go
Chief tilpas. Aftenerne kunne dog tilbringes i selskab med
Thomas Bondes datter Mette og dennes kæreste, samt nære
venner og bekendte, hvor de under hygge og afslappethed
forstod at nyde en god middag i hotellets restaurant. Hvilket samtidig giver forklaringen på Bondes neglelakbelagte
lillefingernegl.
– For sjov malede Mette denne negl lyserød. Desværre var
acetonen sluppet op, og nu må jeg gå sådan rundt, til jeg
kommer hjem, siger Thomas med en strittende lillefinger.
Men 2017 var nu ikke den første gang, Thomas Bonde og
hustru var til Elitlopp.
– De fire år, Mette arbejdede på Menhammar, var vi hver
gang på besøg i Stockholm i forbindelse med Elitloppet.
Mette havde jo sine forskellige pasheste hos sin daværende
principal Stefan Hultman, men den mest navnkundige var
uden tvivl Panne de Moteur. Den tjente 9,5 mio. skr. alene
i den tid, hun passede den. Et beløb mange travtrænere aldrig kommer op på i hele karrieren, lyder det med et skævt
smil fra Thomas Bonde, der i øvrigt i år kan fejre sit 30-års
jubilæum som travtræner.
En slags forlænget weekend

Anne-Mette og hendes mor på 79 somre, og som i øvrigt
selv ejer en lillebror til Rolf Lynghøj, fløj hjem lige efter
Elitloppet.
– Min svigermor var dæleme også træt lige efter søndagens løb, men det er der ikke noget at sige til. Det her var
nok hendes sidste rejse til et Elitlopp. Ellers var den her tur
jo ligesom en lille forlænget weekend, betalt af hesten, forklarer Thomas Bonde.

Dét Bonde hentyder til, er Way To Go Chiefs seneste indbringende præstationer, som har bragt den med i lørdagens
V75-finale. Way To Go Chief vandt nemlig den indledende
afdeling, der var henlagt på Lunden på Copenhagen Cupdagen. Her vandt den kørt af Peter Ingves overraskende og
til et ganske stort odds.
Men så overraskende burde det vel ret beset ikke have været? Fjorten dage forinden havde hoppen på brillant vis løbet
først over stregen på Åby-banen ved Göteborg.
– Præstationerne på Åby og Lunden var vel nærmest identiske, men sejren på Lunden skabte mere virak. På dansk
grund i et stort V75-løb, og så med direkte adgang til deltagelse i finalerne i Elitlopps-weekenden. Jo, stort var det,
mener Thomas Bonde.
– Way To Go Chief er sød og rar, og du kan nærmest køre
med hende på landevejen. Skulle bussen komme susende
forbi, så ville det rage hende en høstblomst!
– Og hun har en herlig indstilling på ovalen. Da hun vandt
på Åby, tog hun spids i 1.08,9 første 500m, og det var fra en
hest kørt af Lutfi Kolgjini, der ellers er kendt for aldrig at
vente på nogen. Siden afgav Way To Go Chief spidsen til
Johan Untersteiner. I sidste sving blev der plads, og hun fløj
frem over opløbet. Hun var den eneste, der havde noget at
skyde med. Hun tænker nemlig ”hellere brække benet end
lade nogen komme foran”.
Bijobber på en efterskole

Bonde, der privat har domicil ved Norsminde, har sine heste i en stald i Dørup i nærheden af Skanderborg. Her har
Bonde et samarbejde med Helle Tholstrup og dennes ægtefælle Jens Torp, et hesteejerpar, der under pseudonymet
Stald Suset blandt andet har haft vallakken Rubin. Parret
står for morgenfodringen og deslige. Thomas arbejder fra
morgen til middag som udendørsmand på Brøruphus Efterskole lidt syd for Skanderborg.
– Jeg havde egentlig et bijob ved Aarhus Kommune, men
her har man ikke brug for nogen, der kan tænke selvstændigt, kommer det syrligt fra Thomas. Det lader vi dog stå
for hans egen regning.

Antiklimaks! Way To Go Chief
var overtændt, og galopperede
netop som starten gik i V75finalen, som havde en samlet
præmiesum på 400.000 skr.
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– På efterskolen kan jeg komme og gå, som jeg vil, så det
passer ind i trænergerningen. Men rutinen er, at jeg tager
hen og træner hestene om eftermiddagen. Og ja, jeg har
sørget for et besøg på JVB for efterskolens ansatte, og de vil
gerne gentage det.
– På gården hos Jens og Helle har de en helt ny hestestald,
og en dejlig 1500m bane, jeg kan boltre mig på.
Ikke første gang

Det hører med til historien, at Way To Go Chiefs deltagelse
i et Elitlopps-meeting faktisk er anden gang, Thomas Bonde
er ude på dén galej. I 1999 deltog han nemlig i Sweden Cup,
også kaldet ”det lille Elitlopp”, med Romeo Trøjborg. Den
tog spids og buldrede derudad indtil tanken var tom, men
det blev da til en femteplads.
– Han var en vanskelig og hidsig hest, men det lykkedes
mig at få tøjlet ham nok til at han kunne løbe væddeløb, og
en overgang var han indehaver af den absolutte banerekord
på JVB.
– Jeg har faktisk opøvet en evne til at få rettet vanskelige
heste af. Og noget af det må min datter Mette have taget til
sig. For da hun var på Menhammar, hed det sig at ”hvis en
hest er nervøs, så giv den til Mette!”.
Genert knægt

Som en genert otte-niårig knægt begyndte Thomas at
komme på banen på Falster, hvor hans forældre boede. Her
var Thomas Bonde indtil Birger Jørgensen – som faktisk også
var fra Falster, men som var emigreret til Aarhus engang i
firserne, sendte bud efter ham.

Inden da var det blevet til et halvt år på Pompano Park i
Florida hos Stanley Dancer, hvor Bonde efter eget udsagn
ikke lærte så meget. Han havde som de andre staldfolk to
pasheste. Det hele kørte meget maskinelt, men alligevel var
det en stor oplevelse, hvor Thomas Bonde lærte sig engelsk
til husbehov, og også fik besøgt Disneyland.
– Da jeg var på Falster hos Arvid Olsen og Harald Lund,
hørte jeg engang en hesteejer sige til Harald: ”Jeg gider fandeme ikke mere, jeg sælger hele lortet”. Så sagde Harald:
”Vent lige til krisen er ovre, ikke?” Det griner jeg lidt af, for
det er vel krisen, der har udviklet sig bedst, slutter Thomas
Bonde, mens han udtrykker et håb for, at den tilstundende
forventede lovændring om liberalisering af spil kan ændre
billedet mere positivt for sporten. 
n

Navn: Thomas Bonde
Født i 1962
Opvokset på Falster
Børn: Mette Rohbach Bonde, staldmand
m/k på Menhammar 2011-2015, nyuddannet travtræner april 2017, nu under uddannelse til veterinærsygeplejerske.
Rikke Rohbach Bonde, kusk, monté- og
galoprytter, p.t. ansat hos Søren Jensen,
Klampenborg, sammen med samleveren,
galopjockey Nicolaj Stott.
Ægtefælle: Anne-Mette Højfeldt, tidligere
galoprytter.
Udlært hos trænerne Arvid Olsen og Peter Pedersen, Nykøbing Falster Trav, tog
jockeyeksamen ved sidstnævnte 1979.
Jockeytid: Førstemand hos Birger Jørgensen, Jydsk Væddeløbsbane, 1982-1987.
Selvstændig travtræner siden 1. maj 1987
på Jydsk Væddeløbsbane.
Kuskesejre: ca. 860.
Bedste heste: Romeo Trøjborg, 34 sejre
i 155 starter, 609.000 kr., løb elitetiden
1.12,9 på Lunden, Novlan King 1,1 mio. kr.,
Facilon 19 sejre, Tough Woman 11 sejre, Rolf
Lynghøj 4 sejre i 29 starter, 3. plads i Derbyet 2012, 471.400 kr., Way To Go Chief p.t.
7 sejre i 19 starter, 208.406 kr. Redaktionen
undskylder på forhånd, hvis nogen er glemt.

Den nyuddannede travtræner Mette Rohbach Bonde,
Thomas Bondes datter, var oppasser på Way To Go
Chief på turen til Elitloppet.
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Kender du alle fordelene
ved at være medlem af

DANSK KENNEL KLUB?

Bliv medlem for
kr.

495,-

årligt inkl.
medlemsbladet
HUNDEN

Det får du:
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

WIEGAARDEN . TAN . 155233

Medlemstilbud f.eks. billigere forsikringer m.m.

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

www.dkk.dk
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Sulkytyper
–

mode eller effektivitet

Det er små marginaler, som skiller vinderne fra alle de andre i travsporten
anno 2017, men hvilken sulky kan give netop den sidste afgørende tiendedel
sekund, eller er det hele i virkeligheden bare et modefænomen?

TEK ST: SØREN A AEN

E

n sulky defineres som en "hestetrukket vogn
med to hjul, og et sæde kun for kusken". Sulkyer
har været brugt siden oldtiden som et let og simpelt transportmiddel. Det grundlæggende design har ændret
sig ganske lidt gennem århundrederne, mens der i detaljerne
er sket et sandt kvantespring, især siden midten af 1970'erne.
Her blev den "modificerede sulky" med tilpassede stænger
introduceret i USA, og fandt omgående interesse hos de førende trænere og kuske. Den modificerede sulky løftede på
det nærmeste hesten, og gjorde det muligt at holde højere
fart over længere distancer. I 1975 var der i USA 714 gange
løbet hurtigere end to minutter på den amerikanske mile,
men bare to år efter i 1977 – hvor den nye sulkytype for alvor havde vundet indpas – var det tal steget til 2.355 gange.
Æraen for ekstrem fart i travsporten havde taget sin begyndelse, og vi har endnu ikke set slutningen. Den modificerede sulky fandt naturligt også vej til Europa og Danmark,
og udkonkurrerede også her de tidligere kendte modeller,
med ikke tilpassede sulkystænger.
Joyride og single shaft

De næste 25 år skete der ikke de store revolutioner, men man
så masser af variationer indenfor den modificerede sulky,
nogle mere fantasifulde end egentlig effektive. En af disse var
"The single shaft bike". En tilpasset metalkonstruktion, som
med en sulkystang blev monteret midt på selen på hestens ryg.
30
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Et specielt design, som hurtigt gav problemer, da hjulene ikke
var beskyttede og let blev "fanget" af konkurrentens, og hestene simpelthen kunne vende sig 180 grader, så mere end et
alternativt komma i sulkyens historie, blev "The single shaft
sulky" aldrig. En anden af de mere kuriøse opfindelser var fra
svenske Joyride. Her sad kusken med
samlede ben og knæene på en
støtte, således kusken

bon II
r
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Johan Untersteiner vinder Dansk Hoppe Derby 2015 med Ultimate Wine i en SPYDER Tornado sulky. Samme model kørte toeren Verify
Dust med Jeppe Juel i øvrigt også i. (Foto: Burt Seeger)

kunne læne sig fremover, og dermed mindske vindmodstanden. Ideen var god, men designet slog aldrig igennem, selv
om Stig H. Johanson i 2000 vandt Copenhagen Cup med
Indian Silver, netop i sådan en sulky.
I 1990 blev den asymmetriske sulky for første gang introduceret i USA, og vandt på sin premiereaften på Freehold
Raceway i New Jersey syv ud af ni løb. Siden har stort set
alle sulkyproducenter en eller flere "offset" modeller i deres
katalog.
Længere og smallere modeller i USA

Omkring årtusindskiftet blæste der igen nye vinde, og igen
kom de fra USA, mens man i Europa stadig arbejdede med
nye ideer inden for samme koncept, hvor kusken sidder relativt tæt på hesten i den modificerede sulky.
I USA blev sulkyerne langsomt, men sikkert, længere og
smallere. Med de smallere sulkyer, kom hestene endnu tættet på banernes inderkreds, i jagten på at spare centimeter i
hvert eneste sving. Samtidig blev balancepunktet i sulkyen
flyttet længere bagud, hvilket åbnede op for en helt ny stil
for kuskene.
Tilbagelænede og med lange liner tordner kuske og heste
rundt på de nordamerikanske milebaner. I starten af dette
årtusinde lancerede den tidligere topkusk med over 3.000
sejre på CV'et, Tom Harmer, AdvantEdge-sulkyen, som
skulle sætte helt nye standarder. Med tilpassede stænger og

et balancepunkt langt tilbage, så kuskens og sulkyens vægt
nærmest løftede hestene frem, blev AdvantEdge hurtigt den
dominerende sulky i USA, og den foretrukne hos alle de
store catchdrivere.
Skandinavien langt bagefter

Langsomt så man de første Telstar-sulkyer i Skandinavien,
selv om disse så småt var ved at være forældede i USA. I
Skandinavien og Frankrig fejrede den finske sulkyproducent
Custom store triumfer med deres topmodel FCS sulkyen,
som var den dominerende sulky i storløbene på denne side
af Atlanten.
Modsat de amerikanske sulkytyper, som ofte vejer op mod
50 kg, er FCS og siden FCS II, to af de letteste sulkyer på
markedet i formstøbt carbon. I Nordamerika blev AdvantEdge hurtigt efterfulgt af flere lignende sulkydesigns, hvor
især UFO og SPYDER formåede at slå igennem. Disse har
i endnu højere grad fokus på stabilitet og sporing af hjulene,
selv på ujævnt underlag.
The Meadowlands publicerede i foråret 2012 en statistik
over de oftest sejrende sulkyer, og ikke overraskende sad
SPYDER, UFO og AdvantEdge tungt på markedet. Kun
6% af de afviklede løb, blev vundet af andre end de tre sulkymærker, med UFO som den klart mest vindende – men
også klart mest populære – hos de mest kendte catchdrivere
som Tim Tetrick, Brian Sears og Yannick Gingras.
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Peter Jensen-trænede Nougat Ås går sædvanligvis i en Custom FCS II. Aalborg-træneren tror på, at man i fremtiden vil have
meget fokus på sulkyhjulene. (Foto: Wiegaarden/Jørgen Bak Rasmusen)

I Danmark fandt de første af disse nye amerikanske "supersulkyer" vej til landets væddeløbsbaner. Nogle få progressive
trænere var de første til at importere "jänkervogne", som de
hurtigt blev døbt i Sverige (”jänker” er svensk for ”yankee”,
slang for amerikaner, red.). I Skandinavien sætter voltestartssystemerne visse begrænsninger for brugen af disse sulkyer,
men i autostartsløbene har de også vist deres værd på vore
breddegrader.
Således er Skandinaviens største travløb, Elitloppet på Solvalla, siden år 2010 vundet fem gange i en amerikanersulky,
og én gang i en europæisk kombination mellem en traditionel
sulky og en "jänkerbike".
I Danmark har vi set Johan Untersteiner vinde Dansk Hoppe
Derby med Ultimate Wine i en SPYDER Tornado, mens
vi stadig har til gode at få den første vinder af et af de klassiske årgangsløb for hingste og vallakker i en amerikanersulky. I 2014 vandt Jeppe Juel Copenhagen Cup med Orali
i en AdvantEdge sulky, og var en af de første til at tage den
nye sulkytype til sig.
Hvad siger de aktive?

Tidligere dansk og nordisk mester for kuske, Jeppe Juel, har
mærket effekten af amerikanersulkyerne, og bruger dem flittigt både i hverdagstravet og til storløb.
– Når man forsøger at være med på højeste niveau, som vi
gør, så kan vi ikke fravælge nyt udstyr, der har vist så gode resultater som de amerikanske sulkytyper, indleder Jeppe Juel.
– Jeg prøver hele tiden at optimere træning, fodring og udstyr,
og vi skal ikke kunne sige bagefter, hvis bare vi havde haft den
eller den sulky, så havde resultatet været bedre. Selvfølgelig
spiller mode også en rolle, og det sender et signal, at man er
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med fremme i udviklingen på udstyr, fortsætter Jeppe Juel.
Som en af Danmarks oftest benyttede catchdrivere, møder
Jeppe Juel en bred vifte af alle tilgængelige sulkyer i Danmark.
– Jeg kan ikke sige med 100% sikkerhed, hvor stor betydning
sulkyen har. Det er jo dét, der er mellem stængerne, som er
helt og aldeles afgørende. En god hest vinder i hvilken som
helst sulky, mens den sidste nye sulky ikke får en hest med
begrænset talent først over stregen, understreger Jeppe Juel.
Skive-træner Morten Friis har en bred vifte af de nyeste og
mest populære sulkyer i sin vognpark, men har dog en helt
klar holdning.
– Vi kan lige så godt slå fast fra starten, at det er hesten, der
er det vigtigste, derom hersker der ingen tvivl, understreger
Morten Friis indledningsvis.

SPYDER Ghost

Danmarks førende travtræner Flemming Jensen ses her i en Custom FCS helstøbt i carbon med hesten O’Grady. Denne type
sulky er en af de mest anvendte i Danmark. (Foto: Wiegaarden/Jørgen Bak Rasmusen)

– Nogle heste trives utrolig godt i amerikanersulkyen, mens
det hos andre har den stik modsatte effekt. Jeg synes Custom
har to rigtig gode sulkyer i deres sortiment, som passer godt
til danske forhold. Deres Multicarbon II, som nok er den
mest avancerede standardmodificerede sulky i øjeblikket.
Den er utrolig alsidig, og alle heste præsterer godt i den, og
den giver løft og stabilitet til hestene. Custom FCS ll er i
mine øjne den absolutte Ferrarimodel lige nu. Trods sin lave
vægt, er den meget stabil på banen, også for kuske som har
rundet 75 kg, smiler Morten Friis.
– Som kusk skal man være indstillet på at bruge de fordele de
enkelte sulkytyper giver. Det kræver en speciel stil at køre en
"jänkerbike", når man skal forsøge at få det maksimale ud af
den, og jeg tror ikke vi kommer til at se John (Friis, årgang

CS II
Custom F

1954, red.) i amerikanersulky med to meter lange liner, griner Morten Friis som afslutning.
Peter Jensen er en af de trænere, som ikke selv kører løb,
og derfor skal forsøge at tilpasse sine sulkyer til forskellige
catchdrivere.
– Jeg må indledningsvis sige, at Danmark er ret langt fremme
med sulkyer, hvis vi ser i forhold til præmieniveauet. Custom
har lavet en god allround sulky i deres Multicarbon II, og den
kan så suppleres med amerikanersulky eller Custom FCS II
til storløbene, indleder Peter Jensen.
– Jeg oplever, at ukomplicerede lettravende typer, tit kan få
et boost ved at skifte til en amerikanersulky. Det er som om
tyngdepunktet løfter hesten frem, og samtidigt kan de bevæge sig mere frit, forklarer Peter Jensen.
– Men igen, det er hvad kusken har mellem stængerne, som
er det afgørende. Selvfølgelig spiller sulkytypen en rolle,
men det handler også meget om modetrends, og jeg tror vi i
fremtiden kommer vi til at opleve langt større fokus på sulkyhjulene, fortsætter Peter Jensen.
– Jeg tror det for alvor bliver på dét punkt, vi kommer til at se
nytænkning i de kommende år, med optimering af stabilitet
og kuglelejer, slutter Peter Jensen.
Men selv om trænere og kuske samstemmende siger, at det
er hesten, som er den afgørende faktor, kommer vi ikke uden
om, at sulkyens udvikling har spillet – og stadig spiller – en
væsentlig rolle i den enorme udvikling i fart, som væddeløbshesten har gennemgået. Hvor stærkt havde Greyhound
f.eks. løbet i en SPYDER Ghost eller en Custom FCS II? n
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Redaktørens

klumme

Seks måneder
		 til eksamen
Halvdelen af året er snart gået, og der er således ”kun” seks
måneder til at køre alting i stilling. Hestesporten overtager
jo selv spillet til nytår, og meget skal falde på plads inden
TEK ST: JESPER ELBÆK

J
Omsætningen skal
øges markant, hvis
forretningscasen
skal holde

eg skal nok undlade at bruge Nik & Jay referencen med ”hvad ville
du gøre, hvis du havde én dag tilbage?”. Men alligevel er det oplagt at
udfordre dig lidt, kære læser. For det virker lidt til, at mange går rundt
i en slags tomgang, og bare venter på 2018. Forhåbentlig venter man ikke på,
at sportens ledelse fejler. Det kunne godt være indtrykket indimellem, når
man følger med i diverse grupper på Facebook.
Men det kan ikke nytte noget. Vi er nødt til at stå sammen, for ellers har det
her ingen chance for at lykkes. Det er en kendsgerning, at sporten – heldigvis
– selv skal drive spillet, og omsætningen skal øges markant, hvis forretningscasen skal holde. 8% er det magiske tal, som hestesporten får, når der spilles
på danske løb, og cirka halvdelen når danskerne spiller på løb i udlandet.
Så kan man jo begynde at regne på tingene. Den samlede omsætning i
Danmark på trav og galop er cirka 500 mio. kr., og dét tal SKAL op, gerne
på minimum det dobbelte.
Synergieffekter på kommunikationsfronten

P.t. sker der noget suboptimering på medieplatformene. Det sker, fordi
Danske Spil via Dantoto ejer rettighederne til spillet, og derfor også har forpligtelsen med at udgive og publicere officielle startlister og spillelister. Den
opgave klares med avisen Racing News, som udkommer to gange om ugen.
Samtidig skal der produceres levende billeder fra løbene, og den opgave
tager F3 Sportsbranding sig p.t. af. Ingen af disse to ret slagkraftige medier
samarbejder med Dansk Hestevæddeløb på nuværende tidspunkt, og i visse
situationer produceres der dobbelt.
Det er slut fra nytår, for der ejer Dansk Hestevæddeløb rettighederne. Det
betyder selvfølgelig, at de medarbejdere man har tilknyttet, skal levere materiale til hinanden, så man udnytter de meget synlige synergieffekter til fulde.
Det kræver ikke den store fantasi at regne ud, at en stald/banereporter, som
er på arbejde fredag eftermiddag i Skive sagtens kan overskue at forproducere nogle videoindslag til løbene i weekenden. Indslag som kan bruges på
eksempelvis YouTube, Facebook eller Danskhv.dk. Og den anden vej rundt
skal skribenterne på Danskhv.dk producere spilmateriale til de medarbejdere,
der skal lave livebilleder fra løbsdagene.
Det kan blive ret godt faktisk. Tro på det. Og hjælp til de steder du kan.
Venlige vrinsk fra
Jesper Elbæk
Redaktør, Væddeløbsbladet
Klummen er udelukkende udtryk for
skribentens egen holdning.
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Sprintermesteren i Billund

RACING
MANGE
nappede Sprintermesteren
Danskerne måtte finde sig i at spille andenviolin i Billund
Travs største løb i 2017. For femte gang i de seneste syv
år gik førstepræmien til en udenlandsk trænet hest
TEK ST: JESPER ELBÆK | FOTO: KM FOTO

K

un Steen Juul-trænede Scirocco Sisa og Anders F.
Jensens sorte stjerne Apapmand har vundet Sprintermesteren i Billund de seneste år, og Apapmand
vandt endda i ny absolut banerekord 1.11,6a/1600m.
Men den tid blev slået i årets udgave af Sprintermesteren, da Joakim Lövgren-trænede Racing Mange vandt i
1.11,2a/1600m. Det skete efter føring det meste af vejen
med mellemtiderne 1.09,5 de første 500m og 1.11,7 første
kilometer.
Men en ny hest meldte sig ind i den danske årgangstop
i Derbyårgangen, nemlig Steen Juul-trænede Børge, som
på dagen blev kørt af Aarhus-træner Henrik Lønborg, idet
Juul selv havde valgte Lundens anpartshest Bali, som igen
galopperede fra start, men leverede en fin ophentning og var
femte i ny rekord 1.12,7.
Og at kalde Børge ny i årgangstoppen er måske også lidt

hårdt. Pine Chip-hingsten var trods alt tredje til Bad Moon
Rising og Blachman i Dansk Trav Kriterium og tredje til Bad
Moon Rising og Beyblade i Grand Circle 3-års Championat.
Men Børge viste, at den skal regnes blandt de allerbedste, og
andenpladsen til Racing Mange i tiden 1.11,3a/1600m efter
et udvendigt løb hele rejsen, det var stærk tobak!
Sejren til Racing Mange var Jägersro-træner Joakim Lövgrens fjerde i Sprintermesteren, hvor ”Jokke” har været flittig starter gennem årene. Den første af Lövgrens vindere var
faktisk den senere Elitloppsvinder Torvald Palema, som i
2005 vandt i tiden 1.14,2. Derefter fulgte Baldessarini i 2008
i tiden 1.12,4 inden M T Golden Boy vandt i 2012 i 1.12,5.
Flot sport og omsætningsfremgang

Eftermiddagen igennem blev der vist fremragende sport, og
især løbet for den bedste klasse, Travkongen, prenter sig ind

Racing Mange med
gæstekusk Ken Ecce
vandt Sprintermesteren
2017 efter føring det
meste af vejen. Vindertiden 1.11,2a/1600m
var ensbetydende med
ny absolut banerekord i
Billund.
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Hellækre Rattigan
var som forvandlet, og styrede
Liga 2-finalen fra
dødens hele vejen.
Vandt i toptiden
1.12,8a/1900m,
hvilket faktisk var
0,8 sekund – cirka
20 meter – bedre
end Liga 1-finalen.

på nethinden. Her var Peter Rudbecks Derbyvinder fra
2013, Stand And Deliver, storfavorit. Og Kadabra-sønnen
vandt da også, men taktikken var anderledes end vanligt.
For fra sit perfekte startspor fire, trak Birger Jørgensen
sig direkte fra start, og i stedet var det Standout og Gigant Slugger, der drønede af sted i 1.06,4-fart de første
500m. Selv om der blev pullet op til det rene ingenting
de næste 500m, så straffede det hårde udgangstempo sig
naturligvis til slut.
Gigant Slugger havde stor ære af løbet, og var anden,
men kunne intet stille op over for Stand And Deliver,
som kom med ”dobbelt fart” ude i banen, og vandt let på
1.13,6a/1900m.
En anden meget f lot præstation stod Bent Svendsentrænede Rattigan for, da den trods et hårdt løb udvendigt, alligevel var klart stærkest til sidst, og kunne vinde

i 1.12,8a/1900m foran så gode heste som Victor Rush,
Temptation S H og Fortune Boko. Sidstnævnte gik et topløb efter galop.
Nævnes skal også Pauli Andersens Cointreau, som tog fusen på hårdt betroede Mac Smily og Come On Hugo i 3-års
Eliten, Flemming Jensens 4-årige hoppe Frances Yoda, som
fra spids let vandt Hoppesprinten og den unge komet Marc
Bæk Nielsens nyeste reklamehest, Captain Morgan, som for
Steen Juul vandt finalen i DTC’s 3-års Serie.
Omsætningen steg med 5,6% i forhold til sidste år. Totalomsætningen stoppede ved 808.093 kr. i de 11 løb, hvilket
var 42.494 kr. mere end i fjor i samme antal løb. Totalomsætningen bliver fra årsskiftet meget vigtig, når hestesporten
selv kommer til at eje spillet, og indtil da kan man bare undre sig over, at der ikke er skandinavisk spil på disse danske
storløbssøndage. 
n

Landschampion gennem
de seneste mange,
mange år – Birger Jørgensen – havde læst
løbet ”Travkongen” helt
rigtigt. Trak sig fra start,
og lod de andre løbe
hornene af sig. I opløbet
var konkurrenterne chanceløse over for Derbyvinderen fra 2013.
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DM for Montéryttere

KOMETEN
er på vej til at blive en STJERNE
Maria Dueholm Svendsen vandt i 2016 flest montéløb af alle og
blev således landschampion. Og nu kan stortalentet også kalde sig
danmarksmester. En komet er ved at forvandle sig til en stjerne
TEK ST OG FOTO: JESPER ELBÆK

E

n tredjeplads. En diskvalifikation på grund af galop. Og en sejr. Det var lige præcis nok til at blive
danmarksmester i monté. Mesterskabet blev i år
afviklet på Skive Trav, og de ti montéryttere skulle ride tre
løb hver, før den samlede vinder kunne kåres.
Og det var tæt. Meget tæt. Faktisk så tæt, at danmarksmesteren Maria Dueholm Svendsen ikke selv anede, at hun
havde vundet guld, da hun vendte tilbage til vindercirklen
efter sejr med hesten Nero Toft i tredje og sidste afdeling.
Så der blev hvinet af jubel, da Skive-banens faste interviewer Henrik Dyhrberg som den første kunne overbringe den
gode nyhed til det 17-årige stortalent.
Sidste år var Maria Dueholm Svendsen som nævnt den
oftest sejrende montérytter med otte sejre, seks andenpladser og ti tredjepladser i 49 starter. Men i 2017 har det ikke
ligefrem væltet ind med sejre. Faktisk var det før DM blevet til præcis nul sejre i 18 ridt, men i start nummer 21 kom
sæsonens første sejr altså, og den var guldbelagt!
Uheldig nordjyde tæt på guldet

Årets DM for Montéryttere blev afgjort på de helt små
marginaler. Sabina Gammelgård vandt første afdeling med
den 10-årige slider Provst Meyer, som blev budt på et rigtig
godt rygløb af sin rutinerede rytter, som næppe var sønderknust over, at den førende Prins Tandal med Marianne
38
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Mechlenburg undervejs fik hårdt tryk af El Salvador med
Rikke Rohbach Bonde.
Marianne Mechlenburg holdt hjem til andenpladsen, og
samme placering var hun også på vej til i anden afdeling
med Kent Jokumsen-trænede Starwalker, da en galop forvandlede seks sikre point til nul point. Uden galoppen var
Mechlenburg blevet ret suveræn danmarksmester, med tredjepladsen i sidste afdeling med Made Shadow in mente. Men
i trav- og montéløb skal man jo trave hele vejen, så hvis og
hvis… Nu måtte Marianne Mechlenburg nøjes med den
meget ærgerlige fjerdeplads! To trin ned ad stigen i forhold
til 2016, hvor hun fik sølv.
Sabina kunne blot se på fra sidelinjen

Skive-rytteren Sabina Gammelgård vandt som nævnt første
afdeling, men fik ingen point i anden afdeling, og da hendes ridetur i sidste afdeling, Rock On, måtte blive hjemme
i stalden pga. sygdom, så måtte Sabina se magtesløs til fra
sidelinjen, for nogen skulle jo have pointene i sidste afdeling,
og kun i den alleryderste teori kunne Sabina Gammelgård
holde fast i føringen.
Det lykkedes ikke, men Sabina Gammelgård fik trods
alt bronze. Sølvet gik til Michelle Mønster, som i den først
offentliggjorte stilling kun var nummer fire, og derfor
ikke kom på podiet, da medaljerne skulle deles ud, og

Når man vinder et danmarksmesterskab i enten
trav eller galop i Danmark, så er der tradition
for, at man ryger en tur i baljen. Og konkurrenterne sørgede for, at Maria Dueholm Svendsen
heller ikke slap for ”fornøjelsen”.

champagnepropperne blev poppet. Dommerne havde ved
en beklagelig fejl glemt at tildele Michelle Mønster point,
da hun udgik efter at have forårsaget to omstarter i første
afdeling med New Lollipop. Kun strafpointene var regnet
med.
Så efter Lunden-guld i 2016 til Nicole Marsing, så blev
det Skive på alle tre podiepladser i år. Skive stillede med
hele fire ud af de ti DM-deltagere, så rent matematisk burde
hjemmebanen jo også have en fordel. Men at Skive skulle
ende som 1, 2, 3 og 8 (Solveig H. Davidsen, red.) havde de
færreste vel regnet med på forhånd.
Lidt malurt skal der dog hældes i bægeret, også selv om
denne artikels forfatter har bopæl i netop Skive, som var arrangør for årets DM. For det er selvfølgelig ikke godt nok,
at man glemmer at give en deltager point, og dermed må
ændre på podieplaceringerne to dage efter mesterskabet. Og
det er egentlig heller ikke ok at slukke for lyden og forlade
dommertårnet midt i sejrsceremonien, hvor banereporteren
var i gang med at interviewe medaljetagerne.
Selve danmarksmesterskabet kan ellers betegnes som en
pæn succes. Montésporten er kraftigt på fremmarch, sporten var god, og der var spænding om resultatet hele vejen
igennem. Dansk Montéforening havde godt styr på det,
og sørgede for deltagerne både før, under og efter arrangementet. n

Der var forkerte montéryttere på skamlen til DM for Montéryttere. Maria Dueholm Svendsens førsteplads var god nok,
men Michelle Mønster skulle have stået
på trin to, og Sabina Gammelgård rykket
ned på trin tre, mens Aalborg-rytteren
Marianne Mechlenburg blev nummer fire
i stedet for nummer tre.
Det endelige resultat af DM for
Montéryttere 2017
1. Maria Dueholm Svendsen 12 point
2. Michelle Mønster 10
3. Sabina Gammelgård 10
4. Marianne Mechlenburg 10
5. Nicole Marsing 5
6. Camilla Andersen 5
7. Camilla Spuhr Jensen 4
8. Solveig H. Davidsen 4
9. Rikke Rohbach Bonde 4
10. Nicolaj Stott 3
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DM for Travtrænere

Lunden-træner Ken Ecce vandt DM efter solid kørsel gennem hele kuskematchen, og måtte derfor finde sig i
at blive oversprøjtet med champagne. Og derefter smed de ”flinke” kuskekolleger ham i det kolde vand i søen
på inderkredsen af Racing Arena Aalborg.

KEN ECCE

KUNNE GODT
– vandt DM for Travtrænere 2017

Ken Ecce kan ikke. Jo han kunne. Den klejne Lunden-træner kørte fremragende
gennem hele kuskematchen, men der var spænding til det allersidste, før Ecce
kunne bades i champagne og mosevand af sine elleve trænerkolleger
TEK ST: JESPER ELBÆK
FOTO: DIT TE HESSELBORG
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en faktisk er Ken Ecce ganske ferm til
dét med kuskematcher, og han har tidligere været danmarksmester, nemlig i
2009, hvor Ecce vandt i en tæt afgørelse
med Henrik Lønborg. Derudover er det
blevet til sølvmedalje i 2002, 2008 og 2015, mens bronzen
er hængt om halsen på Ken Ecce i 2007, 2014 og 2016.
Og Ken Ecce førte DM næsten fra start til slut. De to
første afdelinger i Skive gav sejr og andenplads, og siden
kiggede Ecce sig ikke tilbage. Men han skulle jo heller ikke
den vej. Nej, Ecce skulle fremad, og via offensiv kørsel, så
fik han forsvaret sig til sejr.
Jeppe Juel lugtede blod

Men det blev alligevel spændende til slut. For Jeppe Juel
lugtede blod på finaledagen i Aalborg, som samtidig er
Jeppe Juels hjemmebane. Efter sejre med V I P Holmsminde og Bringmeupfront, så var sejren pludselig inden for
rækkevidde for Juel, som ikke blot var forsvarende danmarksmester, men faktisk også vandt DM i 2015.
Jeppe Juel skulle vinde sidste afdeling med Triumf Kåsgård, og samtidig måtte Ken Ecce ikke få point med Staro
Harley. Ecce kørte til spids med Staro Harley, og slap spidsen til en af løbets fremtrædende chancer, Sensation med
Birger Jørgensen. Jeppe Juel kom tidligt frem udvendigt,
og prøvede selvfølgelig at holde Ken Ecce lukket inde så
længe som muligt.
Ved indgangen til sidste sving, så kørte Jeppe Juel til
spids, og håbet var, at ekvipagen som hidtil havde ligget
lige bag ham, Tyson Star med René Kjær, kunne følge med
fremad, og lukke af for Staro Harley og Ken Ecce. Det
kunne den bare ikke, så Ecce fik hul og angrebsplads som
på bestilling, og kunne gå ud i andet spor, erobre tredjepladsen i løbet, og sikre sig DM-guldet.

– Jeg er aldrig tilfreds med andenpladser, men da jeg slog
Ken Ecce i DM i 2015, så havde jeg vist selv en hel del racing luck, så det var nok ikke helt urimeligt, at Ken havde
heldet lidt på sin side i dag, sagde en ærlig og fattet Jeppe
Juel i interviewet med Racing Arena Aalborgs reporter Kim
Pedersen i forbindelse med sejrsceremonien.
DM for Travtrænere – som vel retteligt burde hedde
”DM for Travkuske”? – har været kørt siden 1999. Første
udgave blev vundet af Johnny Jørgensen, men de 19 kuskematcher har faktisk kun været vundet af otte forskellige kuske.
Den mangedobbelte landschampion Birger Jørgensen
har vundet DM fire gange, senest i 2014 og trioen Bent
Svendsen, René Kjær og Jeppe Juel har vundet tre gange
hver. Knud Mønster og Steen Juul er de to kuske med DMsejre, som endnu ikke er nævnt.
Vi lader bronzemedaljetageren Nicolaj Andersen få det sidste ord, for han har et forslag, som kan gøre et godt DM-arrangement endnu bedre. Forslaget er sendt direkte til sportschefen i Dansk Hestevæddeløb, Flemming Sunn.
– Vi blev taget rigtig godt imod både i Skive og i Aalborg, og lørdag aften var der en hyggelig komsammen med
spisning. Det er bare lidt ærgerligt, at der er to dage mellem
konkurrencedagene, og tilstrømningen lørdag aften samt
stemningen kunne nok have været endnu bedre, hvis DM
f.eks. havde været fredag og lørdag, med DM-fest for alle
lørdag aften, og så løbsfri i Danmark om søndagen.
– Det bør være muligt at få det til at passe med det relativt
begrænsede antal løbsdage i Danmark, lyder opfordringen fra
Nicolaj Andersen, som lå til sølvmedalje efter førstedagen,
men altså faldt en enkelt plads tilbage, efter alle 12 afdelinger var afviklet.
n

Jeppe Juel viser her stor
sportsmanship, da han
ved målpassage i allersidste afdeling, vender
sig om mod Ken Ecce
og råber ”tillykke med
DM!”. Jeppe Juel sluttede selv med sølvet
efter en forrygende andendag med tre sejre på
hjemmebanen i Aalborg.
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DM for Travtrænere

Århus-kusken Henrik Lønborg havde en miserabel førstedag med nul point, men fik rettet op på det i
Aalborg, og var ganske få point fra en bronzemedalje.

De 12 DM-afdelinger løb for løb
DM-1

DM-5

Storoutsideren Wilma J til 21 gange pengene med Nicolaj An-

Uventet for de fleste kunne hjemmebanens Knud Mønster holde

dersen i sulkyen angreb bedst af alle på den sidste halvbane, og

spids med indersporets Razzmina, som forsvarede sig helt til mål

vandt en kneben sejr foran Billie Jean med Ken Ecce og Applaus

trods stærke angreb fra Trophy Spring med Anders Pedersen og

Gardenia med Morten Friis.

Tarzan Gardenia med Birger Jørgensen.

DM-2

DM-6

Gigafavoritten Amos Shadow vandt for Ken Ecce til bundoddset

Lunden-træner Nicolaj Andersen nappede anden dagssejr, da han

1,33. Kom tidligt til spids, og kunne let afvise ellers gode angreb

styrede store, stærke Reliable Joe til sejr. Spidsen blev erobret på

fra Tzar Epice med Knud Mønster og Unbelievable S med Birger

første langside, og sejren var sikker før Bellis Tulsbjerg med Jeppe

Jørgensen.

Juel og Amazone Shadow med Ken Ecce.
Efter førstedagen i Skive førte Ken Ecce DM-konkurrencen med

DM-3

25 point foran Lunden-kollegaen Nicolaj Andersen med 21 point

Skive-træner Bent Svendsen gav opvisning med John og Mathias

og de to Skive-trænere Knud Mønster og Bent Svendsen, begge

Jensens Timberland-hoppe Tasja Baunehøj. Anders Pedersen og

med 16 point. René Kjær og Henrik Lønborg måtte lide den tort at

Birger Jørgensen blev anden og tredje efter indvendige løb med

gå ind til finaledagen i Aalborg med 0 point.

hhv. Livi Intro Solace og Amazing Queen.
DM-7
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DM-4

Aarhus-træner Henrik Lønborg kom på tavlen, da han vandt med

Lunden-træner Steen Juul kom på vinderpladsen med Badass,

Lars Vesterlund-trænede Bacardi, som på en effektiv langspeed

som først tog spids, sidenhen slap til favoritten Tonight La Marc

fældede Beauty Dream med Bent Svendsen og Trigger med Knud

med Bent Svendsen, og til slut fandt hul i tide til et sejrsgivende

Mønster. Fire mand har nu skilt sig lidt ud; Ken Ecce 25, Nicolaj An-

angreb. Imellem de to nævnte kilede Vilavaldi med Ken Ecce sig.

dersen 24, Bent Svendsen 20 og Knud Mønster 20.
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DM-8
Up Front Larry-hoppen Bringmeupfront leverede en af de mest
crazy afslutninger længe set. Det så helt umuligt ud ved indgangen til opløbet, men på en raketafslutning fangede Jeppe Juel
netop Henrik Lønborg med Livi Lovely på selve målstregen. Bella
Rush med Ken Ecce blev tredje.

Friis tredje med Absolut Gehør. Ken Ecce scorede point med Theodora Garbo, og kunne nu kun indhentes i teorien.
DM-12
Jeppe Juel havde én chance! Han skulle selv vinde med Triumf Kåsgård, og samtidig måtte Ken Ecce ikke få point med Staro Harley.
Første del af planen lykkedes efter en flot præstation, men Ken

DM-9
René Kjær havde ikke haft det bedste DM indtil 9. afdeling. Her
kørte han tidligt frem med råstærke Wintano, som knækkede den

Ecce fik lirket sig fri fra inderbanen med 300 meter til mål, og blev
tredje. Anden var Birger Jørgensen med Sensation.

førende Akita Hall, og også formåede at afvise Livi Knowhow med
Anders Pedersen og Big Business med Morten Friis.

Slutstilling DM for Travtrænere 2017

DM-10
Jeppe Juel lugtede blod, og kørte offensivt med V I P Holmsminde,
som tidligt sad i spids, og sejrede sikkert foran Ken Ecces køretur
Rex J K og René Kjær med The Red One.
DM-11
Anders Pedersen-trænede Balotelli leverede en femstjernet præstation, da den trods dødens hele vejen på gode Supertarteletten
alligevel var klart stærkest til slut, og gav Henrik Lønborg anden

1 Ken Ecce 44 point

7 Birger Jørgensen 22 point

2 Jeppe Juel 40 point

8 Anders Pedersen 19 point

3 Nicolaj Andersen 28 point 9 Steen Juul 16 point
4 Knud Mønster 26 point

10 Morten Friis 16 point

5 Henrik Lønborg 25 point

11 Ole Bender 16 point

6 Bent Svendsen 22 point

12 René Kjær 12 point

dagssejr. Knud Mønster var anden med Uno Baunehøj og Morten
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FOTOKONKURRENCE

Føltema

Anette B. Nielsen fra Team Jeppe Juel vinder denne fotokonkurrence med et smukt og idyllisk billede af et føl, der får et fortjent hvil
på en mark fyldt med mælkebøtter. Føllet er efter Copenhagen Cupvinderen Orali og Credit Winner-hoppen Tour Bianca, men navnet er
der endnu ikke styr på, skriver Anette B. Nielsen i mailen.

Lise Haugaard Pedersen har sendt en
række fotos af dette skønne hingsteføl,
som er efter Dream Vacation og Organza
(e. Great Challenger). Føllet er i øvrigt tredje
generation af egen avl i familien, oplyser
Lise Haugaard Pedersen, som dog ikke vil
afsløre føllets navn, selv om det ér besluttet. Væddeløbsbladet må vente i spænding.

May-Britt Lindstrøm har sendt en del gode fotos ind af
Strandgaarden Galop Stutteris fine hingsteføl efter Quick Release og Mary Mary (e. Lord Of Men). En lækker model er han
bestemt, og så er det jo bare at håbe på, at han bliver lige så god
som faderen, som tjente 624.620 kr. i karrieren.

Klavs Krabbe Møller er en ivrig – og dygtig – amatørfotograf, som har indsendt dette foto af ”Bambi på glatis”. Så
mangler vi bare Stampe til at sige ”du skal passe på begge
ender på samme tid!”… Hingsteføllet er efter Yield Boko og Nobility, og det burde jo borge for en vis kvalitet. Nobility er også
mor til talentet Bivo Torkdahl, og havde selv en fin karriere hos
Flemming Jensen med tæt på 400.000 kr. indtjent.
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Sofie Dam fra Bornholm
har indsendt dette skønne
foto af en meget nysgerrig, tillidsfuld og ikke mindst
energisk Fighting Exile, et
hingsteføl efter Krista May
og Calvin Capar. Krista May
er efter Arnaqueur, som i
sin tur er far til pengemaskinen Teaser Elegance, og det
er derfor hun bruges til avl,
fortæller Sofie Dam til Væddeløbsbladet.

Katarina Eriksen har indsendt dette foto af en
ung ballademager. Fræk fra starten er han i hvert
fald, dette første afkom, som millionærhoppen
Madame Esprit har fået. Madame Esprit vandt bl.a.
Dansk Oaks. Faderen er Barocci, som er importeret til
Sverige fra et så eksotisk sted som Japan.

Mette Holmer har sendt Væddeløbsbladet fotos af både
Fuel Flame og Folding Flame, begge efter Yield Boko. På billedet ses Fuel Flame, som kun seks timer gammel er rullet
under hegnet, mens moderen Mystic Flame bare kan se på,
og vente på hjælp fra ”sine mennesker”.

Fotokonkurrence
– FØLTEMA

TEK ST: JESPER ELBÆK

Når disse linjer læses, så skriver vi ultimo juni, og det
vrimler med fine følbasser på de grønne folde. Alle sammen er kommende stjerner – ifølge ejerne i hvert fald – og
føllene ved ikke selv, hvor store forventninger, der hviler
på deres spinkle kroppe.
Nogle af føllene følger med deres mor til en hingstestation, mens andre ejere springer et år over med følhoppen,
og lader mor og føl blive hjemme på gården.

Uanset hvilket set-up man vælger, så venter der alle føllene et langt liv som væddeløbsheste. Først skal børnehaven overstås, dernæst venter en travskole, hvor man skal
lære at få sele på, gå i liner og få vogn på, og SÅ går det
løs med træningen frem imod fremvisningsløb, prøveløb
og debut i et rigtigt travløb.
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SPORT MÅNEDENS HEST MAJ

WONDERBOY
Hele tre sejre på stribe i maj vandt Kolin Stable ApS og Lars Christophersens
6-årige vallak Wonderboy, der trænes af Steen Juul. Dermed er den store
flotte hest af Dansk Hestevæddeløb kåret som månedens hest i maj
TEK ST: C AR STEN R ABJERG | FOTO: JESPER ELBÆK

D

er har altid været store forventninger til Wonderboy, som har forbedret sig gennem hele karrieren,
og p.t. fremstår som en hest, der bare vil fortsætte
sin march op gennem klasserne.
Fire gange nåede Wonderboy at starte i maj. De første tre
starter endte med sejre, og så sluttede måneden af med en
fjerdeplads fra bagspor i et løb på Jägersro.
To af sejrene vandt Wonderboy samme dag. Det var i et
afdelingsløb på Fyens Væddeløbsbane, hvor Wonderboy med
Steen Juul vandt to flotte sejre, begge gange på 1.13-tider.
Steen Juul har været meget dygtig til stille og roligt at bygge
Wonderboy op, i stedet for måske at jagte hurtige sejre.
– Det har hesten haft godt af, og han har bare udviklet sig,
hvilket vi selvfølgelig håber han vil fortsætte med fremover.
Wonderboy har lært ikke kun at skulle gå i spids, men også
fra ryg. Og så har Steen Juul med balance og udstyr også
roligt bygget på med Wonderboy, alt sammen for at udvikle
hesten, fortæller Claus Kolin, der ikke lægger skjul på, at der
altid har været store forventninger til Wonderboy.
– Han var som 2-åring langt fremme, da han var i træning hos Ole Bender. Der fulgte Wonderboy med en hest

Store, flotte Wonderboy vinder her
sin anden sejr på
samme dag, da den
var med i et heatløb
på Fyens Væddeløbsbane. I alt blev
det til tre sejre i fire
starter i maj måned
for Wonderboy.
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som White Russian, men blev så skadet, hvilket betød, at
han ikke kom til start som 2-åring. Måske er det så noget af
dét, vi får retur i øjeblikket, fortæller Claus Kolin, der virker
glad for at være medejer på Wonderboy.
– Der har da været bud på ham, men ikke noget, som står
mål i forhold til den udvikling vi håber han kan få, så vi har
valgt at beholde ham, og håber Wonderboy kan fortsætte op
i klasserne, forklarer Claus Kolin.
Masser af heste at følge med i

For Claus Kolin er travsporten en stor del af hans liv, og han
forsøger derfor at være med rundt, når hestene starter.
– I øjeblikket har jeg mere end 20 heste, og selv om jeg
ikke kan nå det hele, er jeg meget med omkring hestene, og
ser specielt frem mod den periode, der kommer nu med årgangsløbene.
– Jeg har en hest som Brandy Laser, som virker til at udvikle
sig, og i forhold til andre i årgangen måske også kan hæve sig
lidt, så hende er jeg spændt på, afslutter Claus Kolin. 
n

SPORT MÅNEDENS HESTEEJERE MAJ

LEIF & MORTEN
CLEMMENSEN
Mange gode oplevelser blev vist på travbanerne i maj, og for Leif og Morten Clemmensen var der ny
succes, da familiens Victory Kåsgård, Triumf Kåsgård og Rap A D alle var på vinderpladsen. Dermed
er far og søn Clemmensen kåret som månedens hesteejere i maj af Dansk Hestevæddeløb
TEK ST: C AR STEN R ABJERG | FOTO: JESPER ELBÆK

D

er er sket en enorm forvandling med Victory Kåsgård, som i glimt har vist sit potentiale, men først
efter den kom i træning hos Team Flemming Jensen, for alvor har fået gang i sejrene, som så til gengæld også
er kommet på stribe.
På Copenhagen Cup-dagen vandt Victory Kåsgård et
V75-løb med 80.000 kroner i førstepræmie, og det var med
Birger Jørgensen som kusk denne gang.
– Da Victory Kåsgård vandt på Lunden var vi ikke selv på
plads. Vi var til konfirmation, men fik heldigvis via telefonen
set løbet på vej i bilen, og bilen var næsten ved at vælte, da
hestene kom ned gennem opløbet og Victory akkurat klarede at vinde. Det var en anderledes, men skøn oplevelse at
prøve, forklarer Morten Clemmensen, der ikke er så overrasket over, at Victory Kåsgård nu for alvor viser sine evner.
– Netop Victory Kåsgård har jeg altid synes har været en
fin hest, men han havde flest anden- og tredjepladser, men
det har Flemming Jensen lavet om på. Han har fundet det
ekstra gear hos Victory, som vi tror fortsat vil klare sig godt
fremover, lyder det fra Morten Clemmensen.

Glade for den fortsatte succes

Det er ikke meget, der de sidste sæsoner ikke er gået godt
for Leif og Morten Clemmensen, der har vundet masser af
løb med deres heste, som ud over de nævnte bl.a. også ejer
en af Danmarks bedste heste Slide So Easy, der p.t. er på vej
tilbage efter skadespause.
– Vi fortsætter åbenbart med at være heldige med, at vores heste vinder løb, men det er stadig ikke rigtigt gået op
for os med den succes, der har været i snart en lang periode.
– For os som ejere af hestene, har det været skønt at opleve
de forskellige heste vi har, præstere som de har gjort, så det
er dejligt når det går godt. Men man bliver stadig skuffet,
når ikke det går så godt, fortæller Morten Clemmensen, der
sammen med familien har nok af heste, men stadig plads til
nye indkøb, hvis muligheden er der.
– Vi har ni heste i øjeblikket, hvor fire af disse er hos
Flemming Jensen, og så har vi en hos Tomas Malmqvist
samt nogle stykker selv, men vi er på udkig efter en ny, efter
vi solgte Tulle Toulouse, slutter Morten Clemmensen.  n

Her er en mand. Han er
glad. For hans hest har
lige vundet Liga 1-finalen i
Aalborg. Nogenlunde sådan
lød indgangsbønnen på
et facebookopslag med
Leif Clemmensen, som gik
megaviralt. I baggrunden
til venstre ses sønnike og
medejer Morten.
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AVL MÅNEDENS OPDRÆTTER MAJ

NIELS JØRGEN JENSEN
– STUTTERI SHADOW
Blandt mange opdrættere med succes i maj, er det Niels Jørgen Jensen fra Stutteri Shadow
i Nordjylland, der af Dansk Hestevæddeløb er kåret som månedens opdrætter i maj. Dette
efter flotte sejre til opdrættene Amos Shadow, Cadillac Shadow og Pegasus Shadow
TEK ST: C AR STEN R ABJERG | FOTO: FLEMMING ANDER SEN

A

t en opdrætter har travlt – samt har lyst til at investere – er et godt tegn, for uden nye heste bliver
det meget svært at opretholde et passende antal i
de kommende års årgange med nye travheste. En fortsat tro
på hestesporten og en dejlig positiv indgangsvinkel til det
hele, er hvad man møder, når man taler med Niels Jørgen
Jensen, der driver Stutteri Shadow – et af Danmarks største
travstutterier.
– Jeg har nok at se til og trives med tilværelsen. Samtidig
har jeg en tro på sporten, så jeg er glad og positiv, og vil fortsætte med at investere, indleder Niels Jørgen Jensen, der på
alle fronter som opdrætter og også med et par avlshingste,
har godt gang i den til hverdag.
– Vi har fået 12 føl i år, og venter stadig fire, så i år kommer der lidt flere føl, end der plejer. Der er flere spændende
føl imellem. For bare at nævne et par stykker, har vi fået et
efter Andover Hall og No Comment og et efter Googoo Gaagaa og Ocarina F H, som i øvrigt også er mor til Cadillac
Shadow, fortæller Niels Jørgen Jensen, der også har haft en
del hopper til bedækning.
– Der har været omkring 150 hopper til bedækning hos os,
og det er samme niveau som vi plejer at ligge på. Vi har to
avlshingste tilknyttet, nemlig Farifant og så vores nye hingst
Wicker Hanover, der i USA har en 3-årig lillesøster Caviart

Amos Shadow har undergået
en vild forvandling efter den
kom i træning hos Hussein
Kassir og Mie Dahl. Her vinder
den et DM-løb som gigafavorit
for Ken Ecce 19. maj i Skive.
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Wonder, der har vundet de sidste tre starter hun har gjort, efter hun galopperede i debuten, forklarer Niels Jørgen Jensen.
Tror på fremtiden

Både som opdrætter, og generelt omkring fremtiden i travsporten, er der positive forventninger fra Niels Jørgen Jensen.
– Jeg tror på det, og er sikker på at der kommer gang i
travsporten.
Der er altid nogen der er utilfredse, men jeg synes der er
mange skridt i den rigtige retning allerede nu. Der er kommet
gratis start, unghestesatsning og så kommer der lidt penge
for at lave føl. De penge er måske ikke store, vil nogen mene,
men dækker da registrering og chipmærkning samt der er
lidt i overskud efterfølgende, forklarer Niels Jørgen Jensen,
der ofte drager parallellen til ridesporten.
– Folk der har rideheste er bare så glade, og her skal man
huske på, at de jo nærmest kun har udgifter til det. Hestene
koster måske flere hundrede tusinde kroner, der skal bil og
trailer til, og så betaler man for at stille op til stævner.
– Det man kan vinde er måske en pose hestebolsjer, eller
en roset. Det er der stor glæde over, mens der i travsporten,
hvis man vinder et løb med 7.500 kr. i førstepræmie ofte kan
være utilfredshed med dette, afslutter Niels Jørgen Jensen. n
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LØBSDAGE I AUGUST

Tirsdag
Onsdag
Fredag
Lørdag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Fredag
Søndag
Mandag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Søndag
Mandag
Fredag
Lørdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Torsdag

1.
2.
4.
5.
7.
8.
9.
11.
13.
14.
16.
17.
18.
20.
21.
25.
26.
27.
28.
29.
31.

Bornholm.................................... kl. 18.15
Skive ........................................... kl. 15.15
Charlottenlund ........................... kl. 15.45
Aarhus ........................................kl. 12.00
Aalborg ....................................... kl. 18.30
Bornholm.................................... kl. 18.15
Nykøbing .................................... kl. 15.15
Odense ........................................ kl. 15.45
Charlottenlund ........................... kl. 13.15
Skive ........................................... kl. 18.30
Billund ........................................ kl. 15.15
Nykøbing .................................... kl. 18.30
Aarhus ........................................ kl. 15.45
Bornholm.................................... kl. 13.15
Aalborg ....................................... kl. 18.30
Charlottenlund ........................... kl. 15.45
Charlottenlund ........................... kl. 12.45
Charlottenlund ........................... kl. 12.45
Skive ........................................... kl. 18.30
Bornholm.................................... kl. 18.15
Nykøbing .................................... kl. 18.30

STARTMELDINGSDATOER

Onsdag 26. juli
Torsdag 27. juli
Mandag 31. juli
Tirsdag 1. august
Onsdag 2. august
Torsdag 3. august
Mandag 7. august
Tirsdag 8. august
Torsdag 10. august
Mandag 14. august
Tirsdag 15. august
Mandag 21. august
Tirsdag 22. august
Onsdag 23. august
Torsdag 24. august

Bornholm ............................... 1. august
Skive........................................2. august
Charlottenlund ...................... 4. august
Aarhus .................................... 5. august
Aalborg .................................. 7. august
Bornholm ............................... 8. august
Nykøbing ................................ 9. august
Odense ................................. 11. august
Charlottenlund ..................... 13. august
Skive ..................................... 14. august
Billund .................................. 16. august
Nykøbing .............................. 17. august
Aarhus ................................... 18. august
Bornholm ..............................20. august
Aalborg ................................. 21. august
Charlottenlund ..................... 25. august
Charlottenlund .....................26. august
Charlottenlund ..................... 27. august
Skive......................................28. august
Bornholm .............................. 29. august
Nykøbing .............................. 31. august
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Løb 7 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 240.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.

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

Fredag 4. august kl. 15.45

Løb 9 - Amatørhandicap
3-14-årige. 2000 m. Voltestart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400200 (6 præmier) Intet indskud.
Hestene sættes op i løbet af formberegneren ift. deres pointtal.
Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2000 m. Voltestart. 12 startende.
Søndag 13. august kl. 13.15

Startmelding:
Mandag 31. juli kl. 8.30-11.00

Startmelding:
Tirsdag 8. august kl. 8.30-11.00

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

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

Løb 1
2-14-årige højst 6.000 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 1 kr. 12 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 1 - Derbyprøve
4-årige danskfødte. 2500 m. Autostart.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.0002.000 (5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk. Se
de vigtige datoer op til Dansk Trav Derby
2017.

Løb 2 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 15.000 kr.
2000 m. Autostart. Grundlag 6.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 3 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 30.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 4 - Amatørløb
3-14-årige. 2000 m. Tillæg 20 m ved
40.001 kr., 40 m ved 100.001 kr., 60 m
ved 310.001 kr., 80 m ved 1.250.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750450 (6 præmier) Intet indskud.
Løb 5 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 60.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 6 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 120.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
50

Løb 8 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 720.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
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Løb 2 - Hoppe Derbyprøve
4-årige danskfødte hopper.
2000 m. Autostart.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.0002.000 (5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk. Se
de vigtige datoer op til Dansk Trav Derby
2017.
Løb 3 - 3-års Hoppeløb
3-årige hopper. 2000 m. Tillæg 20 m ved
12.001 kr., 40 m ved 40.001 kr.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.8501.250-750 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 4 - Liga A - 5-års Løb
5-årige danskfødte. 2000 m. Tillæg 20 m
ved 50.001 kr., 40 m ved 200.001 kr.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.8501.250-750 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 5 - Summer Meeting Copenhagen,
indl. afd.
3-14-årige højst 120.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 25.000-12.500-6.250-3.7502.500 (5 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk.
De to bedst placerede heste er forpligtet til start i finalen søndag 27. august på
Charlottenlund. Se evt. yderligere info på
www.danskhv.dk.
Løb 6 - K.G. Bertmarks Minneslopp
2017, indl. afd. - Amatørløb
3-12-årige 152.241 - 456.720 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.2501.500 (5 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og
staldmand. For heste født i Europa. For
kuske med mindst 10 sejre - og som ikke
tidligere har haft A-træner licens. De to
bedst placerede ekvipager er forpligtet til
start i finalen på Jägersro søndag 3. september. Fortrinsretten for ejerkørte heste
gælder ikke. Se øvrige regler for løbet på
www.travsport.se.
Løb 7
3-14-årige højst 975.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.2501.500 (5 præmier) Indskud: 300 kr.
Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2000 m. Voltestart. 12 startende.
Løb 92 - Fremvisningsløb 1.31
2-14-årige. 2000 m. Voltestart. 12 startende. Køres der mere end 3 sekunder
hurtigere end idealtiden, pålægges der kusken et gebyr på kr. 500.
Fredag 25. august kl. 15.45
Startmelding – OBS!!:
Mandag 21. august kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der
senest har startet i udenlandsk træning,
skal være startmeldt senest fredag 18.
august kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1 - 2-års Løb
2-årige. 2000 m. Tillæg 20 m ved 2.501
kr., 40 m ved 15.001 kr. 12 startende.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.8501.250-750 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 2
2-14-årige højst 7.500 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 1.851 kr. 12 startende.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.5001.000-600 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
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Løb 3 - Amatørløb
3-14-årige højst 95.000 kr. 2000 m. Tillæg 20 m ved 12.001 kr., 40 m ved 32.001
kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.5001.000-600 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 4
2-14-årige højst 15.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.5001.000-600 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 5
2-14-årige højst 28.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.8501.250-750 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 6 - Travligaen, liga 5 (finale Charlottenlund 8/10)
3-14-årige højst 50.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.2501.500-900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk.
Løb 7 - Hoppernes Afdelingsløb
3-14-årige hopper højst 75.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.8501.250-750 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer. Bemærk
at de anmeldte heste skal starte i to løb
på dagen. Begge løb med distancen 1600
meter. Startsporene vil være omvendte
fra 1. til 2. afdeling. Det skal endvidere
bemærkes, at heste der bliver distancerede
eller diskvalificeres i første afdeling ikke
må starte i anden afdeling. Bonuspræmie
på 15.000 kr. såfremt samme hest vinder
begge afdelinger.
Løb 8 - Travligaen, liga 4 (finale Charlottenlund 8/10)
3-14-årige højst 100.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.2501.500-900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk.
Løb 9 - Handicap Amatør/Jockey
3-14-årige. 2000 m. Voltestart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400200 (6 præmier) Intet indskud.
Hestene sættes op i løbet af formberegneren ift. deres pointtal.
Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2000 m. Voltestart. 12 startende.

Lørdag 26. august kl. 12.45
Startmelding – OBS!!:
Mandag 21. august kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der
senest har startet i udenlandsk træning,
skal være startmeldt senest fredag 18.
august kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1 - 2 års Løb
2-årige højst 5.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.0002.000-1.200 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 2 - 3-års Hoppeløb
3-årige hopper højst 15.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.0002.000-1.200 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 3 - 3-års Hoppeløb
3-årige hopper. 2000 m. Autostart.
Præmier: 50.000-25.000-12.500-7.5005.000-3.000 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 4 - Dantoto præsenterer Sigter Mod
Stjernerne
3-14-årige højst 180.000 kr. 2000 m. Tillæg 20 m ved 20.001 kr., 40 m ved 60.001
kr.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.0002.000-1.000 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Gavekort og rejselegat til vinderens kusk.
Ærespræmie til vinderens ejer. Se regler
for løbsserien.
Løb 5 - Lars Løfgren Memorial - Amatørløb
3-14-årige højst 186.000 kr. 2000 m. Tillæg 20 m ved 22.001 kr., 40 m ved 62.001
kr.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.0002.000-1.200 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk.
Løb 6 - Langdistanceløb
3-14-årige højst 160.000 kr. 2950 m. Tillæg 20 m ved 40.001 kr., 40 m ved 80.001
kr.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.0002.000-1.200 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 7 - 4-års Løb
4-årige højst 65.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.0002.000-1.200 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Heste der er blevet tvangsslettet i Derby
Consolation eller Hoppe Derby Consolation har fortrinsret til start og kan starte
i løbet uanset startpræmiesum. Ærespræmie til vinderens ejer.
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Løb 8 - Hoppeløb
3-14-årige hopper højst 175.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.0002.000-1.200 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 9 - Travligaen, liga 2 (finale Charlottenlund 8/10)
3-14-årige højst 500.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 30.000-15.000-7.500-4.5003.000-2.000 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 10 - Hoppeløb
3-14-årige hopper.
2000 m. Autostart.
Præmier: 50.000-25.000-12.500-7.5005.000-3.000 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 11 - Dantoto Dansk Hoppe Derby
2017
4-årige danskfødte hopper.
2000 m. Autostart.
Forventet præmiesum 450.000 kr. Indskud: 1.500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner,
kusk, staldmand og opdrætter. Dækken
og laurbærkrans. Er anmeldt.
Løb 12 - AP Hjelmdesign Hoppe Derby
Consolation
4-årige danskfødte hopper.
2000 m. Autostart.
Præmier: 50.000-20.000-12.000-10.0008.000-5.000 (6 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner,
kusk, staldmand og opdrætter. Dækken.
Er anmeldt. Regler for løbet er i lighed
med Derby Consolation i henhold til
Travkalender nr. 1.
Søndag 27. august kl. 12.45
Startmelding – OBS!!:
Mandag 21. august kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der
senest har startet i udenlandsk træning,
skal være startmeldt senest fredag 18.
august kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1 - Breeders Course 2-års Bonus Mark Ingdams Mindeløb - 2-års Løb
2-årige. 2000 m. Autostart.
Præmier: 150.000-60.000-30.00020.000-15.000-10.000-8.500-6.500 (8
præmier) Indskud: 1.000 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner,
kusk og staldmand. Dækken. Fortrinsret
til start for heste der opretholder engagement i Breeders Course for 2-årige.
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Løb 2 - 3-års Løb
3-årige højst 25.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 25.000-12.500-6.250-3.7502.500-1.500 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 3 - Walther Kaiser-Hansens Mindeløb - 3-års Løb
3-årige. 2000 m. Autostart.
Præmier: 75.000-32.500-16.000-10.0009.000-7.500 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner,
kusk og staldmand. Dækken.
Løb 4 - Augustjagten
3-14-årige højst 1.000.000 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 75.001 kr., 40 m ved
300.001 kr.
Præmier: 25.000-12.500-6.250-3.7502.500-1.500 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 5 - Langdistanceløb
3-14-årige. 2950 m. Tillæg 20 m ved
110.001 kr., 40 m ved 225.001 kr., 60 m
ved 450.001 kr.
Præmier: 60.000-30.000-15.000-10.0005.000-3.000 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 6 - Summer Meeting Copenhagen,
finale
3-14-årige.
2000 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 80.000-36.000-17.500-10.5008.500-7.500 (6 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk.
For de heste der har kvalificeret sig til
start.
Løb 7 - Amatør Elite Cup, finale
3-14-årige højst 125.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.0002.000-1.200 (6 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk. Se
regler for løbet.
Løb 8
3-14-årige højst 150.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 30.000-15.000-7.500-4.5003.000-2.000 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 9 - Travligaen, liga 3 (finale Charlottenlund 8/10)
3-14-årige højst 200.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 30.000-15.000-7.500-4.5003.000-2.000 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
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Løb 10 - Rex The Great Løb - Travligaen, liga 1
3-14-årige.
2000 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 100.000-47.500-22.00012.000-10.000-8.500 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner,
kusk og staldmand. Dækken.
Løb 11 - Dantoto Dansk Trav Derby
2017
4-årige danskfødte.
3000 m. Autostart.
Forventet præmiesum 800.000 kr. Indskud: 6.000 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner,
kusk, staldmand og opdrætter. Dækken
og laurbærkrans. Er anmeldt.
Løb 12 - Sydbuss Derby Consolation
4-årige danskfødte.
2000 m. Autostart.
Præmier: 50.000-20.000-12.000-10.0008.000-5.000 (6 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner,
kusk, staldmand og opdrætter. Dækken.
Er anmeldt.
Løb 13 - Monteløb
4-14-årige. 2000 m. Monté. Tillæg 20 m
ved 85.001 kr., 40 m ved 170.001 kr., 60
m ved 360.001 kr., 80 m ved 800.001 kr.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.0002.000-1.200 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
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Observatorievejen 2
8000 Århus C
Telefon: 8881 1202
Mail: jvb@trav.dk
www.jvb-aarhus.dk
Startmelding:
Telefon: 8881 1222
Mail: kp@danskhv.dk

Lørdag 5. august kl. 12.00
Startmelding:
Tirsdag 1. august kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der
senest har startet i udenlandsk træning,
skal være startmeldt senest mandag 31.
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 3.001 kr. 12 startende.
Præmier: 2.500-1.500-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 2 - Amatørløb
3-14-årige højst 198.000 kr. 2300 m. Tillæg 20 m ved 22.001 kr., 40 m ved 66.001
kr.
Præmier: 2.500-1.500-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
For heste kørt af sin ejer/delejer, eller kusk
der har fået licens i 2017.
Løb 3 - Amatørløb
3-14-årige højst 1.045.000 kr. 1800 m.
Tillæg 20 m ved 38.001 kr., 40 m ved
114.001 kr., 60 m ved 342.001 kr.
Præmier: 2.500-1.500-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 4 - Monteformløb
4-14-årige. 1800 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 karrierestarter.
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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.

Løb 8 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 3
(finale Charlottenlund 8/10)
3-14-årige højst 200.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.8501.250-750 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

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

Løb 9 - Monteløb
4-14-årige. 1800 m. Monté. Tillæg 20 m
ved 70.001 kr., 40 m ved 180.001 kr., 60
m ved 450.001 kr.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.

Fredag 18. august kl. 15.45
Startmelding:
Mandag 14. august kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der
senest har startet i udenlandsk træning,
skal være startmeldt senest fredag 11.
august kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1
2-14-årige højst 2.500 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 2 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 8.000 kr.
1800 m. Autostart. Grundlag 2.501 kr.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 3
2-14-årige højst 16.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 4 - Hoppeløb
2-14-årige hopper højst 325.000 kr. 1800
m. Tillæg 20 m ved 25.001 kr., 40 m ved
75.001 kr.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600
(5 præmier) Intet indskud.

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 1.31
2-14-årige. 1800 m. Voltestart. 12 startende. Køres der mere end 3 sekunder
hurtigere end idealtiden, pålægges der kusken et gebyr på kr. 500.
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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

Onsdag 16. august kl. 15.15
Startmelding:
Torsdag 10. august kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der
senest har startet i udenlandsk træning,
skal være startmeldt senest onsdag 9.
august kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1 - Stald Kimas Vandrepokal
2-14-årige højst 5.000 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 1 kr. 12 startende.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie og vandrepokal til vinderens
ejer.

Løb 5
2-14-årige højst 31.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 2 - DTC's 3 års Serie
3-årige højst 20.000 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 7.001 kr.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600400 (6 præmier) Intet indskud.
Danskfødte heste har fortrinsret til start
og udenlandsk fødte heste kan ikke deltage i DTC's 3 års Serie, finale, der afvikles 26/11 i Aalborg, uanset om de har
startet i en indledende afdeling.

Løb 6 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 5
(finale Charlottenlund 8/10)
3-14-årige højst 50.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.8501.250-750 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 3 - Nobel Foods Amatørserie
3-14-årige højst 270.000 kr. 2000 m. Tillæg 20 m ved 27.001 kr., 40 m ved 81.001
kr.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400250 (6 præmier) Indskud: 100 kr.

Løb 7 - Travligaen, Ekstra Bladet liga 4
(finale Charlottenlund 8/10)
3-14-årige højst 100.000 kr.
2300 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.8501.250-750 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 4-7 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 110.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
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Løb 6 – FVB-ponyerne i Zoo præsenterer Travligaen, liga 4 (finale Charlottenlund 8/10)
3-14-årige højst 100.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.8501.250-750 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 8 - Amatør Elite Cup, indl. afd.
3-14-årige højst 125.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
De tre bedst placerede ekvipager er forpligtet til start i finalen søndag 27. august
på Lunden. Se reglerne for løbsserien.
Ærespræmie til vinderens kusk.
Løb 9 - Erik Tychsen Memorial - Amerikanerløb
3-14-årige højst 265.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 4.500-2.250-1.150-650-450
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie og vandrepokal til vinderens
ejer.
Løb 10 - Formløb Klasse 3 Amatør/
Jockey
4-14-årige. 2000 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum
15 karrierestarter.
Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2000 m. Voltestart.
12 startende.
Løb 92 - Fremvisningsløb 1.32
2-14-årige. 2000 m. Voltestart. 12 startende. Køres der mere end 3 sekunder
hurtigere end idealtiden, pålægges der kusken et gebyr på kr. 500.
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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 11. august kl. 15.45
Startmelding:
Mandag 7. august kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der
senest har startet i udenlandsk træning,
skal være startmeldt senest fredag 4.
august kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1 - 2 års Løb
2-årige. 1640 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.5001.000-500 (6 præmier) Intet indskud.
Løb 2 - 3 års Løb
3-årige. 2140 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.2501.500-900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Løb 3
2-14-årige højst 16.000 kr. 2140 m. Tillæg 20 m ved 1.501 kr., 40 m ved 6.001
kr. 12 startende.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 7 - Richard Møller Nielsens Mindeløb - Travligaen, liga 2 (finale Charlottenlund 8/10)
3-14-årige højst 500.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.2501.500-900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk.
Løb 8 – Odense ZOO præsenterer Travligaen, liga 1 (finale Aalborg 17/9)
3-14-årige. 1640 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.2501.500-900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Løb 9 - Fast Riders Cup - Monteløb
4-14-årige. 2140 m. Monté. Tillæg 20 m
ved 45.001 kr., 40 m ved 120.001 kr., 60
m ved 295.001 kr., 80 m ved 875.001 kr.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600
(5 præmier) Intet indskud.
Gavekort til vinderens rytter.
Se reglerne for løbsserien.
Løb 10 - Friisbjerggårds Foderserie 2017
- Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
4-14-årige. 2140 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 15 karrierestarter. Fodersæk til de 4 bedst placerede heste. Se reglerne for løbsserien.
Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2140 m. Voltestart. 12 startende.
Løb 92 - Fremvisningsløb 1.31
2-14-årige. 1640 m. Voltestart. 12 startende. Køres der mere end 3 sekunder
hurtigere end idealtiden, pålægges der kusken et gebyr på kr. 500.

Løb 4
2-14-årige højst 28.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 5 – Probus Ejendomme & Investering præsenterer Travligaen, liga 5 mod
liga 3 (finale Charlottenlund 8/10)
3-14-årige højst 200.000 kr. 1640 m.
Tillæg 20 m ved 50.001 kr.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.8501.250-750 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
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Flyvej 2
7800 Skive
Telefon: 8881 1206
Mail: skive@trav.dk
www.skive-trav.dk
Startmelding:
Telefon: 8881 1222
Mail: kp@danskhv.dk

Onsdag 2. august kl. 15.15
Startmelding:
Torsdag 27. juli kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der
senest har startet i udenlandsk træning,
skal være startmeldt senest onsdag 26. juli
kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så
kan startmeldingen afvises.
Løb 1
2-14-årige højst 6.500 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 1.851 kr. 12 startende.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 2
2-14-årige højst 15.000 kr.
2060 m. Autostart. Grundlag 6.501 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 3
2-14-årige højst 29.000 kr.
1600 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 4 - Hoppeløb
2-14-årige hopper højst 135.000 kr. 2000
m. Tillæg 20 m ved 45.001 kr.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 5
2-14-årige højst 55.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Propositioner

Løb 6 - 4 års Løb
4-årige højst 70.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 3
2-14-årige højst 63.000 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 21.001 kr.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 7
3-14-årige højst 110.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 4 - Skive Amatørserie 2017
3-14-årige. 2000 m. Tillæg 20 m ved
25.001 kr., 40 m ved 75.001 kr., 60 m ved
225.001 kr., 80 m ved 900.001 kr.
Præmier: 5.000-3.000-2.000-1.000-600400 (6 præmier) Intet indskud.
Vingave til vindende kusk. Dækken.

Løb 8
3-14-årige højst 235.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 9 - Formløb 1.20 - Amatør
4-14-årige. 2000 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 5 karrierestarter.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 10 - Monteuddannelsesløb - Formløb
4-14-årige. 2000 m. Monté.
Voltestart. 10 startende.
Præmier: 1.500-900-700-500-200
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer. Se reglerne
for løbstypen.
Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2000 m. Voltestart. 12 startende.
Mandag 14. august kl. 18.30
Startmelding:
Tirsdag 8. august kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der
senest har startet i udenlandsk træning,
skal være startmeldt senest mandag 7.
august kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1
2-14-årige højst 4.500 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 2
2-14-årige højst 33.000 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 11.001 kr. Grundlag
4.501 kr.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 5 - Langdistanceløb
3-14-årige højst 850.000 kr. 2950 m.
Tillæg 20 m ved 45.001 kr., 40 m ved
105.001 kr., 60 m ved 255.001 kr.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 6
3-14-årige højst 95.000 kr.
1600 m. Autostart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 7
3-14-årige højst 175.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 8
3-14-årige højst 355.000 kr.
1600 m. Autostart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 9 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
4-14-årige. 1600 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 15 karrierestarter. Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2000 m. Voltestart. 12 startende.
Løb 92 - Fremvisningsløb 1.31
2-14-årige. 2000 m. Voltestart. 12 startende. Køres der mere end 3 sekunder
hurtigere end idealtiden, pålægges der kusken et gebyr på kr. 500.
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Løb 6 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 75.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.

Mandag 28. august kl. 18.30
Startmelding:
Tirsdag 22. august kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der
senest har startet i udenlandsk træning,
skal være startmeldt senest mandag 21.
august 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 2.501 kr. 12 startende.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 2-5 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 90.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 6 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 140.000 kr.
1600 m. Autostart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 7 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 285.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 8 - 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. Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 9 - Uddannelsesløb - Formløb
4-14-årige. 2000 m. 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 startende.

Skydebanevej 25
9000 Aalborg
Telefon: 8881 1207
Mail: info@aav.dk
www.aav.dk
Startmelding:
Telefon: 8881 1222
Mail: kp@danskhv.dk

Mandag 7. august kl. 18.30
Startmelding:
Tirsdag 1. august kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der
senest har startet i udenlandsk træning,
skal være startmeldt senest mandag 31.
juli kl. 10.00. Startmeldes hesten senere,
så kan startmeldingen afvises.
Løb 1 - Pauli Andersens 70 års Fødselsdagsløb - 2 års Løb
2-årige højst 3.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750450 (6 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 2
2-14-årige højst 3.500 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 3 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 10.000 kr.
2140 m. Autostart. Grundlag 3.501 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 4 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 20.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 5 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 120.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 40.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
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Løb 7 - Amatør Elite Cup, indl. afd.
3-14-årige højst 125.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
De tre bedst placerede ekvipager er forpligtet til start i finalen 27. august på
Lunden. Se reglerne for løbsserien. Ærespræmie til vinderens kusk.
Løb 8 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 315.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 9 - Hoppeløb
3-14-årige hopper. 1640 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.5001.000-600 (6 præmier) Intet indskud.
Løb 10 - Formløb 1.18 - Amatør
4-14-årige. 1640 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 5 karrierestarter.
Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2140 m. Voltestart.
12 startende.
Mandag 21. august kl. 18.30
Startmelding:
Tirsdag 15. august kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der
senest har startet i udenlandsk træning,
skal være startmeldt senest mandag 14.
august 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 851 kr. 12 startende.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 2 - DTC's 3 års Serie
3-årige højst 2.500 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600400 (6 præmier) Intet indskud.
Danskfødte heste har fortrinsret til start
og udenlandsk fødte heste kan ikke deltage i DTC's 3 års Serie, finale, der afvikles 26/11 i Aalborg, uanset om de har
startet i en indledende afdeling.
Løb 3
2-14-årige højst 15.000 kr.
2140 m. Autostart. Grundlag 6.001 kr.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
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Løb 6 - Amatør Elite Cup, indl. afd.
3-14-årige højst 125.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
De tre bedst placerede ekvipager er forpligtet til start i finalen 27. august på
Lunden. Se reglerne for løbsserien. Ærespræmie til vinderens kusk.

Løb 4
2-14-årige højst 30.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 5
3-14-årige højst 190.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 60.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 6
3-14-årige højst 105.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 7
3-14-årige højst 450.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 8 - Monteformløb
4-14-årige. 2140 m. Monté.
Voltestart.
Præmier: 3.500-1.750-900-500-350
(5 præmier) Intet indskud.
Ryttere med over 10 karrieresejre, eller
over 3 sejre i 2016 + 2017 tildeles 20 meter ekstra tillæg.
Løb 9 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
4-14-årige. 2140 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 15 karrierestarter.
Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2140 m. Voltestart.
12 startende.
Løb 92 - Fremvisningsløb 1.32
2-14-årige. 2140 m. Voltestart. 12 startende. Køres der mere end 3 sekunder
hurtigere end idealtiden, pålægges der kusken et gebyr på kr. 500.
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Gedser Landevej 22
4800 Nykøbing Falster
Telefon: 8881 1208
Mail: dennis@nykftrav.dk
www.nykftrav.dk

Onsdag 9. august kl. 15.15
Startmelding:
Torsdag 3. august kl. 8.30-11.00

Løb 7 - Poul Erik Andersens
Mindepokal
3-14-årige højst 190.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.5001.000 (5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 8 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
4-14-årige. 2640 m. Voltestart.
Præmier: 2.500-1.250-650-350-250
(5 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum
15 karrierestarter.
Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2140 m. Voltestart.
12 startende.

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

Startmelding:
Torsdag 10. august kl. 8.30-11.00

Løb 1
2-14-årige højst 5.500 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 1.001 kr. 12 startende.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.

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

Løb 2
2-14-årige højst 38.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 13.001 kr. Grundlag
5.501 kr.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 1
2-14-årige højst 8.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 2.001 kr. 12 startende.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 3
2-14-årige højst 24.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 4 - Dantoto præsenterer Sigter mod
Stjernerne
3-14-årige. 2640 m. Tillæg 20 m ved
50.001 kr., 40 m ved 110.001 kr., 60 m
ved 305.001 kr., 80 m ved 950.001 kr.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Gavekort til vindende kusk. Se reglerne
for løbsserien.
Løb 5
3-14-årige højst 72.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.

Torsdag 17. august kl. 18.30

Løb 2 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 48.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 16.001 kr.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 3 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 30.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 4 - Amerikanerløb
3-14-årige højst 85.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
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Løb 5 - Bente Svenssons Vandrepokal Amerikanerløb
3-14-årige højst 150.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 7 - Øernes Revisions Ærespræmie Amerikanerløb
3-14-årige højst 225.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 6 - Beslagsmed Allan Mikkelsens
Mindepokal - Amerikanerløb
3-14-årige. 1640 m. Tillæg 20 m ved
350.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 8 - NFT Travklubs Amatørserie Puljeløb 1.21
4-14-årige. 2140 m. Voltestart.
Præmier: 3.500-1.750-900-500-350
(5 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 5 karrierestarter.
Hestene sættes op i løbet af formberegneren. Se reglerne for løbsserien. Startmelding til dette løb skal foretages senest
onsdag 23. august inden kl.11.00. Derefter vil listen blive offentliggjort på www.
nykftrav.dk - og hestene kan slettes indtil
torsdag 24. august kl. 11.00. Ærespræmie
til vinderens ejer.

Løb 7 - Monteformløb
4-14-årige. 1640 m. Monté.
Voltestart.
Præmier: 3.000-1.300-900-500-300
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 8 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
4-14-årige. 2140 m. Voltestart.
Præmier: 2.500-1.250-650-350-250
(5 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 15 karrierestarter.
Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2140 m. Voltestart.
12 startende.
Torsdag 31. august kl. 18.30

Løb 9 - Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey
4-14-årige. 1640 m. Voltestart.
Præmier: 2.500-1.250-650-350-250
(5 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 15 karrierestarter.
Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 2140 m. Voltestart.
12 startende.

Startmelding:
Torsdag 24. august kl. 8.30-11.00
Heste i udenlandsk træning og heste, der
senest har startet i udenlandsk træning,
skal være startmeldt senest onsdag 23.
august kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1 - Kikkos Ærespræmie
2-14-årige højst 4.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 2 – Augustpokalen
3-14-årige. 2640 m. Tillæg 20 m ved
30.001 kr., 40 m ved 77.001 kr., 60 m ved
185.001 kr., 80 m ved 485.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 3-6 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 105.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
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KANNIKEGÅRD
Rønnevej 1
3720 Åkirkeby
Telefon: 8881 1209
Mail: info@bornholmstravbane.dk

Tirsdag 1. august kl. 18.30
Startmelding:
Onsdag 26. juli kl. 8.30-9.30
Heste i udenlandsk træning og heste, der
senest har startet i udenlandsk træning,
skal være startmeldt senest tirsdag 25. juli
kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så
kan startmeldingen afvises.
Løb 1 - Nordvig Montemesterskab 2017
4-14-årige. 2440 m. Monté. Autostart.
10 startende.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600
(5 præmier) Indskud: 200 kr.
Mulighed for efteranmeldelse til 2. juli se regler for løbet. Pointberegning: 24/7.
Lodtrækning: 25/7. Heste der ikke vil
starte i løbet skal være afmeldt til kontoret før lodtrækning. Ærespræmie til vinderens ejer, rytter og staldmand. Dækken
og krans. Indgår i Circle K Rytterserien.
Løb 2 - Begynderløb
2-6-årige højst 8.000 kr. 2140 m. Tillæg
20 m ved 2.001 kr., 40 m ved 5.001 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
første karrierestarter. Indgår i Bornholm.
nu's Unghesteserie. Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 3
2-14-årige højst 22.000 kr. 1820 m.
Tillæg 20 m ved 14.501 kr.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 93 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
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Løb 4-5 – Amerikanerløb - Voltestart
2-14-årige 20.000 - 70.000 kr.
1820 m. Voltestart.
Præmier: 2.600-1.400-1.200-750-550
(5 præmier) Indskud: 108 kr.
Deles i 2 løb. De 6 heste med laveste præmiesum tildeles 1. volte og de med højeste
præmiesum tildeles 20 m. tillæg (max 12
heste). Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 6-7 - Bornholmer/Amerikanerløb
2-14-årige 60.000 - 160.000 kr.
1860 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 2.600-1.400-1.200-750-550
(5 præmier) Indskud: 108 kr.
Hestene sættes op i præmiesumsrækkefølge. Herefter tildeles de heste med
laveste præmiesum 1. række bag startvognen og herefter tildeles hestene med højst
præmiesum 2. række bag startvognen.
Fortrin til heste med lavest præmiesum.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 8 - Amatør Elite Cup
3-14-årige højst 125.000 kr.
2160 m. Autostart.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 93 kr.
Ærespræmie til vinderens kusk. Se regler
løbet.
Løb 9 - Amerikanerløb
2-14-årige lavest 140.000 kr.
1860 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 93 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 10 - Formløb Klasse 3
4-14-årige. 2120 m. Voltestart.
Grundlag 10.000 kr.
Præmier: 1.100-700-600-450-250
(5 præmier) Indskud: 10 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 1820 m. Voltestart.
Tirsdag 8. august kl. 18.30
Startmelding:
Onsdag 2. august kl. 8.30-9.30
Heste i udenlandsk træning og heste, der
senest har startet i udenlandsk træning,
skal være startmeldt senest tirsdag 1.
august kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1-2 - Bornholms.nu's Bornholmsmesterskabs udtagelsesløb
3-14-årige. 2440 m. Autostart.
Præmier: 3.000-1.600-1.400-900-600
(5 præmier) Indskud: 123 kr.
Køres som udtagelsesløb såfremt der er
min.16 anmeldte heste. Ellers ordinært
klasseløb. Se regler for løbet.

Løb 3-7 - Amerikanerløb
2-14-årige højst 250.000 kr.
2440 m. Autostart.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 93 kr.
Løb 8 - Formløb Klasse 3
4-14-årige. 2420 m. Voltestart.
Grundlag 10.000 kr.
Præmier: 1.100-700-600-450-250
(5 præmier) Indskud: 10 kr.
20 m lettelse til heste kørt af kuske der
har taget licens i 2015, 2016 og 2017.
Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 1820 m. Voltestart.
Søndag 20. august kl. 13.15
Startmelding:
Mandag 14. august kl. 8.30-9.30
Heste i udenlandsk træning og heste, der
senest har startet i udenlandsk træning,
skal være startmeldt senest fredag 11.
august kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Vigtigt! Udenøs heste skal være opmærksom på at færgebilletter skal bestilles i
god tid, da der er mange arrangementer
på Bornholm denne weekend. Har du
ikke bizz til Færgen, så kontakt Bornholms Travselskab i god tid for bestilling
af færgebilletter.
Løb 1 - Netavisen Bornholms.nu's Bornholmsmesterskab 2017 – Travligaen, liga
1 (finale Aalborg 17/9)
3-14-årige. 2440 m. Autostart.
Præmier: 25.000-12.500-6.250-3.7502.500 (5 præmier) Indskud: 600 kr.
For anmeldte heste. Mulighed for efteranmeldelse indtil 8/7. Udtagelsesløb 8/8. Se
regler for løbet. Ærespræmie til vinderens
ejer, træner, kusk og staldmand. Dækken
og krans.
Løb 2 - Nordbornholms Byggeforretnings Ærespræmie
2-5-årige.Fortrin for 2- og 3-årige. 1840
m. Tillæg 20 m ved 5.001 kr., 40 m ved
12.001 kr., 60 m ved 30.001 kr., 80 m ved
75.001 kr.
Præmier: 8.000-5.500-4.000-2.000-1.500
(5 præmier) Indskud: 325 kr.
20 m lettelse til 2 årige heste i deres 5
første karrierestarter. Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og staldmand. Dækken.
Indgår i Bornholm.nu's Unghesteserie.
Løb 3 - OK Snacks Hoppeløb
2-14-årige hopper. 2120 m. Tillæg 20 m
ved 25.001 kr., 40 m ved 65.001 kr., 60 m
ved 130.001 kr.
Præmier: 8.000-5.500-4.000-2.000-1.500
(5 præmier) Indskud: 325 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og
staldmand. Dækken.
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Løb 4 - AB Betonvarers Styrkeprøve
3-14-årige. 3000 m. Tillæg 20 m ved
30.001 kr., 40 m ved 61.001 kr., 60 m ved
145.001 kr., 80 m ved 481.001 kr.
Præmier: 8.000-5.500-4.000-2.000-1.500
(5 præmier) Indskud: 325 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og
staldmand. Dækken.
Løb 5 - Dantoto præsenterer Sigter mod
Stjernerne
2-14-årige. 2120 m. Tillæg 20 m ved
36.001 kr., 40 m ved 72.001 kr., 60 m ved
167.001 kr.
Præmier: 4.800-2.500-2.150-1.450-1.100
(5 præmier) Indskud: 10 kr.
For kuske med dansk licens født efter 1/11990. Se reglerne for løbsserien. Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og staldmand.
Indgår i Staldbussen Ungdomsserie.
Løb 6 - KL Guld & Sølv præsenterer Fast
Riders Cup
4-14-årige. 1860 m. Monté. Autostart.
10 startende.
Præmier: 4.800-2.500-2.150-1.450-1.100
(5 præmier) Indskud: 315 kr.
For ryttere med dansk licens. Se reglerne
for løbsserien. Ærespræmie til vinderens
ejer, rytter og staldmand. Indgår i Circle
K Rytterserien.
Løb 7 - Rønne Revisions Ærespræmie 5 års løb
5-årige. 1860 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 4.800-2.500-2.150-1.450-1.100
(5 præmier) Indskud: 190 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og
staldmand. Dækken.
Løb 8 - Nexø Herremagasins Ærespræmie – Travligaen, liga 5 (finale Charlottenlund 8/10)
3-14-årige højst 50.000 kr.
1860 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 4.800-2.500-2.150-1.450-1.100
(5 præmier) Indskud: 190 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og
staldmand.
Løb 9 - Hotel Siemsens Gaards Ærespræmie – Travligaen, liga 4 (finale Charlottenlund 8/10)
3-14-årige højst 100.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 4.800-2.500-2.150-1.450-1.100
(5 præmier) Indskud: 190 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og
staldmand.
Løb 10 – Travligaen, liga 3 (finale Charlottenlund 8/10)
3-14-årige højst 200.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 4.800-2.500-2.150-1.450-1.100
(5 præmier) Indskud: 190 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og
staldmand.
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Løb 11 – Reserveløb - Formløb Klasse 3
4-14-årige. 1820 m. Voltestart.
Grundlag 10.000 kr.
Præmier: 2.000-1.100-900-600-400
(5 præmier) Indskud: 10 kr.
Løbet gennemføres kun hvis et af dagens
øvrige løb udgår.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og
staldmand.
Tirsdag 29. august kl. 18.30
Startmelding:
Onsdag 23. august kl. 8.30-9.30
Heste i udenlandsk træning og heste, der
senest har startet i udenlandsk træning,
skal være startmeldt senest tirsdag 22.
august kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1-8 - Amerikanerløb
2-14-årige. 1860 m. Autostart.
10 startende.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 93 kr.
Heste med færrest point tildeles spor 1
etc.Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 9 - Formløb Klasse 3
4-14-årige. 2120 m. Voltestart.
Grundlag 10.000 kr.
Præmier: 1.100-700-600-450-250
(5 præmier) Indskud: 10 kr.
Heste med færrest point har fortrin til
start.Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 91 - Prøveløb
2-14-årige. 1820 m. Voltestart.
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CHARLOTTENLUND TRAVBANE
D Årgangens Klassiske Løb 2017 · Dansk Opdrætningsløb · Indskud: 25.7.2017: 500 kr.
DJ
D J'S CAVIAR
D K BORK
DA DO RUN RUN
DA VINCI PEAK
DADDYS RACER
DAISY CASH
DAISY D
DAISY H J
DAISY HILL
DAISY KAII
DAKOTA FLEX
DALIA HINDØ
DAMIEN SHADOW
DAN MØLGÅRD
DANCING ALONE
DANIELLA
DANINA A P
DANNY E P
DANZ OF HOPE
DARIO SOTTO
DARK ANGEL
DARK DUST
DARK EAGLE
DARK GOGO
DARLING BLÅBJERG
DARLING DYNAMITE
DARLING LASER

DARTH VADER S M
DARWIN ICE
DAUPHINE
DAVENPORT
DAYDREAM
DAYDREAM BELIEVER
DAYDREAMER
DAYLIGHT V P
DAYTONA
DE LIGHT
DEA GILBAK
DEAR BLÅBJERG
DEAR JOHN
DEBBIEDOIT
DEE JAY DREAM
DEEPUNDERCOVER
DEGU
DEKANEN K
DELAWARE BOUNCE
DELICIOUS LASER
DELICIOUS ONE
DELICIOUSSTONE
DELIVERY BOY
DELLIS
DEMPSEY CLOC
DENIMCOWBOY
DER FAUST
DERBY SIMONI

DESAVI D
DESERT FOX
DESIGN OSTED ANTIK
DESIRE ABOVE
DESTINY
DEXTER
DEXTER P
DIABLO BORK
DIABLO SISA
DIAGO VANG
DIAMANT ØSTERVANG
DIAMOND DUST E M
DIAMOND HAIR
DIAMOND IS ROUGH
DIANA WINNER
DICAPRIO
DICKSON SHADOW
DICTE SKOVSENDE
DIESEL
DIKKA JERSEY
DINAH
DINARD
DIOR SISA
DIOR VINCENT
DISNEY
DISNEY H J
DIVA DE MEAUX
DIVA ICE

DIVA SISA
DIXIE DOWNS
DJ K K
DJANGO CÆSAR
DO IT ANNBIRCHADOR
DOITAGAINBUTCHER
DOLLAR ESTEREL
DOLLAR LASER
DOLLAR PRINCESS
DOLLARS AND CENTS
DOMINIQUE A P
DOMINO VICTORY
DON JUAN
DON ROSSINI
DONATELLO GARBO
DONATO GILBAK
DONATO HYRDEHØJ
DONE DEAL G K
DONNA DI DAMGÅRD
DONNA LUPO
DONNATELLA
DON'T TOUCH
DON'T WORRY
DONTPAYTHEFERRYMAN
DONTTAKEITEASY
DORIKAN LUND
DOUBLE GOGO
DOUBLE TROUBLE E P

DOUBLES DIVA
DOUSCKA SIMONI
DOYOUWISHDIAMOND
DRAGONITE
DRAMBUIE
DREAM BORK
DREAM BOY
DREAM GARDENIA
DREAM HASTRUP
DREAM IT IS
DREAM ON DEVIL
DREAM PEAK
DREAM WINNER
DREAMGIRL EXPRESS
DREAMSTAR
DREAMSTONE
DRESSEDFORSUCCES
DRUNKEN BUTTERFLY
DRØNVIKTORMOLAR
DUBAI
DUBLIN LASER
DUKA MOSEBY
DUMBO
DURACELL E M
DUSTY SHADOW
DUVIL PACE
DYNAMIT TINGHØJ

JYDSK VÆDDELØBSBANE
D Årgangens Klassiske Løb 2017 · Jydsk 2-Årings Grand Prix · Jydsk 2-Årings Grand Prix Consolationsløb
Indskud: 25.7.2017: 600kr.
DJ
D J'S CAVIAR
D K BORK
DA DO RUN RUN
DA VINCI PEAK
DADDYS RACER
DAISY CASH
DAISY D
DAISY H J
DAISY HILL
DAISY KAII
DAKOTA FLEX
DALIA HINDØ
DAMIEN SHADOW
DANIELLA
DANINA A P
DANNY E P
DARIO SOTTO
DARK ANGEL
DARK DUST
DARK GOGO
DARLING BLÅBJERG
DARLING DYNAMITE

DARLING LASER
DARTH VADER S M
DARWIN ICE
DAUPHINE
DAVENPORT
DAYDREAM
DAYTONA
DEA GILBAK
DEAR BLÅBJERG
DEAR JOHN
DEBBIEDOIT
DEE JAY DREAM
DEEPUNDERCOVER
DELAWARE BOUNCE
DELICIOUS LASER
DELICIOUSSTONE
DELIVERY BOY
DELLIS
DEMPSEY CLOC
DEMSE
DENIMCOWBOY
DER FAUST
DESAVI D

DESIRE ABOVE
DESTINY
DEXTER
DIABLO BORK
DIABLO SISA
DIAGO VANG
DIAMANT TINGHØJ
DIAMANT ØSTERVANG
DIAMOND HAIR
DIAMOND IS ROUGH
DIANA WINNER
DICAPRIO
DICKSON SHADOW
DICTE SKOVSENDE
DIESEL
DIKKA JERSEY
DINAH
DINARD
DIOR SISA
DIOR VINCENT
DISNEY
DISNEY H J
DIVA ICE

DIVA SISA
DJ K K
DOITAGAINBUTCHER
DOLLAR ESTEREL
DOLLAR LASER
DOLLARS AND CENTS
DOMINIQUE A P
DOMINO VICTORY
DON
DON JUAN
DON ROSSINI
DONATELLO GARBO
DONATO GILBAK
DONATO HYRDEHØJ
DONE DEAL G K
DONNA DI DAMGÅRD
DONNA LUPO
DONNATELLA
DON'T TOUCH
DONTPAYTHEFERRYMAN
DONTTAKEITEASY
DORIKAN LUND
DOUBLE GOGO

DOUBLE TROUBLE E P
DOUBLES DIVA
DOUSCKA SIMONI
DOYOUWISHDIAMOND
DRAMBUIE
DREAM BORK
DREAM GARDENIA
DREAM HASTRUP
DREAM IT IS
DREAM PEAK
DREAM WINNER
DREAMGIRL EXPRESS
DRESSEDFORSUCCES
DRUNKEN BUTTERFLY
DRØMMEN S B
DRØNVIKTORMOLAR
DUBAI
DUBLIN LASER
DUMBO
DUSTY SHADOW
DUVIL PACE
DYNAMIT TINGHØJ
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GRAND CIRCLE CHAMPIONATER
D Årgangens Klassiske Løb 2018 · Grand Circle 3-Års Championat · Indskud: 25.7.2017: 500kr.
D Årgangens Klassiske Løb 2019 · Grand Circle 4-Års Championat · Indskud: 25.7.2017: 400kr.
DJ
D J O'KAY
D J'S CAVIAR
D K BORK
DA DO RUN RUN
DA VINCI DAY
DA VINCI PEAK
DADDY LOVES YOU
DADDYS RACER
DAISY CASH
DAISY H J
DAISY HILL
DAISY KAII
DAKOTA
DAKOTA FLEX
DALIA HINDØ
DALTON
DALTON DAY
DALTON SALI
DAMBLE FLAME
DAMIEN SHADOW
DAN MØLGÅRD
DANCING ALONE
DANCING DILLI
DANDY DAY
DANICA PATRICK
DANIELLA
DANIELLA GARDENI
DANIELLE D D
DANINA A P
DANNY E P
DANNY TAMSEN
DANTE BROGÅRD
DANTE STAR
DANZ OF HOPE
DARIO SOTTO
DARK ANGEL
DARK DUST
DARK EAGLE
DARK GOGO
DARK PASSION
DARLING BLÅBJERG
DARLING DYNAMITE
DARLING LASER
DARTH VADER S M
DARWIN ICE
DATE NIGHT
DAUPHINE
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3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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DAVENPORT
3
DAYDREAM
3
DAYDREAM BELIEVER 4
DAYDREAMER
3
DAYLIGHT
DAYLIGHT V P
3
DAYTON DOWNS
3
DAYTONA
3
DAZZLE NOCK
3
DCONWAYHALLSITGIRL 3
DE LIGHT
3
DEA GILBAK
3
DEAR BLÅBJERG
3
DEAR JOHN
3
DEBBIEDOIT
3
DECENI LANGBORG
3
DEE JAY DREAM
3
DEEP PURPLE
3
DEEPUNDERCOVER
3
DEGU
3
DEJA VU
3
DEKANEN K
3
DELAWARE BOUNCE
3
DELGADO
DELICIOUS DESIGN
3
DELICIOUS LASER
3
DELICIOUS ONE
3
DELICIOUSSTONE
3
DELINA B
3
DELIVERY BOY
3
DELLIS
3
DELTA SPRING
3
DEMPSEY CLOC
3
DENICE SHADOW
3
DENIMCOWBOY
3
DENVER
3
DENZEL
3
DER FAUST
3
DERBY SIMONI
3
DERVAR GRAND
DESAVI D
3
DESERT FOX
3
DESIGUAL
3
DESIRE ABOVE
3
DESIREE ROLD
3
DESLI
3
DESMOND TOFT
3
DESPERATEHOUSEWIFE

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

DESTINY
DESTINY STAR
DEXTER
DIABLO BORK
DIABLO SISA
DIABLO TOFT
DIAGO VANG
DIAMANT TINGHØJ
DIAMANT ØSTERVANG
DIAMANTEN
DIAMOND B P
DIAMOND DAISY
DIAMOND DUST E M
DIAMOND FLAME
DIAMOND HAIR
DIAMOND IS ROUGH
DIAMOND MERCI
DIAMOND P
DIAMOND SISA
DIAMONDWIND
DIANA MILL
DIANA WINNER
DIANA ØSTERVANG
DIAZ FRISCO
DICAPRIO
DICKSON
DICKSON SHADOW
DICTE SKOVSENDE
DIEGO DI KASK
DIESEL
DIETER'S BLEND
DIKKA JERSEY
DIMITRICK TÅRS
DINAH
DINARD
DINO
DIOLA
DIOR SISA
DIOR VINCENT
DIRTY DANCING
DIRTY FLYING
DISNEY
DISNEY H J
DIVA FAUST
DIVA ICE
DIVA K
DIVA SISA
DIXEN CLOC

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

DIXI
DIXI TOP
DIXIE DOWNS
DJ K K
DJANGO
DJANGO CROSS
DJANGO CÆSAR
DJOHNDJOHN
DO IT FOR REAL
DO IT GARDENIA
DO THE BUSINESS
DODO LASER
DODO ULKÆR
DOITAGAINBUTCHER
DOITTINNA
DOLCE GABBANA
DOLLAR ESTEREL
DOLLAR LASER
DOLLARS AND CENTS
DOLLY P
DOLLY SKOVBO
DOMINIQUE A P
DOMINO VICTORY
DON COOK
DON JUAN
DON PEDRO
DON ROSSINI
DONATELLO GARBO
DONATO GILBAK
DONATO HYRDEHØJ
DONNA DI DAMGÅRD
DONNA LUPO
DONNA MARIA
DONNATELLA
DON'T TOUCH
DON'T WORRY
DONTPAYT
HEFERRYMAN
DONTTAKEITEASY
DOOLITTLE V P
DORIKAN LUND
DORTHEA RUSH
DORTMUND
DORTRUD
DOTSY LADY
DOUBLE TROUBLE E P
DOUBLES DIVA
DOUBLETROUBLE T T

3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

DOUSCKA SIMONI
3
DOWENEEDMONEY
3
DOYOUWISHDIAMOND 3
DRAGONITE
3
DRAMBUIE
3
DREAM
3
DREAM BORK
3
DREAM BOY
3
DREAM C N
3
DREAM GARDENIA
3
DREAM GIRL
3
DREAM HASTRUP
3
DREAM IT IS
3
DREAM KÅSGÅRD
3
DREAM LADY DREAM 3
DREAM ON
3
DREAM ON DEVIL
3
DREAM PEAK
3
DREAM WINNER
3
DREAMABOUT VINCENT 3
DREAMER T T
3
DREAMGIRL EXPRESS 3
DREAMSTONE
3
DRESSEDFORSUCCES
3
DROP OF LOVE
3
DRUNKEN BUTTERFLY 3
DRØMMEN S B
3
DRØN STEENSGÅRD
DRØNVIKTORMOLAR 3
DUBAI
3
DUBLIN LASER
3
DUKA MOSEBY
3
DUKA TORKDAHL
3
DUKE ESTEREL
3
DULAIKA GILBAK
3
DUMBO
3
DUMBO GRAND
3
DUNCAN T HALL
3
DUNELLA KÅSGÅRD
3
DUNKER DRENGEN
3
DUNST
3
DUSTY MÆRSKEN
DUSTY SHADOW
3
DUVALL
3
DUVIL PACE
3
DWIGHT SHADOW
3
DYNAMIT TINGHØJ
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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DTC’S 3 ÅRS
SERIE - EFTERÅR
Løbene i DTC’s 3 års Serie vil i efteråret 2017
blive udskrevet i forskellige varianter og fælles for alle propositionerne vil være, at de vil
henvende sig i intervallet mellem debuterende
3-åringer og indtil de har tjent max 20.000 kr.
Der vil i perioden fra 1. august til og med
19. november blive udskrevet løb med titlen
DTC’s 3 års Serie rundt omkring på landets
baner. Præmiesummerne varierer, men der vil
altid være minimum 6 præmier. Der vil blive
udskrevet løb med både snore- og autostart.
Løbene er med fortrinsret til start for danskfødte heste.
FINALELØB
På Grand Circle-dagen i Aalborg søndag 26.
november vil der blive udskrevet et DTC’s 3
års Serie Finaleløb med 80.000 kr. i præmiesum med følgende fordeling (25.000 – 15.000
– 10.000 – 8.000 – 6.000 – 4.000 og 2.000 kr.
til øvrige startende heste).
2140 meter. Autostart.
Kun danskfødte heste der har startet eller været startmeldt i mindst en DTC’s 3 års Serie
fra 1. august og frem til og med 19. november
har start ret, uanset deres startpræmiesum på
anmeldelsesdagen. De 12 deltagere i løbet vil
blive udvalgt efter reglerne for udvælgelse af
heste til ordinære løb, dog bortfalder fortrinsretten og grundlagsreglen i dette løb.

Meddelelser fra DTC

AMATØR
ELITE CUP 2017
INDL. AFD.:
Bane
Proposition
Bh 01/08 Heste med højst 125.000 kr. 2160 meter. Autostart.
Ål 07/08 Heste med højst 125.000 kr. 2140 meter. Autostart.
Ny 09/08 Heste med højst 125.000 kr. 2140 meter. Autostart.
Bi 16/08 Heste med højst 125.000 kr. 1900 meter. Autostart.
FINALE
Charlottenlund 27/08
Heste med højst 125.000 kr. 2000 meter. Autostart.
Præmiesum 40.000 kr.
Alle løb køres af kuske med dansk licens. Fra hver af de fire indl.
afd. er de tre bedst placerede ekvipager forpligtet til start i finalen
(ved dødt løb går hesten eller hestene med flest point på startmeldingsdagen for den indl. afd. videre, således at der altid går tre
og kun tre videre fra hver indl. afd.). Ved forfald (f.eks. dyrlægeerklæring/lægeerklæring) fra en af de kvalificerede heste/kuske
udgår hesten og der indsættes ikke reserveheste (dog kan kusken
erstattes, hvis denne har pådraget sig en udelukkelse på finaledagen). I finalen gælder det, at der trækkes lod om startpladserne. Endvidere gælder det, at en hest/kusk kun kan optages på
startlisten i en indl. afd. Ophæves/aflyses en indl. afd. går de tre
ekvipager med flest point på startmeldingsdagen for den indl. afd.
videre. Evt. tvivlsspørgsmål afgøres af Sport & Udvikling. Med
forbehold for trykfejl.
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VIGTIGE DATOER op til Dansk Trav Derby

2017

Dansk Trav Derby, Dansk Hoppe Derby og Derby Consolation køres på Charlottenlund Travbane lørdag 26. august og søndag 27.
august. Derbyprøverne køres søndag 13. august. Der henvises til regler for udvælgelse af heste til større løb i Travkalender nr. 1.
Datoerne der er aktuelle i forbindelse med anmeldelser og startmeldinger til løbene ser således ud:
Tirsdag 1. august inden kl. 15.30: Tilmelding til samlet pointberegning som gælder for såvel Prøverne som Derby, Hoppe Derby og Consolation.
Onsdag 2. august kl. 11.00: Pointberegningen foretages.
Tirsdag 8. august kl. 8.30-11.00: Der startmeldes til Prøverne.
Søndag 13. august: Prøverne afvikles. 10 heste kvalificerer sig direkte til start i henholdsvis Dansk Trav Derby og Dansk Hoppe Derby.
Mandag 14. august: Rækkefølgen for sporvalget til Derby og Hoppe Derby offentliggøres.
Mandag 21. august kl. 8.30-11.00: Der startmeldes til Dansk Trav Derby, Dansk Hoppe Derby og Derby Consolation. Sporvalget til Derby
og Hoppe Derby foretages efter gældende regler.
Alle tilmeldinger vedrørende Dansk Trav Derby skal ske til Sport & Udvikling på tlf. + DK (45) 88811222 eller mail kp@danskhv.dk.

Følgende heste opretholder engagement i løbet:
B M L COOL
B P ON TRACK
BABE LOVE
BABEOFRIGA
BABYCAT
BABYMONEY
BACKUP
BAD MOON RISING
BADASS
BAG'S SIMONI
BAILEY FLAME
BAILEY LASER
BAILEY TRØJBORG
BAKER TILLY
BAL BORA
BALDER
BALDER TULSBJERG
BALI
BALI ØSTERVANG
BALLANTINE LASER
BALOO
BALOTELLI
BANDIT A P
BARACK LA MARC
BAROK
BAROLO
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BAROLO LASER
BARRACUDA FLEX
BASTA
BASTIAN LENDALUND
BASTIAN OLYMPIC
BASTIAN T
BATMAN S H
BAXO EPICE
BE NICE ICE
BEATE GARBO
BEATRIZ
BEATTHEBEASTSHADOW
BEAUTY C N
BEAUTY DREAM
BEAUTY FROM ABOVE
BEAUTY TRØJBORG
BEENTHERE DONETHAT
BELIEVE IN FATE
BELIEVE IT OR NOT
BELIEVE LA MARC
BELINE BIT
BELIS
BELITTLEBIGJOE
BELL MAN
BELLA HØJGÅRD
BELLA RUSH

BELLA SOTTO
BELLA TINGHØJ
BELLA TOFT
BELLADORE
BELLE AMI BUTCHER
BELLE REINE
BELLISSA GRY
BENOIT SIMONI
BERNETTA
BESØG OSTED ANTIK
BETSY
BETULA DERM
BEVIS C N
BEYBLADE
BEYONCE
BEYONCE WINNER
BIANCA SISA
BIBIONE
BIENVENUE
BIG BUSINESS
BIG MAC P D
BIGBANGHILLSTREET
BIKINI
BILLIE JEAN
BIMSE CLOC
BINDEE BLUE

BIRTHE VANG
BIVER PHOTO
BIVO TORKDAHL
BLACHMAN
BLACK BEAUTY DAY
BLACK BELUGA
BLACKBIRD
BLADE RUNNER
BLOWMYWHISTLE
BLUE BERRY AVENUE
BLUE LINE
BLUE NIGHT
BLUE VELVET
BLUEGRASS
BO W
BOBBYSWHITESOCK
BOHILDUR
BOHIO GILBAK
BOKUL M
BOMBASTICA
BON VOYAGE VIXI
BONNIE A P
BOOTZ SIMONI
BORIS
BORIS SIMONI
BORN EGE

BORN TO BE ALIVE
BORNTOWIN
BOSTON VINCENT
BRAGE HINDØ
BRAINY
BRANDY LASER
BRASIL
BRAVE AVALON
BRAVE CHALLENGER
BRAVO SØLVTOP
BRAVUR TORKDAHL
BREAKING K K
BRIDGESPIL DK
BRIE DE MEAUX
BRINGMEUPFRONT
BROADWAY VINCENT
BRONSON
BULLET KNAS
BVLGARI PEAK
BØLLE GARDENIA
BØRGE
BØRSTEFOD
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Ejerskifter

EJERSKIFTE

EJERSKIFTER:
A Piece Of Bit til Gaby Lærkegård, Løgumkloster, 1/4
Adonis til Stald Juul & Birthe Bech Nielsen, 11/4
Aero H til Michael Juul, Borup, 15/4
Agnes til Jesper Riis Nielsen, Aakirkeby, 12/3
Aira Cloc til Marie Søndergaard Andersen, Gandrup, 30/3
Aladdin Bit til Aksel Jensen, Sakskøbing, 9/4
Always The Best til Stald Rif, 17/4, Leje
Athena L P til Jens Piper & Tove Holm Knudsen, Gistrup, 1/4
Attila til Stald NKLJ, 1/4
Belittlebigjoe til Pia Dalgaard, Ølstykke, 1/4
Bellis Samich til Jesper L. Larsen, Pandrup, 29/3
Benfica til Osted Antik, 2/4
Bexi til Christina Olsson, Skanderborg, 1/4
Bonjour Mon Amie til Jimmi C. Nielsen Åbyhøj, 1/4
Bornwithhangovers til Stald H.G., 18/3
Brage Photo til Stald We Believe It, 17/4
Breaking Point til T.Christensen, C.Nørlem & J.-A.Mikkelsen,
Hanstholm, 2/4
Cafe Latte til Torben & Henriette Hovgaard, Vinderup, 17/4
Camble Flame til Karen Brostrøm, Horsens, 1/4
Canadian Dollars til Team Dannor I/S, 1/4
Cult Egedal til Stald Egedal & Ronny Høj, 20/4
Daniella til Jens Piper & Tove Holm Knudsen, Gistrup, 1/4
Diana Tutu til Tobias & Emma Jonassen & Frank Green, Fakse, 19/3
Diesel G K til Stald Gotte, 18/3
Dirty Flying til Stald Trille, 1/4
Ducati Østervang til Alvika Konsult, 26/3
Eagle Eyes (s) til Marlene B. Raben & Henrik Friborg, Kibæk, 1/4
Edward til Mr Green, 1/4
Global President (s) til Kim V. Poulsen & Niels-E.Christiansen,
Gadstrup, 26/3
Ofelie Nyrup Huse til Obstruplund Hestecenter, 3/4
Okay Bee til Henrik Pedersen, Vodskov, 20/3
Olivia Vestmark til Ralph Andersen, Dronninglund, 24/3
Osiris Steensgård til B. Lund & M. Skovmose, Hasle, 24/3
Rap A D til Leif & Morten Clemmensen, Pandrup, 1/4, Leje
Raul Epice til Winnie Jensen, Svaneke, 30/3
Ray Of Light til Alex Haagensen, Allerød, 27/3
Redford til Stald Stenshøj, 18/4
Relax E P til Troels & Kirsten Jørgensen, Boeslunde, 20/4
Sigurd til Jens Piper & Tove Holm Knudsen, Gistrup, 1/4
Silas Østervang til T.Christensen, C.Nørlem & J.-A.Mikkelsen,
Hanstholm, 2/4
Spot On La Marc til Winnie Jensen & Michael K. Hansen, Svaneke, 21/3
Sprite Flight (us) til AB Pillo’s, Sverige, 20/3, Leje
Starlet Flame til Mette Holmer, Brørup, 14/4, Leje
Supertarteletten til Team Clemmensen & Christensen I/S, 24/2

Susan Skovgård til Ole & Heidi B. Jensen, Frederikshavn, 1/4
Tedo Ok (it) til Dagbyg ApS, 1/12, Leje
Timo Østervang til T.Christensen, C.Nørlem & J.-A.Mikkelsen,
Hanstholm, 2/4
Tindra Joyjoy til Jørgen, Søren & Thomas Demant Andersen, Otterup, 8/4
Titanic Amour til Annette Larsen, Hals, 4/4
Tobby til Dennis Espensen & Maria Andersen, Haslev, 31/3
Von Gladiator til Pia Jørgensen, Skibby, 20/4
Vupti B K til Stald Grand, 19/3
GENPART AF REGISTRERINGSATTEST:
Filur Raun ifølge Anne S. Hansen
Ray Of Light ifølge Manja Berlenborg
Tobby ifølge Nicolaj Andersen
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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: 25-12-86-4 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 flere 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 efter reglerne for udvælgelse af heste til ordinære løb.
Hestene med flest point fra de indledende afdelinger har fortrinsret til start i finalerne – ved pointlighed gives der fordel til hesten/e med flest startpoint, 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 startpladserne 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 flere 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.

HINGSTE 2017
BROAD BAHN

CLASSIC GRAND CRU

AMARU BOKO

FROSSEN SÆD 2017
Amaru Boko
Brad de Veluwe
Brioni
Broad Bahn
Coktail Jet
Conway Hall
Creatine
Credit Winner
Cristal Money
Explosive Matter
Father Patrick

155070

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

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

Ansager Dyrehospital ApS
Scan koden og
se vores hjemmeside

STORE
HESTEDAG
Danmarks største udendørs hestearrangement

2. & 3. SEPTEMBER 2017

Dressur
Spring
Bedømmelser
Agility
Subaru Cup
Clinics
Games
Kåringer
Shows

Dyrskuepladsen i Roskilde
storehestedag.dk
Store Hestedag

