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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

Helt ny begyndelse
for dansk hestevæddeløbssport er tæt på
Som Dansk Hestevæddeløbs direktør, Henrik Friis, var inde
på i sin leder i Væddeløbsbladet juni, så arbejdes der hårdt og
koncentreret med at skabe den nye struktur, som er påkrævet
og tiltrængt fra årsskiftet.
I disse dage er vi kommet et skridt eller to tættere på målet. Nu er der nemlig underskrevet en principaftale mellem
dansk og svensk hestevæddeløbssport, hvori målet for fremtiden står beskrevet. I dette samarbejde ser vi også Norge som
en naturlig deltager, og Norge har således også mulighed for
at tilslutte sig.
Målet er at samle hestevæddeløbssporten og spillet i de tre
lande, med svensk hestesport og ATG som lokomotiv. Hver
for sig er de tre lande for små, men sammen vil vi stå stærkt.
Og Danmark behøver ikke blive lillebror, for vi arbejder hen
imod at komme til at indgå i banestrukturen hos Svensk Travsport på samme måde som de svenske baner indgår. Med ni
væddeløbsbaner vil Danmark formentlig få mere indflydelse
end nu, hvor vi har svært ved at komme til orde, f.eks. når
der laves sæsonplan.
Fordelene er mange

De tre lande er enige om en struktur, hvor sport og spil samles
ét sted inden for to-tre år. Og første trin i dén proces er altså
et integreret samarbejde imellem dansk og svensk hestesport.
Det giver mange fordele med f.eks. et fælles løbsreglement,
fælles dopingregler, fælles løbsplanlægning og ikke mindst
et transparent IT-system og ditto sportssystem.
I Sverige vurderer man, at Danmark har stort potentiale.
Det vurderes kort sagt, at Danmark er et interessant vækstmarked, både mht. heste, løb, hesteejere, aktive, opdræt og
spilleomsætning. Visionen er forsat ét fælles marked for hestesport og hestespil i Norden.
Vi beholder selvstændighed og får større indflydelse

Dansk hestevæddeløbssport kommer efter planen til at indgå
på linje med de svenske baner. Vi beholder vores beslutningsstruktur i Danmark, hvor sporten selv overtager den rolle, som

Hestevæddeløbssportens Finansierings Fond hidtil har varetaget. Altså mht. banestruktur, fordeling af præmie- og
driftstilskud samt investeringsbevillinger.
Lad os bare være ærlige. Sportens indf lydelse har været begrænset siden Dansk Tipstjeneste overtog spillet på
heste for knap 20 år siden, og hestevæddeløbssporten kom
på tipsnøglen.
En autonom og selvstændig dansk platform vil ingen
fremtid have. Det vil fortsætte den negative spiral de sidste
20 år, og vil medføre en langsom og pinefuld død.
Det perfekte match for dansk hestesport

Jeg tøver ikke med at sige, at dansk hestevæddeløbssport
formentlig vil få et betragteligt løft i økonomien med en
model, hvor Danmark, Norge og Sverige samles under
Svensk Travsport.
Og jeg tør også godt lægge hovedet på blokken ved at
sige, at økonomien vil blive forbedret allerede fra 2018,
idet vores indtægtsgrundlag derfra bliver sammensat af
indtægter fra både de offentlige midler, indtægter fra hostingselskabet samt spilindtægter.
På sigt vil den positive udvikling fra spilleselskabet helt
naturligt blive en afgørende faktor i finansieringen af dansk
hestesport. Og vi kan i den situation simpelthen ikke få et
bedre lokomotiv end at få lov til at blive en del af Svensk
Travsport og ATG.
Mere hårdt arbejde venter

Nu gælder det forhandlinger om den praktiske gennemførelse af principaftalen. Mere hårdt arbejde venter de kommende måneder, men jeg er meget fortrøstningsfuld på den
danske hestevæddeløbssports vegne.
Toget har holdt på perronen længe, nu har dansk hestevæddeløbssport købt billet med underskrivelse af principaftalen – og snart ruller lyntoget afsted mod nye, spændende oplevelser.
Med venlige hilsener
Peter Rolin
Bestyrelsesformand, Dansk Hestevæddeløb

Dansk Hestevæddeløbs bestyrelsesformand Peter Rolin
og bestyrelsesmedlem Claes Lundell har været centrale figurer i forhandlingerne med svensk hestesport.
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FORSIDE:
Rapperen og sangeren Jokerens hest
Bvlgari Peak med Steen Juul sejrede overlegent i Jydsk 4-årings Grand Prix.
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Dansk Derby d. 6. august

KØB DIN BILLET & BORD HER
www.ticketmaster.dk
www.galopbane.dk

Det bliver en festdag

SPORT

JYDSK 4-ÅRINGS GRAND PRIX

BVLGARI PEAK
– JOKERENS
DERBYJOKER
B-årgangen tegner fuldstændig åben forud for årets Trav Derby,
idet Bvlgari Peak for alvor meldte sig ind på scenen via en overlegen
sejr efter smart taktisk kørsel af den levende legende Steen Juul.
TEK ST: JESPER ELBÆK | FOTO: OLE HINDBY

Steen Juul satte nemlig alt på ét bræt fra start og overrumplede totalt Birger Jørgensen i indersporet, som kørte forhåndsfavoritten – og indtil videre årgangens ukronede konge
– Bad Moon Rising.
Det blev helt afgørende for løbet, for velanbragt i spids
kunne Steen Juul totalt styre tempoet undervejs. Mellemtiderne for Bvlgari Peak, 1.17,7/500m og 1.20,8/1000m, siger
det hele. Det er bumletogstempo for toppen af en Derbyårgang.
Udvendigt for Bvlgari Peak kom Anders Pedersens nye
stjerne Beyblade, og den sørgede for at skærme af for Bad
Moon Rising, som den tidligere verdensmester Birger Jørgensen ikke kunne gøre andet end at sidde og styre rundt,
alt imens han kunne håbe på et mirakel.
Miraklet udeblev

Men det kom ikke, for Steen Juul drejede først på gashåndtaget og kørte væk med Bvlgari Peak, da konkurrenterne ikke
længere kunne indhente ham. Bad Moon Rising speedede
godt til andenpladsen på behørig afstand, og fra tredje par
indvendigt noterede Væddeløbsbladet også en god afslutning
fra Team Lundens anpartshest Bali, som nappede tredjepladsen og sendte Lunden-medarbejderen Carsten Bundgaard
på overarbejde om mandagen. Vanen tro bliver der nemlig
trukket lod om tusindkronesedler, når Bali vinder en løbs6
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præmie – og denne gang skal der således trækkes 67 vindere.
Bvlgari Peak fik 280.000 kr. for sejren i Jydsk 4-årings
Grand Prix, mens der var 112.000 kr. til andenhesten Bad
Moon Rising. Men kender jeg ejeren og træneren Peter Rudbeck ret, så er det kun førstepladser og laurbærkranse, der
tæller. Den næste kan vindes i Dansk Trav Derby søndag
27. august…
Med til beretningen om årets 4-årings Grand Prix hører
også, at der kun deltog otte heste, og at Steen Juul tegnede
sig for halvdelen af feltet. Ud over de nævnte Bvlgari Peak
og Bali, så var Børge fjerde, og Bivo Torkdahl tog sidste
præmie som sjette.
Bvlgari Peak ejes af Mona Zaremba/Stald Søndergaard,
som har lejet en halvpart af hesten ud til rapperen Jokeren
og nogle personer i hans omgangskreds. Og der var fest og
larm i vindercirklen efter løbet. Befriende og skønt, at det
ikke altid er, som det plejer.
Dobbelt Peter Jensen hos hopperne

Der afvikles altid løb både lørdag og søndag i Grand Prixweekenden i Aarhus, og sædvanen tro køres hoppernes Grand
Prix om lørdagen. Det blev en kæmpe triumf for Aalborgtræner Peter Jensen, som vandt en dobbeltsejr.
Kammeraten, kollegaen og konkurrenten Jeppe Juel sad
bag vinderhesten Barolo, som trods et hårdt løb udvendigt

for staldveninden Blowmywhistle alligevel var stærkest til
slut og vandt i toptiden 1.14,8a/1800m – den næsthurtigste
vindertid i løbets historie. Kun Starlet Beat har løbet hurtigere, da den vandt løbet i 2013.
Et løb med mange facetter

Som nævnt var det Aalborg-træner Jeppe Juel, der sad i sulkyen bag Barolo ved sejren. Men Juel havde faktisk selv en
hest med i løbet, nemlig Bikini, som oven i købet ejes af familien Juel. Bikini blev på dagen kørt af Aalborg-lærlingen
Kenneth Andersen, og blev budt det skønneste løb i andet
par udvendigt. Altså lige bag Jeppe Juel.
Og hvad tænker man så som spiller? Kører Jeppe Juel for
bedst mulig placering med sin egen køretur Barolo – som
jo altså fik det hårdest mulige løb i dødens – eller kører han
for, at Bikini skal vinde? Hovedpersonen selv er ikke blind
for problematikken og udtalte sig til Danskhv.dk kort efter
sejren:
– Jeg skal jo køre min egen hest, men samtidig skal jeg ikke
ødelægge Birgers chance (Blowmywhistle, red.), og jeg skal
heller ikke skabe fordel for min egen hest i andet par udvendigt. Derfor sad jeg lidt som en lus mellem to negle, men jeg
synes, at jeg fik det gjort så godt, jeg kunne, så ingen skulle
kunne miskreditere mig for, hvad jeg gjorde, sagde Jeppe Juel.
Barolo vandt, og vinderen har altid ret. Men var Barolo
gået kold fra dødens og Bikini gået frem til sejr, så ville der
nok være gået brand i mange tastaturer rundt omkring i de

danske hjem, når forargelsen fik frit spil på de sociale medier
og diverse hjemmesider. Lad os lukke den med at anbefale,
at Dansk Travsports Centralforbund tager en grundig drøftelse om, hvorvidt det er særlig snedigt, at man må køre mod
egentrænede heste.
Et par ting, der også er værd at nævne fra Jydsk 4-årings
Hoppe Grand Prix, er, at tredjehesten Bimse Cloc blev udsat
for en helt optimal styring af Henrik Lønborg – for første
gang i ”nye gamle” gulgrønne farver – men manglede akut
angrebsplads i opløbet. Bimse Cloc gik over mål på tredjepladsen med mange kræfter sparet, og den skal absolut
regnes blandt de allerbedste chancer i Dansk Hoppe Derby
lørdag d. 26. august.
Det samme skal Danske Spils anpartshest med flere tusinde ejere, Barok. Også hun havde kræfter sparet over mål
på femtepladsen, og mon ikke der kommer mange hundrede
ejere til Lunden, såfremt Barok kvalificerer sig til det største
årgangsløb, en danskfødt travhest kan deltage i?
Flot sport og god omsætning

Det var en rigtig godt besøgt Grand Prix-weekend på Jydsk
Væddeløbsbane, hvor vejrguderne især om lørdagen var venligt stemte. Det var næsten strandvejr, og væddeløbsbanens
bestyrelsesformand Paul Bjerring var rigtig godt tilfreds efter
weekendens 26 løb.
– Det var en fremragende weekend, hvor det meste gik op
i en højere enhed. Vi har de seneste år gjort meget ud af at

Vinderen af Jydsk 4-årings Grand Prix, Bvlgari
Peak, delejes af rapperen Jokeren, og han var i
strålende humør. Det samme var kusken Steen
Juul og opdrætteren Peter Stenå.

VÆDDELØBSBLADET · 07/17

7

SPORT

JYDSK 4-ÅRINGS GRAND PRIX

Kammerater, kolleger, konkurrenter. De to Aalborg-trænere Peter Jensen og Jeppe Juel fejrer mange triumfer sammen, og her ses de sammen
med vinderen af Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix, Barolo.

8

Bandit Brick og Steen Juul tog deres 15. sejr på stribe sammen!
En enestående præstation, som endda skal ganges med halvanden, for Bandit Brick galoperede undervejs, men vandt alligevel.

Aalborg-træner Peter Jensen snuppede en double i Jydsk 4-årings Hoppe
Grand Prix. Barolo (2) med Jeppe Juel sejrede foran Blowmywhistle (1)
med Birger Jørgensen og Bimse Cloc (8) med Henrik Lønborg.

Peter Rudbeck vandt det ene 2-årsløb med Dontpaytheferryman.
Det er superhoppen Nobodybeatsthebeats første føl, og væn jer
bare til navnet, for ”færgemanden” kommer til at vinde mange løb.

Årets 2-åring 2016 Come On Hugo blev budt på et skønt løb i ryg
på Quality Fighter undervejs og kvitterede med at speede til let sejr
for en synligt tilfreds Bent Svendsen. Stærkt af både hest og kusk.
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Det var en rigtig godt besøgt Grand
Prix-weekend på Jydsk Væddeløbsbane, hvor vejrguderne især om lørdagen var venligt stemte.
Væddeløbsbladet elsker sejrsgestusser. Skive-træner Morten
Friis vinder her med 3-årige Cool Shadow og hilser her måske op
til ejerkredsen, som vandt dobbelt, idet de havde stanget godt ud
på Rolling d’Heripre-sønnen i totalisatoren.

arbejde på vores kendskabsgrad i Aarhus, og det ser ud til at
virke nu. Samtidig skader det nok heller ikke, at vi har fået
massiv omtale i medierne af de – indtil videre – to besøg af
H.K.H. Prins Henrik samt Justin Bieber-koncerten 2. pinsedag i år, fortæller Paul Bjerring, som også kan berette om
stor omsætningsfremgang.
– Det er faktisk lidt vilde tal, vi kan fortælle om. Der var
ikke kun mange mennesker på banen, nej, de spillede også
ganske godt. Således omsatte vi om lørdagen 560.000 kr.
i banespil, mens banespillet i fjor var 413.000 kr. Altså en

fremgang på 35-36%. Om søndagen tabte jeg en omgang sodavand til personalet, fordi jeg troede, vi ville ramme en rund
million i banespil. Jeg tabte. Men jeg lever med det, for tallet
var 985.000 kr., hvor vi til sammenligning sidste år omsatte
for 765.000 kr. på banen alene. En fremgang på knap 29%,
afslutter Paul Bjerring, som også roser byens universitet for
at have lavet en film om Jydsk Væddeløbsbane, der er blevet
vist på Aarhus Universitets interne tv-kanal. Det har ifølge
formanden givet mange flere unge mennesker på banen.
Renses banespilstallene for antal løb – der var 11 om lørdagen og 12 om søndagen sidste år, hvor der i år var 13 løb
begge dage – så er der stadig en flot fremgang pr. løb på hhv.
14,7% om lørdagen og 18,9% om søndagen. Det er vi ikke
vant til at se i 2017, hvor både Skive Trav og Charlottenlund
Travbane har oplevet solid tilbagegang på henholdsvis Musketerdagen og Copenhagen Cup-dagen. 
n

EQUIDANA STABLEHOPPER
2-HESTES TRANSPORTER OG/ELLER 2-HESTES TRAILER M/U LIVING
NU OGSÅ
SOM BOKSBIL

TYSK KVALITETSPRODUKT – GOD PRIS
Ekstrem sikker og hestevenlig indretning, uanset om du vælger bil eller trailer.
Lasteevne min. 1200 kg. på alm. kørekort (B/E med trailer)
Klassens mest omfattende standardudstyr
Trailer indrettet helt som bilen med siderampe m.m.
Siden 2015 og igen i 2016 Europas mest solgte 2-hestes transport.

Vælg mellem:
Peugeot Boxer 163 hk – manuelt gear
Opel Movano 170 hk – automatgear
Trailer T1-T2-T3

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

KORT NYT
TEK ST: JESPER ELBÆK

Justin Bieber gav koncert på Jydsk Væddeløbsbane i Aarhus mandag
den 5. juni. Foto: privat

DM i Ponymonté
Lørdag den 24. juni var der DM i Ponymonté på
Billund Trav, og der blev vist flot sport hele dagen.
Rasmus Enghaven Jensen vandt DM-klassen under
120 cm på Fudge, Sif Berggreen Larsen med Zico
C C (billedet) vandt klassen under 128 cm, Selma
S. Grage vandt klassen under 135 cm på Una Fra
Skovbogård og endelig vandt Michelle K. Høstrup
klassen under 148 cm på ponyen Tazzmanien. Alle
resultaterne kan ses på www.danskponytrav.dk.
Samme dag blev der også kørt og redet Minisprintermesteren på Billund Trav. Selma S. Grage tog
sig af montéfinalen med sin stjerne Una Fra Skovbogård, og Christian Sejr levede op til sit navn, da
han vandt sulkyfinalen med ponyen Kong Arthur.

JUSTIN BIEBER gav koncert på væddeløbsbanen

Næste store opgave for ponybørnene er DM i

De danske væddeløbsbaner bruges heldigvis til mere og andet end
afvikling af trav- og galopløb. En væddeløbsbane er naturligvis først
og fremmest konkurrence- og træningsanlæg, men ledelserne rundt
omkring har selvfølgelig også øjnet potentialet for øget indtjening og
kendskab ved at bruge de meget store anlæg til andre ting.
Således er væddeløbsbanerne i de senere år blevet brugt til motionsløb, cykelløb, oktoberfester, springstævner, firmatrav, bagagerumsmarked, storskærmsarrangementer, islænderhestestævner – og
naturligvis også koncerter, hvor Jydsk Væddeløbsbane i Aarhus er
foregangsbane.
Således afviklede den meget idyllisk beliggende bane i Marselisskoven i 2016 koncerten ”Den store 90’er fest”, men det var kun
opvarmning, for i 2017 kom verdensstjernen Justin Bieber på besøg 2. pinsedag, og gav et brag af en koncert foran 40.000 ellevilde
koncertgæster.
Eneste utilfredshed hos de mange gæster var den øgede sikkerhed
– eller i hvert fald den afledte effekt i form af den ekstra tid det tog,
inden man kunne komme ind – arrangørerne naturligvis foranstaltede efter terrorangrebet til en Ariana Grande-koncert i Manchester
to uger forinden.

Travbane.

Ponytrav lørdag den 5. august på Nykøbing Falster

Ponyvæddeløbssporten er i kraftig fremmarch for tiden.
Årets DM i Ponymonté blev afviklet på Billund Trav.
Foto: Camilla Dueholm Svendsen

Jydsk Galop DERBY
Årets største galopløb i provinsen – Jydsk Derby på Jydsk Væddeløbsbane i Aarhus –
gav flot sejr til Marc Stott-trænede Ginmann med Oliver Wilson i sadlen. Ginmann
var favorit i løbet sammen med Sir Herman, men da afgørelsen skulle findes, så var
der ingen tvivl om sagen. Ginmann rykkede nogle længder fri af konkurrenten, og
der var masser af tid til sejrsgestus fra en meget glad jockey.
Ejerkredsen består af helt nye hesteejere, og der var naturligvis lykke i vindercirklen efter løbet.
– Vi er simpelthen så glade. Det er vores første galophest, og det er bare et år siden,
vi var til vores allerførste galopløb. Nu står vi her med en vinder af Jydsk Derby. Det
er så fantastisk, lød det fra en forståeligt jublende Birgitte Bro Lindhardt, da Dansk
Hestevæddeløb talte med den nye hesteejer umiddelbart efter løbet.
Glæden bliver i øvrigt fulgt op med en præmiecheck på hele 177.000 kr., så mon ikke
Birgitte Bro Lindhardt & Co. vil bruge nogle af pengene til at investere i flere heste?
Ginmann vandt let Jydsk Derby den 18. juni og vandt senere på måneden også Norsk 2000
Guineas. Foto: Ole Hindby
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OPDRÆTTERFORENINGEN

PRÆSENTERER DANMARKS MEST EFTERTRAGTEDE HINGST
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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
Tlf.: 57 64 10 33 // Mobil: 29 47 90 33

Tlf. 32 50 65 35 // Mobil: 40 10 31 63 // Mail: mikkelstub@msn.com

Se mere på www.travavl.dk

POLITIK

Hestevæddeløbssporten

Politisk opbakning
er ultravigtigt
Der er ni væddeløbsbaner i Danmark fordelt på ni kommuner. Skive, Guldborgsund,
Aalborg, Aarhus, Odense, Bornholm, Billund, Gentofte og Lyngby-Taarbæk.
TEK ST: JESPER ELBÆK | FOTO: GORM JOHANSEN

Ja, faktisk ligger Klampenborg Galopbane i både Gentofte
og Lyngby-Taarbæk Kommune, men det er en anden sag,
hvor der kan fortælles underholdende anekdoter om borgmestre, som på live tv lagde arm ude på galopbanen på selve
kommunegrænsen.
Det er et stort aktiv at have en væddeløbsbane liggende i
sin kommune, uanset om man er en stor kommune som f.eks.
Aarhus eller en mindre kommune som Billund eller Skive.
Væddeløbsbaner genererer nemlig både
arbejdspladser og turister og bidrager
stort til samfundsøkonomien.
Rapport taler tydeligt sprog

Investerer man 1 kr.
i hestevæddeløbssporten, så får man knap 4 kr.
igen. Det er sund fornuft
og en god forretning at
støtte op om hestevæddeløbssporten.

For nogle år siden udarbejdede Landscentret for Heste (nu SEGES, red.) en rapport over ”Hestesektorens samfundsøkonomiske betydning i Danmark”.
Googler man hele titlen, så kommer
rapporten frem som det øverste søgeresultat.
Rapporten er udarbejdet af to cand.
oecon’er og en cand.oecon.stud.phd, og
den fortæller blandt andet om en direkte
omsætning i hestesektoren på 8,6 mia.
kr. og en direkte beskæftigelse på godt
8.000 personer.
Begge tal stiger dog væsentligt, når
hestesektorens indirekte og inducerede effekter tages med i
beregningerne. Den direkte effekt giver sig selv. En mand
har en hest, og der skabes derfor en efterspørgsel efter f.eks.
foder, udstyr og en stald. De indirekte effekter kan være staldens bygherre, der køber materialer i et byggemarked, og de
inducerede effekter er f.eks., når bygherrens lærling bruger
noget af den løn, han har tjent, ved at bygge hestestalden på
privatforbrug.
Totaleffekten i hestesektoren er således målt til 24,8 mia.
kr. og knap 21.000 beskæftigede.
Trav og galop har størst multiplikatoreffekt

Bliver man helt nørdet – og det gør vi gerne engang imellem
på Væddeløbsbladet – så kan man begynde at kigge nærmere
12
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på den ovennævnte multiplikatoreffekt, som med hjælp fra
lommeregneren kan regnes ud til at være 2,88. Rapporten
har på grundig vis opdelt hestesektoren i forskellige grupperinger, og ”trav og galop” har faktisk den største multiplikatoreffekt af alle med 3,9409.
Altså. Investerer man 1 kr. i hestevæddeløbssporten, så får
man knap 4 kr. igen. Gennemsnittet for alle øvrige erhverv
– uden for hestesektoren forstås – er 2,7690, så det betyder
jo, at det er ganske smart for landets
kommuner at støtte op om hestevæddeløbssporten. For det er ganske enkelt
en god forretning og sund fornuft.
Spil gavner beskæftigelsen

Den totale multiplikatoreffekt på beskæftigelsessiden er 2,5635 og også
her ligger ”trav og galop” markant over
gennemsnittet med 3,5858. Den parameter, der bonger mest igennem, er
dog ”spil og publikationer”, hvor multiplikatoreffekter er hele 21,7746! Det
er måske ikke helt dumt – sagt på jysk
og med en masse ironi – når hestevæddeløbssporten selv overtager rettighederne på spil igen fra årsskiftet. Gennemsnittet for øvrige erhverv uden for
hestesektoren er 2,1303.

Kommunerne bakker op

Det er ikke sikkert, at kommunalbestyrelserne rundt omkring har haft det fulde kendskab til ovenstående konklusioner fra rapporten, men ikke desto mindre bliver der bakket
op lokalt i et ikke ubetydeligt omfang.
I Aarhus er bestyrelsesformand Paul Bjerring godt tilfreds
med samarbejdet med Aarhus Kommune, også selv om byrådet i 2013 besluttede sig for ikke at forlænge lejekontrakten
med Jydsk Væddeløbsbane, som er idyllisk beliggende i Marselisskoven med AGF’s Superligastadion som nærmeste nabo.
– Vi har en positiv og konstruktiv dialog med Aarhus
Kommune. Lejekontrakten løber indtil 2029, men vi er fortrøstningsfulde omkring, at vi kan forhandle en aftale hjem,

som er til glæde for begge parter. Vi lider en smule under,
at kendskabsgraden til vores dejlige sport ikke er ret stor, og
det er nok et fænomen, som især er gældende i de store byer,
hvor underholdningstilbuddene er mange og konkurrencen
om folks tid nok er hårdere, vurderer JVB-formanden, som
ud over en god dialog med Aarhus Kommune også har et
konkret samarbejde.
– På Jydsk Væddeløbsbane har vi et godt samarbejde med
eventafdelingen hos kommunen, hvor vi i samarbejde laver
forskellige kulturarrangementer, og de støtter også væddeløbsbanen økonomisk med et mindre sponsorat, som løber
over tre år, fortæller Paul Bjerring.
Ikke H.C. Andersen det hele

I Odense har Fyens Væddeløbsbane også god gavn af Odense
Kommune, og man har således for nylig afholdt en godt besøgt integrationsdag på væddeløbsbanen.
– Odense Kommune er meget aktive i forbindelse med
Fyens Væddeløbsbanes eksistens, fortæller væddeløbsbanens
aktive formand, Jørn Borch.
– Blandt andet sørgede de for at hjælpe os igennem med et
lån i Kommunekredit, da Fyens Væddeløbsbane i fjor mistede
sit driftstilskud. Derudover var kommunen også med til at
sørge for finansieringen af de nye stalde, vi etablerede for nogle
år siden. Og så er der et godt og tæt samarbejde med Tinderbox-festivalen, hvor vi har en masse overnattende gæster på
væddeløbsbanen, lyder det fra Jørn Borch, som nærmest kun
har ros tilovers for Odense Kommune, men også godt kan
pege på en enkelt ting, der kan gøres bedre.
– Ja, vi har som sagt en god dialog med blandt andre stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen, afdelingschef i Fritid &

Kultur Martin Petersen og rådmand i By- og Kulturforvaltningen Jane Jegind. Men når vi kigger rundt på mange af de
øvrige væddeløbsbaner, så betaler de stort set ingen husleje,
mens vi har en udgift på knap en halv million. Det kunne vi
godt tænke os at få set lidt på, afslutter bestyrelsesformanden
på Fyens Væddeløbsbane.
De små er de store

Overskriften lyver selvfølgelig lidt, men bestyrelsesformanden
for Jydsk Væddeløbsbane, Paul Bjerring, har ret i sit synspunkt
med, at hestevæddeløbssporten er lille i de store byer og stor
i de små byer. Forholdsmæssigt set naturligvis, og med konkurrencesituationen in mente.
I Skive rangerer travsporten på niveau med håndbold og
fodbold, og det hjælper selvfølgelig på tingene, at byen ikke
har hold i øverste liga i de sportsgrene. Skive Trav har en
markedsføringsaftale med Skive Kommune, som indbringer
et sekscifret beløb, og byrådet så også velvilligt på en aftale
om et lån i Kommunekredit, da travbanen i 2014 blev udvidet og omlagt.
I Billund er direktør Christian Hundebøll godt tilfreds
med samarbejdet med kommunen, som blandt andet omfatter et kommunalt projekt med navnet ”Børnenes Univers”.
Billund Trav lægger lokation til og modtager 75.000 kr. for
dette samarbejde.
– Derudover er Billund Kommune ved at arbejde på et
interaktivt parkeringssystem, hvor der vil være henvisninger
til ledige parkeringspladser, blandt andet på Billund Travs
areal. Dette ser vi som en god mulighed for i dagligdagen at
tjene lidt på vores store areal. Én gang om året afvikles Billund Kommunes Vandrepokal, hvor byrådsmedlemmerne er
gode til at bakke op, fortæller
Christian Hundebøll.
På Bornholm hjalp Bornholms Regionskommune til
med 400.000 kr., da Bornholms Brand Park var i
knæ i 2016 pga. et reduceret driftstilskud fra centralt
hold. Derudover er der ikke
noget formaliseret samarbejde mellem kommune og
travbane, men det efterlyser
banens driftsleder Charlotte
Berg.
– Vi vil gerne have, at
kommunen brugte travbanen
meget mere. Vi har masser
at byde på, både i relation til
tilflytning og social ansvarlighed, lyder det fra Danmarks eneste kvindelige chef
på en væddeløbsbane. n

Politisk opbakning er vigtigt for de danske væddeløbsbaner. Her er det ganske vist ikke kommunalpolitikere, men derimod folketingspolitikerne Hans Chr. Schmidt og Lars Chr. Lilleholt,
som er på besøg på Fyens Væddeløbsbane i forbindelse med DM for Hopper.

Denne artikel er en del af en serie
politiske artikler, som Væddeløbsbladet bringer i sensommeren og
efteråret 2017.
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NYE ANSIGTER

Frederik Kragh Olsen

Flyvende

FREDERIK
For langt de fleste starter karrieren som travkusk stille og roligt, men indimellem
dukker et åbenlyst talent op, som brager ind på scenen og vinder sejre i partier
TEK ST: SØREN A AEN

Sådan et talent har vist sig i form af 17-årige Frederik Kragh
Olsen, som erhvervede sin licens i fjor på Racing Arena Aalborg. Det lå dog ikke direkte i kortene, da Frederik Kragh
Olsen startede karrieren.
Med en enkelt sejr og nogle mindre placeringer i de første
tolv starter i 2016, lignede statistikken en hvilken som helst
anden nyudklækket amatørkusk. Men straks efter nytår kom
der andre boller på suppen. Årets første to optrædener resulterede i to sejre med familien Olsens egen Thunder Bell,
som aldrig tidligere havde smagt sejrens sødme, og siden er
det bare gået slag i slag for Frederik Kragh Olsen.
Men ikke alt går op i travheste for Frederik Kragh Olsen,
som også er i gang med en uddannelse som klejnsmed.
– Jeg har netop færdiggjort grundforløbet som klejnsmed
og skal nu ud i praktik. Det var egentlig meningen, at jeg
skulle have været i lære som beslagsmed, men vi kunne ikke
finde en læreplads, og nu er jeg faktisk glad for, at det blev
klejnsmed i stedet for, indleder Frederik Kragh Olsen.
– Jeg vil det her med hestene, men jeg synes også det er
vigtigt at have en uddannelse med i bagagen, hvis nu det ikke
går som planlagt, fortsætter Frederik Kragh Olsen.
Afstamning som forpligter

Ud af en rigtig travsportsfamilie på fadersiden var det naturligt, at interessen også fangede Frederik Kragh Olsen.
14

VÆDDELØBSBLADET · 07/17

– Vi har jo altid haft travheste hjemme, og både min far og
min farfar har kørt travløb, så det kom helt af sig selv, smiler
Frederik Kragh Olsen.
– Jeg begyndte at køre med de store heste, da jeg var 14
år og havde faktisk ikke været omkring ponytrav inden. Jeg
synes ellers det er en virkelig god ting med ponytrav, og det
kunne da have været fint at samle lidt rutine der, men jeg
kom aldrig rigtig i gang med det. I stedet fik jeg lov til at begynde med den flinkeste af de store heste, vi havde hjemme,
at køre med, forklarer Frederik Kragh Olsen.
Man fornemmer tydeligt interessen for hestene, og at de
klart kommer i første række hos Frederik Kragh Olsen, som
dog også finder tid til lidt andet i fritiden.
– Jeg spiller også håndbold og har gjort det i nogle år, men
det er kun for hyggens skyld. Vi er en flok kammerater, som
spiller på samme hold, og det er rigtig fint. Samtidig er min
mor ikke så meget med ind over hestene mere, og hun sørger
for, at vi også oplever noget andet end trav hele tiden, griner
Frederik Kragh Olsen.
Stalden fyldt op

Der er nok at se til for familien Olsen med hele 13 heste
hjemme i stalden lidt uden for Fjerritslev i Nordjylland.
– Vi træner i øjeblikket med seks af de 13 heste vi har
hjemme, resten er følhopper og pensionister. Far og jeg er

Familien Olsens egen Thunder Bell havde ikke vundet løb i 22 starter, da Frederik Kragh Olsen overtog køreturene fra far Torben. Men
på kort tid er det nu blevet til tre sejre, hvoraf der naturligvis skulle laves sejrsgestus ved den første. Foto: Ditte Hesselborg

fælles om det meste, men han sidder jo i sidste ende på pengekassen, smiler Frederik Kragh Olsen.
– Vi kan diskutere lidt om manageringen, men som regel
bliver vi enige. Vi bruger bakketræning, hvor hestene går intervaller to gange om ugen, og så får de en luntetur på vores
rundbane derimellem, forklarer Frederik Kragh Olsen, som
tog licens på hjemmebanen i Aalborg i 2016.
– Det var hyggeligt og et rigtig fint forløb at tage licens.
Lene Dodensig Christensen stod for den teoretiske del, og
hun var rigtig god til at forklare paragraffer og lære fra sig.
Det var et stort plus.
Succes avler succes

Med seks sejre i bare 25 forsøg, krydret med tre andenpladser
og to tredjepladser, er der tanket godt op på selvtillidskontoen
hos Frederik Kragh Olsen.
– Jeg havde på ingen måde forestillet mig, at jeg skulle
komme så godt fra start, og det er jo helt vildt fedt. Man kan
jo tydeligt mærke, at man ikke er så bange for at lave fejl i
løbene, når det bare kører, og man har selvtillid, fortæller
Frederik Kragh Olsen.
– Jeg har jo kendt de fleste af de heste, jeg har kørt. Ellers
plejer jeg at gå ind og tjekke de sidste starter og se, hvilken
type hest, der er tale om, og hvordan formen umiddelbart ser
ud. Jeg er meget taknemmelig for de køreture, jeg har fået

af Arne Normann og Arne Olsen, det betyder rigtig meget,
og det har jo også givet sejre på kontoen, lyder det med tilfredshed fra Frederik Kragh Olsen.
– Min far blev opereret i knæet kort tid efter jeg fik licens, hvilket har betydet, at jeg har kørt de fleste af vores
heste. Far har været helt ok med det, men jeg håber da, at
han kommer tilbage i sulkyen på et tidspunkt, lyder det fra
Frederik Kragh Olsen.
– Jeg prøver at arbejde med hestene undervejs i løbene,
således at de hele tiden er fokuserede, og samtidig synes
jeg, at det med de fleste heste er en fordel at sidde lidt med
fremme undervejs. Jeg har set masser af travløb, har taget
forskellige ting med, og jeg forsøger at lægge taktikken fra
hest til hest og løb til løb.
– Tag for eksempel vores egen Thunder Bell. Jeg forstår
godt, at folk måske kan mene, at taktikken med ham kan
se lidt voldsom ud. Men han er næsten blind på det ene øje
og kan godt blive lidt usikker, hvis han kommer til at ligge
blandt for mange andre heste. Som for eksempel da jeg kørte
ham på Fyn i ”Sigter mod Stjernerne”-løbsserien. Der var lidt
tæt trafik rundt sidste sving, og han løb slet ikke fremad, og
kom i stald helt ubrugt.
– Til gengæld trives han helt fint med et halvhårdt løb
i dødens med frisk jævn fart hele vejen, forklarer Frederik
Kragh Olsen, som helt tydeligt ved, at han har håneretten
VÆDDELØBSBLADET · 07/17
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Frederik Kragh Olsen har hjemmebane i Aalborg, men har også vundet løb i Odense og Skive. Her vinder Frederik netop i Skive med Arne
Olsen-trænede Tordenskjold. Foto: Flemming Andersen

over for sin far Torben Olsen, som ikke lykkedes med
at vinde løb med Thunder Bell i 22 forsøg.
Med fire af årets seks sejre taget på hjemmebanen
betyder det en aktuel andenplads i kampen om amatørchampionatet på Racing Arena Aalborg.
– Det er rigtig sjovt at ligge godt til på championatslisten, og jeg ville da lyve, hvis jeg sagde, jeg ikke
havde fokus på det. Der er blevet kørt flere amatørløb
i Aalborg i denne sæson, og det er jo rigtig fedt. Det
giver jo langt flere muligheder for at komme ud at
køre, og det ville da være stort at kunne kvalificere
sig til DM for Amatører i sin første hele sæson. Det
ville være en kæmpe drøm, som går i opfyldelse, lyder
det fornøjet fra Frederik Kragh Olsen.
Drømmene findes

Selvom Frederik Kragh Olsen er en meget fornuftig
ung mand, som sikrer sig en solid uddannelse i bagagen, er der masser af drømme i travsporten.
– Det kunne være spændende at komme et år til
udlandet for at samle noget erfaring og så bagefter
komme hjem og i første omgang starte som jockey
hos en travtræner, men nu skal jeg først og fremmest
have afsluttet min uddannelse, og så må jeg tage den
derfra, slutter Frederik Kragh Olsen. 
n
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NAVN: Frederik Kragh Olsen
ÅRGANG: 2000
LICENS: B1
FORBILLEDE SOM TRÆNER:
Peter Jensen
FORBILLEDE SOM KUSK:
Birger Jørgensen
BEDSTE HEST: Nuncio
LIVRET: Næsten alt, hvad der
kommer på bordet
MUSIK: Dansk
musik, både nyt
og gammelt

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

PORTRÆT
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Mads Hviid Nielsen
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”JEG VIL VÆRE
TRAVTRÆNER!”
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PORTRÆT

Mads Hviid Nielsen

Med en dansk trænereksamen fra 2017
og et ærefuldt svensk stipendiat fra
2016 som ballast stiler den unge skibonit
Mads Hviid Nielsen efter en tilværelse

Mads Hviid Nielsen har fået travsporten ind med modermælken, og
går benhårdt efter en karriere som
travtræner. For tiden er han lærling
hos Solvalla-træner Mattias Djuse.

som professionel travtræner. Men det
haster ikke. Og flere lærerige ophold
hos svenske eller andre udenlandske
trænere kan nemt komme på tale, inden
trænerlicensen endegyldigt indløses
TEK ST: ALL AN LOF T | FOTO: BURT SEEGER

Mads Hviid Nielsen er ganske godt tilfreds med sin nuværende tilværelse i stalden hos Solvalla-træner Mattias Djuse,
hvor han p.t. har fire pasheste, samt står for lidt andre overordnede opgaver.
Mads lægger ikke skjul på, at han sigter mod en fremtid
som professionel travtræner, gerne i Danmark, hvis forholdene for sporten ændrer sig til det bedre, men ellers bliver
det nok Sverige. Han har dog ikke travlt, og han vil måske
prøve at være hos endnu en professionel stald, inden han tager springet ud i de selvstændiges rækker.
Lige inden det danske stortalent kom til Mattias Djuse,
var Mads Hviid Nielsen to år hos Tomas Malmqvist, hvis
evne til at få det optimale ud af hver eneste hest, Mads beundrer meget. Hør blot:
– Hos Malmqvist lærte jeg virkelig betydningen af at behandle og forstå hver hests individuelle karakterer, og træne
hestene op på netop deres særegne præmisser.
Men Djuse er heller ikke ueffen ifølge Mads Hviid Nielsen:
– Hos Djuse er jeg kommet i lære hos en ung idé- og initiativrig træner, der på de to år, han har fungeret som selvstændig, har skabt utrolig bemærkelsesværdige resultater. Jeg
valgte selv med virkning fra 1. november sidste år at stoppe
hos Tomas Malmqvist. Til grund for beslutningen lå det
forhold, at min kæreste Marika Eriksson ønskede at flytte
tilbage til sin hjemby Stockholm, hvor hun har sin familie.
– Marika arbejdede indtil flytningen også på Jägersro,
nemlig hos Joakim Lövgren. Nu er vi flyttet og har en lejlighed på træningscenteret Erikssund ved Sigtuna lidt nord for
Stockholm. Det er her, Solvalla-trænerne Fredrik B. Larsson,
Henrik Larsson og Peter G. Norman huserer, og Marika har
netop nu arbejde hos Norman. Det lykkedes mig så at få job
hos Mattias Djuse, der holder til på Stutteri Sisyfos’ anlæg
ved Märsta, ikke forfærdeligt langt fra Sigtuna.
– Jeg trives godt her hos Mattias Djuse. Jeg tildeles ansvar
for opgaver, og får lov til at køre meget. Det handler bare om
at suge til sig, forklarer Mads Hviid Nielsen.
20
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Modtog stipendium fra levende legende

Sidste år i september blev Mads Hviid Nielsens dygtighed
kronet med tildelingen af Stig H. Johanssons stipendium.
– Det er absolut ikke noget, der skader min karriere. Tværtimod. Nu glæder jeg mig til at gennemgå det uddannelsesforløb, dette stipendiat giver mulighed for. Der er tale om et uddannelsesprogram, der afvikles i løbet af indeværende år. Det
tager sigte på, at modtagerne kan blive travtrænere. Jeg skal
derigennem blandt andet på den svenske travskole i Wången.
– Det medfører også nogle dage hos Stig H. Johansson og
andre koryfæer blandt de svenske travtrænere. Som sagt er
det på sigt mit mål at etablere mig som træner, men der er
ikke noget hastværk. Jeg er jo kun 24 år gammel, siger Mads
Hviid Nielsen med en skævt smil.

Jeg trives godt her hos
Mattias Djuse. Jeg tildeles
ansvar for opgaver, og får lov
til at køre meget. Det handler
bare om at suge til sig

Mads er oprindelig skibonit. Forældrene er også travfolk.
Faderen Per ”Fif ” Nielsen, der i dag har et ”almindeligt”
arbejde, var i mange år staldmand hos Gordon Dahl, da
denne var travtræner i Skive. Her arbejdede moderen Anita
Hviid også. I dag er hun dagplejemor, men hjælper af og til
hos travtræner Morten Juul i Skive.
De sidste to et halvt år har Mads Hviid Nielsen kørt 329
løb på svenske og udenlandske baner med svenskregistrerede
heste. Det har resulteret i 43 sejre, 36 andenpladser og 24
tredjepladser. Altså en sejrsprocent på 13. Det gav en total
på 2.271.144 skr. i indkørte præmier i den nævnte periode.
Flotte cifre for unge Mads Hviid Nielsen, og man forstår
de store ambitioner for fremtiden. 
n

VÆDDELØBSBLADET · 07/17

21

SPORT

DM i Monté

DM i Monté

– Tano Bork helt og aldeles overlegen
Palermo Tårs med Nicole Marsing havde vundet DM i Monté både i
2015 og 2016, men trods en ihærdig indsats i årets udgave af DM,
så blev Marsing skubbet en plads ned på præmiepodiet. For Tano
Bork og Christina Lindhardt blev suveræne danmarksmestre
TEK ST: JESPER ELBÆK | FOTO: L ASSE JESPER SEN
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Der var store smil i vindercirklen på Nykøbing Falster Travbane efter DM-sejren. ”The Lindhardts” lille charmetrold Emily var pavestolt og
meget glad for mor Christinas triumf.

Årets DM i Monté blev afviklet på Nykøbing Falster Travbane, og trods kun otte heste i løbet, så var der samlet et superfelt med blandt andre O’Grady, Politiken, Palermo Tårs
og Tano Bork til start.
Op til DM-dagen var der fra flere sider lidt utilfredshed
med, at det ikke var lykkedes at samle heste nok til at få et
consolationsløb op at stå. Det stod ellers i propositionerne, og
det er naturligvis ærgerligt, at montérytterne ikke fik to ridt.
Suveræn danmarksmester

Christina Lindhardt rider ikke længere med dansk licens,
men da Tano Bork er danskfødt, så måtte Fru Lindhardt
gerne ride DM i Monté. Og det blev til ganske overlegen sejr
i tiden 1.14,4a/2140m, ensbetydende med ny banerekord i
monté på Nykøbing Falster Travbane.
Fra start var det storoutsideren Provst Meyer, der tog spids.
De fleste havde nok regnet med, at startkatapulten O’Grady
ville bombe til spids for montélandschampion – og nykåret
danmarksmester for montéryttere – Maria Dueholm Svendsen, men sådan blev det ikke. Provst Meyer fik Tano Bork
op udvendigt efter 500m, og præcis da kilometerpælen blev
ramt, trykkede Christina Lindhardt på speederen, og overtog spidsen på tre skridt.
Det betød samtidig, at O’Grady havnede i ingenmandsland
udvendigt for Tano Bork, som unge Svendsen ellers perfekt
Tano Bork med Christina Lindhardt
vandt årets udgave af DM i Monté
ganske overlegent i ny banerekord
1.14,4a/2140m. Der var 20 meter
ned til Palermo Tårs, og så snuppede
blåklædte Tineke Borup på Politiken
bronzen i hård duel med lyserøde Karoline Henriksen på Osbourne, som
leverede et topløb som feltets næstmindst spillede hest.

havde haft ryg på den første kilometer af løbet. Dén position
bryder O’Grady sig ikke om, at S J’s Photo-sønnen fik ikke
med udfaldet at gøre.
Hattricket ikke fuldbyrdet

Som nævnt havde Nicole Marsing vundet DM i Monté to
år i træk. Og ingen af gangene som favorit. I 2015 i Aarhus
var Rocky P H med Michelle Mønster storfavorit, og Pikant
Brogård med Marc Stott var også mere spillet end Palermo
Tårs. Men begge galopperede sig bort, og så kunne Nicole
Marsing vinde DM foran Echauffour med Marianne Mechlenburg og No Name De Hess med Lise Ullerup Hansen.
I 2016 i Aalborg var Rocky P H endnu større favorit, spillet til 1,5 gange pengene, og faktisk var Politiken og Pelle
Lund også spillet hårdere end Palermo Tårs. Igen galopperede Rocky P H sig bort, og i en medrivende opløbsduel, så
afviste Palermo Tårs Politiken, som på dagen blev redet af
Stephanie J. Werder pga. graviditet hos Politikens faste rytter Tineke Borup.
I årets udgave angreb Palermo Tårs på bageste langside,
og var på et tidspunkt også hovedet forbi Tano Bork i andet
spor. Men Christina Lindhardt havde meget mere at ride
med, og da det norske hovedlag kom i anvendelse, så tog
Tano Bork sig sammen, og afgjorde DM på en meget overbevisende måde. 
n

RESULTATET AF DM i Monté 2017
1. Tano Bork/Christina Lindhardt 1.14,4

5. O’Grady/Maria Dueholm Svendsen 1.15,5

2. Palermo Tårs/Nicole Marsing 1.15,0

6. Provst Meyer/Sabina Gammelgård 1.16,3

3. Politiken/Tineke Borup 1.15,3

7. Pelle Lund/Karina Madsen 1.16,4

4. Osbourne/Karoline Henriksen 1.15,3

8. Ursus Hoff/Lise Ullerup Hansen 1.16,9

Distancen var 2140m og løbet blev afviklet med autostart.
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Dyrlægens erstatningsansvar

Dyrlægens erstatningsansvar
ved handelsundersøgelser af heste
Det er ubetinget en god idé at få gennemført en klinisk og røntgenologisk dyrlægeundersøgelse
af en hest, inden den handles – dette gælder både for køber og sælger
TEK ST: CHRISTIAN HOLCH, W W W.ADV-HOLCH.DK | FOTO: JESPER ELBÆK

Set fra sælgers perspektiv vil dyrlægeundersøgelsen gøre
købers muligheder for efter levering at gøre mangler ved
hesten gældende væsentligt mindre. Omvendt opnår køber,
når køber antager en dyrlæge til at undersøge hesten inden
en handel, ud over et godt kendskab til hestens helbredstilstand, også en ekstra tryghed i handlen – nemlig muligheden for at gøre et erstatningskrav gældende mod dyrlægen,
hvis dyrlægen overser væsentlige forhold ved hesten under
sin undersøgelse. Dyrlægerne er sædvanligvis ansvarsforsikret, og køber har dermed en høj grad af sikkerhed for
betalingsevnen i forhold til erstatningsansvaret.
Retsstillingen på området er imidlertid i disse år noget mudret – hovedsageligt fordi dyrlægernes sædvanlige
ansvarsforsikringsselskab Tryg har valgt at udfordre den
traditionelle opfattelse af fordelingen af ansvaret mellem
sælger og den handelsundersøgende dyrlæge i de situationer, hvor dyrlægen overser en eller flere mangler ved hesten
i forbindelse med en handelsundersøgelse.
Hvem bør rekvirere og betale dyrlægen?

Både køber og sælger har en interesse i, at det er køber, der
antager og betaler dyrlægen for at gennemføre handelsundersøgelsen. Hermed får køber nemlig et kontraktforhold
til dyrlægen, og køber vil derfor have mulighed for at gøre
et erstatningskrav gældende mod dyrlægen, hvis dyrlægen
laver fejl i forbindelse med undersøgelsen og rådgivningen
af køber i den forbindelse.
Det hænder også, at det er sælger, der rekvirerer og betaler
for handelsundersøgelsen. Dyrlægen vil i denne situation
fortsat kunne mødes med et erstatningskrav fra køber, hvis
dyrlægen laver fejl i forbindelse med handelsundersøgelsen,
men dyrlægen har i denne situation ikke nogen egentlig rådgivningsforpligtelse over for køber. Sælger vil med denne
konstellation ikke kunne frigøre sig fra det køberetlige
mangelsansvar, jf. nærmere herom nedenfor, for så vidt
angår de forhold ved hesten, som dyrlægen har overset eller fejlvurderet.
24
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Den ofte anvendte aftale mellem parterne i en handel
om, at køber betaler handelsundersøgelsen, hvis hesten ”går
igennem” undersøgelsen, mens sælger betaler, hvis dyrlægen
ikke kan godkende hesten til handel, kan ikke anbefales,
fordi den skaber uklarhed om, hvem dyrlægen reelt har
været antaget af, hvis dyrlægen begår fejl.
Kan sælgers sædvanlige dyrlæge bruges?

Det er ikke ulovligt eller ansvarspådragende for sælgers
sædvanlige dyrlæge at udføre en handelsundersøgelse på
købers vegne. Men efter min opfattelse er det uheldigt, hvis
dette sker. Det er et grundlæggende princip, at en rådgiver
ikke kan tjene to herrer i samme sag. I nogle brancher, som
f.eks. advokatbranchen, findes der ligefrem bødesanktionerede etiske regler, der forbyder en rådgiver at repræsentere
begge parter, når der er modstridende interesser.
Nogle dyrlæger indtager det standpunkt, at de optræder
neutralt, når de gennemfører en handelsundersøgelse på
en hest, og at de dermed objektivt beskriver og vurderer de
fund, som de gør i forbindelse med handelsundersøgelsen.
Dette er efter min opfattelse en forkert tilgang til den rådgivningsforpligtelse, som dyrlægen påtager sig ved at gennemføre handelsundersøgelsen på købers vegne.
Er der begået fejl i forbindelse med handelsundersøgelsen, vil der næsten altid opstå mistanke om, at dyrlægens
undersøgelse har været påvirket af det eksisterende forhold
til sælger af hesten. Dyrlæger burde afholde sig fra at påtage sig opgaver, hvor der kan drages tvivl om deres evne
til at rådgive køber uden påvirkning af et eksisterende forretningsmæssigt samarbejde med sælger. Vælger dyrlægen
alligevel at påtage sig opgaven, bør dyrlægen i det mindste
meget klart informere køberen herom.
Den køberetlige betydning

Når køber får en hest handelsundersøgt af sin dyrlæge inden
handlen, vil køber i civil- og handelskøb som hovedregel
ikke kunne gøre et køberetligt krav gældende mod sæl-

ger. Det er nemlig et grundlæggende køberetligt princip,
at en køber ikke kan gøre et forhold, som køber var eller
burde have været bekendt med, gældende som en køberetlig
mangel over for sælger. Har køber antaget en dyrlæge til
at undersøge hesten inden handlen, vil køber i køberetlig
henseende blive identificeret med dyrlægen i tilfælde af, at
dyrlægen har begået fejl. Princippet udstrækkes altså til,
at heller ikke forhold, som dyrlægen opdagede eller med
sin faglige baggrund burde have opdaget, kan udgøre en
mangel.
Der er dog en væsentlig undtagelse til denne hovedregel.
Har sælger i forbindelse med handlens indgåelse handlet
ansvarspådragende, f.eks. ved at tilbageholde væsentlige
oplysninger omkring hesten, og dermed tilsidesat sin loyale
oplysningspligt, kan sælger ofte mødes med et køberetligt
krav, uanset at dyrlægen har overset det pågældende forhold
i forbindelse med handelsundersøgelsen. I denne situation
kan køber altså frit vælge mellem at rejse henholdsvis et
køberetligt krav over for sælger, et erstatningsretligt krav
over for dyrlægen eller et solidarisk krav mod begge parter.
Det er uafklaret, om en erhvervsdrivende sælger kan blive
frigjort for sit mangelsansvar på tilsvarende vis i forbrugerkøb. Ordlyden af den relevante bestemmelse i købelovens
forbrugerkapitel tyder på, at en køber i den situation både
vil kunne gøre et erstatningsretligt ansvar gældende over

for dyrlægen og samtidig gøre et køberetligt krav gældende
over for sælger (køber kan i denne situation dog ikke få erstattet sit tab to gange). Spørgsmålet har dog endnu ikke
været prøvet ved landsretterne eller Højesteret.
Trygs praksis på området

Der har i de senere år været ført ganske mange retssager ved
de danske domstole vedrørende dyrlægers erstatningsansvar
for fejl begået under handelsundersøgelser. I en stor del af
disse sager har købere af heste valgt at stævne både sælger
og dyrlæge. Det skyldes, at Tryg, dyrlægernes ansvarsforsikringsselskab, har indtaget det standpunkt, at dyrlæger
først kan holdes erstatningsansvarlige for det tab, som køberen lider, når køberen forgæves har forsøgt at forfølge
og inddrive et køberetligt krav over for sælgeren. Trygs
standpunkt strider efter min opfattelse mod den foreliggende retspraksis på området, og det har medført en række
komplicerede retssager.
Vestre Landsret har i en sag om en dyrlæge, der undlod
at gøre anmærkning om kissing spines-røntgenforandringer
på en hest i forbindelse med en handelsundersøgelse, afvist
Trygs synspunkt. I sagen var både sælger og dyrlægen blevet
stævnet af køberen af hesten. Afvisningen af synspunktet i
denne sag skete dog med den konkrete begrundelse, at parterne havde indgået en købekontrakt, hvoraf det fremgik, at

For at der overhovedet skal kunne rejses en sag mod dyrlægen, så skal der være sket en fejl, være lidt et tab og der skal være årsagssammenhæng mellem fejlen og tabet.
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Advokat Christian Holch anbefaler ikke, at man bruger sælgers sædvanlige dyrlæge i forbindelse med en handelsundersøgelse.

køber ikke kunne gøre forhold, som købers dyrlæge burde
have konstateret under handelsundersøgelsen, gældende
som en køberetlig mangel. Heraf kan i hvert fald udledes,
at det set fra sælgers perspektiv vil være en god idé med
klausul i en kontrakt, der fraskriver sælger ansvaret for
mangler, som købers dyrlæge burde have opdaget under
sin undersøgelse af hesten.
I den seneste udgave af den handelsattest, som dyrlægerne udfylder i forbindelse med handelsundersøgelser, er
der udarbejdet et særligt aftalegrundlag, som det er meningen, at rekvirenten af undersøgelsen skal underskrive
inden undersøgelsen. I dette aftalegrundlag fremgår blandt
andet, at dyrlægens erstatningsansvar er subsidiært i forhold til købers mangelskrav mod sælger, og at dyrlægen
først kan mødes med et krav fra køber, når køber forgæves
har forsøgt at inddrive sit køberetlige krav mod sælger og
herunder også, at hvis ikke køber får reklameret rettidigt
over for sælger, vil heller ikke dyrlægen kunne mødes med
noget erstatningsansvar.
Dyrlægerne forsøger med dette vilkår at få skabt den retsstilling, der svarer til den praksis, som Tryg i en årrække har
fulgt i deres skadebehandling i sager, som bliver anmeldt
på dyrlægernes ansvarsforsikring.
Som allerede beskrevet ovenfor, følger det imidlertid af
retspraksis, at sælger af hesten som hovedregel netop ikke
kan mødes med et køberetligt krav, hvis der er begået fejl
fra købers dyrlæges side. Dermed vil køber blive klemt mellem dyrlægen, der peger på sælger, og sælger, der peger på
dyrlægen. Dette vil formentlig kunne få enkelte personer
til helt at opgive deres sag.
26
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Rækkevidden af det omtalte aftalevilkår er imidlertid
efter min bedste overbevisning ganske begrænset, og de tilbagemeldinger, som jeg har fået fra praktiserende dyrlæger
er, at det pågældende aftalebrev, hvor vilkåret er indeholdt,
ikke bliver benyttet ret ofte af rent praktiske årsager.
Men dyrlægerne sender et uheldigt signal om, at de ikke
vil påtage sig det umiddelbare ansvar for de fejl, som de
begår i forbindelse med en af deres kerneydelser. Det er
menneskeligt at fejle – også for rådgivere, og det er de færreste rådgivere, der slipper igennem et helt arbejdsliv uden
engang imellem at begå fejl. Netop derfor er langt de fleste rådgivere også dækket af en ansvarsforsikring. Dette
giver en god tryghed for rådgivernes kunder, men med den
praksis, som dyrlægerne og deres ansvarsforsikringsselskab
forfølger/forsøger at skabe, bliver denne tryghed udvandet,
og den har desværre medført en stribe retssager, og skabt
usikkerhed på området for omsætningen af heste, der er
bedst tjent med en høj grad af forudsigelighed og tryghed
for de involverede parter.
Hvornår ifalder dyrlægen et erstatningsansvar?

I vurderingen af, om en dyrlæge kan holdes erstatningsansvarlig, indgår flere betingelser, som alle skal være opfyldt.
* Der skal være begået en fejl
Det er naturligvis en betingelse, at dyrlægen har lavet en fejl
i forbindelse med handelsundersøgelsen. De fleste retssager
på området vedrører fejl begået i forbindelse med vurdering
af røntgenbilleder, hvor især mindre erfarne dyrlæger kan
begå fejl, hvis de ikke er påpasselige. Derudover ses der også
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en del sager vedrørende benstillingsfejl, oversete øjenlidelser
eller lidelser i hestens tænder/mund.
En dyrlæges handlinger vil i erstatningsretlig henseende blive vurderet ud fra, hvordan en erfaren specialist
på området ville have ageret. Manglende erfaring hos den
dyrlæge, der laver fejlen, vil således ikke være en relevant
undskyldning.
* Der skal være lidt et tab
En anden betingelse er, at der skal være lidt et tab. Heri
ligger, at ikke alle dyrlægefejl i forbindelse med handelsundersøgelser nødvendigvis resulterer i et erstatningsansvar
for dyrlægen. Har det oversete forhold ingen betydning for
hestens anvendelse eller værdi, vil køberen ikke have lidt
noget tab.
Et helt særligt erstatningsretligt problem opstår i tabsopgørelsen i de situationer, hvor den købte hest viser sig at
lide af en væsentlig mangel, men hvor køber ikke kan hæve
handlen over for sælger, fordi køber som beskrevet ovenfor
bliver identificeret med sin dyrlæge. En dyrlæge kan nemlig
ikke rent erstatningsretligt pålægges at overtage hesten.
Kravet mod dyrlægen kan i stedet opgøres til hestens værdiforringelse på købstidspunktet. I de tilfælde, hvor hesten
viser sig ikke at kunne anvendes til købers formål som f.eks.
væddeløbs- eller avlshest, vil afholdte udgifter til træning,
foder, opstaldning mv. også kunne kræves erstattet fra dyrlægen, og dermed bliver forskellen på det køberetlige krav
om ophævelse og det erstatningsretlige krav begrænset. Dog
opstår der ofte uenighed mellem parterne om, hvorvidt de
afholdte løbende udgifter til en hest, har givet sig udslag
i en modsvarende nytteværdi for køberens vedkommende.

Gode råd ved handelsundersøgelser
Køber bør rekvirere og betale dyrlægen
Undlad svævende aftale om, hvem der skal betale
for handelsundersøgelsen afhængigt af

Dyrlægens erstatningsansvar

* Der skal være årsagssammenhæng mellem det lidte tab og
den begåede fejl
Den erstatningsbetingelse, som oftest giver anledning til
retssager, er betingelsen om, at der skal være årsagssammenhæng mellem den begåede fejl fra dyrlægens side og
det tab, som køberen har lidt. I sager om fejl begået i forbindelse med handelsundersøgelser vil spørgsmålet om
årsagssammenhæng oftest vise sig som en uenighed mellem parterne om, hvorvidt køber ville have købt hesten,
såfremt køber havde kendt til det forhold ved hesten, som
dyrlægen overså.
Har man købt en hest, der viser sig at have en bagatelagtig røntgenforandring, som dyrlægen overså i sin røntgenundersøgelse, og hesten efterfølgende dør af kolik, vil
køberen af hesten få meget svært ved at føre bevis for, at
den begåede fejl var skyld i køberens tab, fordi en dommer
en i retssag formentlig vil opfatte købers forklaring om, at
køber aldrig ville have købt hesten, hvis køber havde kendt
til den pågældende røntgenfejl ved hesten, som et udtryk
for opportun efterrationalisering fra købers side.
Særligt betydningen af oversete røntgenforandringer giver anledning til mange retssager vedrørende spørgsmålet
om årsagssammenhæng mellem fejlen og en senere opstået
skade hos hesten. Således kan det i nogle tilfælde være
vanskeligt at vurdere, om en given røntgenforandring må
anses som den udløsende årsag til en senere skade. Særligt
vanskeligt kan sagen blive, hvis røntgenforandringen kan
anses som en faktor, der sammen med en eller f lere andre
faktorer, som f.eks. et akut traume, overbelastning, dårligt
smedearbejde eller lign. har medvirket til, at skaden har
udviklet sig. 
n

Civilkøb
En handel mellem to ikke-professionelle parter,
hvor handlen ikke er formidlet af en professionel.

udfaldet af undersøgelsen

Handelskøb

Undlad at benytte sælgers sædvanlige dyrlæge til

En handel mellem to professionelle parter.

handelsundersøgelsen. Sælger kan med fordel konkret fraskrive sig ansvaret for mangler ved hesten,
der burde have været konstateret af købers dyrlæge
Undlad for en sikkerheds skyld ved aftaleindgåelsen
med dyrlægen at acceptere dyrlægens aftalevilkår
om subsidiær hæftelse for tab opstået i forbindelse
med fejl i handelsundersøgelser

Forbrugerkøb
En handel mellem på den ene side en forbruger
og på den anden side enten en professionel eller
en anden forbruger, hvor handlen er formidlet af
en professionel.
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TEMA

Månedens fotos

Racing Arena Aalborgs fotograf Ditte Hesselborg vinder dysten om
månedens foto for tredje gang i træk. Alle de danske væddeløbsbaners fotografer er indbudt til at deltage i dysten, hvor kun æren er
på spil. Men har du som amatørfotograf taget et superbillede, så tøv
ikke med at sende det ind til Væddeløbsbladet på e-mailadressen
JEE@WIEGAARDEN.DK.

Motivet denne gang er montérytteren KARINA MADSEN sammen
med sin øjesten STARO HARLEY (Conway Hall e. Tuscany Dream).
Staro Harley var i øvrigt hesten, som afgjorde årets DM for Travtrænere, da den i sidste afdeling gav Ken Ecce point nok til at få guldet
hængt om halsen.
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MÅNEDENS FOTOS
Foto: Ditte Hesselborg
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Dansk Galop Derby
2017 bliver uden
tvivl et brag af et
løb, og Sømkongen
Carlras må være
ganske stor favorit
til sejren.
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GALOP

Derbybarometer

De mange tilskuere, der overværede Selandia Advokater Dansk 2000
Guineas 2017 på Klampenborg, så samtidig vinderen af Dansk Derby 2017,
som afvikles på Klampenborg Galopbane søndag den 6. august
TEK ST OG FOTO: BURT SEEGER

Måske stikker jeg snuden lidt for langt frem ved allerede
nu – datoen siger ved artiklens deadline 28. juni – at tippe
Sømkongen Carlras som vinder af Dansk Derby 2017, men
den måde han i sin sæsondebut vandt 2000 Guineas på,
viste bare stor, stor klasse.
1: Sømkongen Carlras

Afstamning: (v. v. Binary File – Dirtybird)
Træner: Søren Jensen
Handicap: 81
Sømkongen Carlras, som i sin første start som 2-åring,
blev anden til De Fem Stjerner – kun målfotoslået – er etter på dette Derbybarometer. Næste start foregik i Auktionsløbet kun en halv længde efter Screwbox Carlras og
The Danish Girl med en halv længde til Spicy Mix og
Freestyler. I Dansk Kriterium vandt Sømkongen Carlras
med en hals foran Screwbox Carlras. Her var Mont Rose
tredje, en halv længde efter.
Den sidste start i 2016, Produce Stakes, gav kun en skuffende femteplads, fire længder efter vinderen Mont Rose.
Sømkongen Carlras havde formodentlig allerede her problemer med ryggen. Denne skade har træner Søren Jensen
og jockey Nicolaj Stott ihærdigt arbejdet med hele vinteren,
og det ser virkelig ud til, at det er lykkedes for dem at få
bugt med problemerne.
I sæsondebuten i år, 2000 Guineas, kom Sømkongen Carlras lidt voldsomt ud af boksen, han sprang op i luften, tabte
en del længder, og var meget ivrig de første 200 meter. Nicolaj Stott fik ham fint dæmpet, så han fandt en god rytme.
De tog en blød ryg på King’s Son rundt svinget, og kom let
frem til de førende Sun Of A Gun, Screwbox Carlras og
Freestyler uden at bruge mange kræfter. Ind på opløbet
måtte Stott minde Sømkongen Carlras om opgaven et par
gange, og med 100 meter til mål fik han den sidste påmindelse. Sømkongen Carlras svarede med at øge galopspringene gevaldigt, og vandt let med halvanden længde.
Sømkongen Carlras viste en aktion, der vidner om en
hest, der vil kæmpe. Den lignede også en hest, som ikke
får problemer med Derbydistancen. Dette får vi at se i dens
næste start, den 15. juli i Derby Trial Stakes.

2: Gold Tyranny

Afstamning: (v. v. Zoffany – Thara)
Træner: Lennart Reuterskiöld Jr.
Handicap: 88
Gold Tyranny var knusende overlegen i Svensk Derby
Trial. Bolt og Arctic Run kæmpede godt rundt svinget,
men begge var hægtet af, da der manglede 175 meter. Gold
Tyranny vandt afstoppet med otte længder, hvilket også
resulterede i et plus på 7 kg, op til et handicap på hele 88.
Gold Tyranny er således den højest handicappede 3-årige
hest i Skandinavien. Gold Tyranny, som er opdrættet af
Stald Jupiter, blev købt på Åringsauktionen for 300.000
kr. af træner Lennart Reuterskiöld Jr. til Zawawi Racing.
3: Spicy Mix

Afstamning: (hp. v. Motivator – Female Voice)
Træner: Lennart Reuterskiöld Jr.
Handicap: 78
Spicy Mix var i Svensk Kriterium kort slået til andenpladsen efter et meget uheldigt løb. Hun havde haft en reel
vinderchance, hvis hun ikke havde fået et kæmpe fur af
Danny K i sidste del af svinget. Nu blev vinderen i stedet
Delacroix (hcp. 82). Spicy Mix sæsondebuterede på Klampenborg den 4. juni, hvor hun var anden til importen Istan
(hcp. 85) slået med to en halv længder, og holdt Sun Of
A Gun til tredjepladsen med hals. Hun var ikke helt glad
for at gå op mellem heste i opløbet, men da Jacob Johansen
fandt plads ude i banen, svarede hun med en fin spurt. Kan
hun få frit frem i Derbyopløbet, så er hun med på stregen.
4: The Kid

Afstamning: (h. v. Binary File – Munay)
Træner: Niels Petersen
Handicap: 81
The Kid var senest ude i Voterlöpning på Jägersro, hvor
han mødte importer, hvilket viste sig at være en for stor
mundfuld. Han var fint placeret som syvende, gik frem
rundt svinget, men var uden chance i opløbet. Stricker
(GB-hcp. 85) vandt foran Plato O Plomo (USA-hcp. 84).
The Kid holdt med hals tredjepladsen.

Efter en meget overbevisende sejr i 2000 Guineas, så er Sømkongen Carlras favorit til sejren i Dansk Galop Derby, som afvikles
søndag den 6. august på Klampenborg Galopbane.
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Derbybarometer
Lennart Reuterskiöld Jr.-trænede Gold
Tyranny er den højest handicappede
3-åring i Skandinavien, og er førsteudfordrer til kampen om sejren i Derbyet.

Derbybarometer pr. 28. juni
1. Sømkongen Carlras

5. King’s Son

2. Gold Tyranny

6. Mr. Suarez

3. Spicy Mix

7. Queens

4. The Kid

5:King’s Son

Afstamning: (h. v. Mingun – Viktoria Dream)
Træner: Marc Stott
Handicap: 79
King’s Son har mødt toppen, men har svært ved rigtig at
matche dem. Vil givet gøre et fint løb, men jeg tipper den
til en pladschance, tredje som bedst. Her er hans placeringer i løb med mindst 100.000 skr. til vinderhesten; tredje i
Opdrætningsløbet, femte i Breeder’s Trophy Juvenile, femte
i Dansk Kriterium, syvende i Svensk Kriterium, tredje i Manoustelöpning, tredje i Skandinavisk Mesterskab, fjerde i
Svensk 2000 Guineas og anden i Dansk 2000 Guineas. Han
vandt Jydsk Petir Prix den 17. juni, men ingen fra årgangstoppen var med i dette løb.
6: Mr. Suarez

Afstamning: (v. v. Philomatheia – Made In Sweden)
Træner: Patrick Wahl
Handicap: 81
Mr. Suarez var en fin anden til Dardenne i Svensk 2000
32
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Guineas, men en halv længde foran The Kid og to længder
foran King’s Son. Her var Screwbox Carlras sjette, slået
med seks længder. Den 19. juni skulle Mr. Suarez have løbet, men blev bortvist for uregerlighed. Den ville ikke gå i
startboksen og slog efter startpersonalet.
7: Queens

Afstamning: (hp. v. Philomatheia – Flip Flopping Fly)
Træner: Niels Petersen
Handicap: 77
Queens blev løftet 10 kg for sin tredjeplads på Bro Park
den 29. maj. Løbet blev vundet af High As A Kite (hcp. 83)
med tre længder ned til Dorcia (hcp. 78). Begge disse heste
er helt væk i deres næste start Vorterlöpning på Jägersro,
slået med henholdsvis 10 og 12 længder. Set i dét lys er de
10 kg måske for meget, mit bud er et hcp. på 73.
To gode outsidere

Sir Herman sæsondebuterede med en let to-længders sejr
på Klampenborg. Fulgte derefter op med at vinde let på
Bro Park, hvor han kom dårligt ud af boksen, og var sidst
på bagsiden. Nicolaj Stott sendte ham frem udvendig rundt
svinget, og da frontduoen ramte opløbet, gled Sir Herman
fra til en let tre-længders sejr. I Jydsk Derby blev det til en
god andenplads, slået af importen Ginmann (hcp. 81) med
to en halv længder.
Eyes Wide Shut fra Niels Petersens stald havde sin debut på
Jägersro den 15. juni. Det er en stor flot hest, med en lige
så stor – og flot – aktion. Han løb naturligvis meget grønt,
men der var aldrig tvivl om, hvem der skulle vinde løbet.
Eyes Wide Shut vandt let med ørene fremme.

Masser af boblere

På handicaptallet kunne Aconcagua (hcp. 81), Freestyler
(hcp. 78) Screwbox Carlras (hcp. 76) og Sun Of A Gun
(hcp. 76) også være heste, der er med i afgørelsen om sejren i Dansk Derby på Klampenborg søndag den 6. august.
Aconcagua var ude den 8. juni på Øvrevoll i et handicap
over 1600 meter, men han var helt under isen, placeret sidst
undervejs, og da de kom ind på opløbet, havde han intet
at byde på. Aconcagua var godt nok ude mod ældre heste,
men der var hele 13 længder op til vinderen Hands Up. Han
ligner på nuværende tidspunkt ikke en hest, der er med på
stregen, når Dansk Derby skal finde sin afgørelse.
Freestyler var ude i 2000 Guineas, hvor han kort var i
front, for derefter at sidde tredje rundt svinget. Han havde
ikke nogen chance mod Sømkongen Carlras, men holdt sin
tredjeplads sikkert.
Screwbox Carlras har ikke vist sit handicaptal i år, men
løb godt som 2-åring. Vandt let sin debut som fin vinder af
Auktionsløbet. Han sluttede af med to gode andenpladser
i Kriterium og Vinterfavoritternes Ærespræmie. Screwbox
Carlras så fin ud i front i 2000 Guineas, og lignede en der
skulle gøre op om sejren. Men han havde ikke noget at byde
på, da der manglede 100 meter.
Sun Of A Gun løb supergodt i Guineas Trial, slået af importen Istan (hcp. 85) og kun en hals efter Spicy Mix. Han
blev på denne præstation da også hævet med 7 kg. Sun Of
A Gun løb desværre ikke op til sit tal i 2000 Guineas, hvor
han var i front til ind på opløbet, men så slap kræfterne betænkeligt op, da der manglede 150 meter. Der var til slut ni
længder op til vinderen Sømkongen Carlras.

Hvad med Steinway?

Han var etter på Væddeløbsbladets Derbybarometer inden
sæsonens første løbsdag, og kom ud første gang på Klampenborg med en fin andenplads til King’s Son. I næste start
den 26. maj var Steinway dog helt umulig, sprang gennem
lågerne i startboksen og smed jockeyen Nicolaj Stott af.
Det blev til en tur rundt de 1800m, men uden Nicolaj Stott
i sadlen. Træner Søren var helt uforstående over for Steinways
optræden, og havde ikke nogen forklaring. Ugen efter var
Steinway ude i et godt felt på fem heste med flere Derbykandidater til start, bl.a. Istan, Spicy Mix og Sun Of A Gun.
Steinway kom godt ud af boksen, denne gang med Nicolaj
Stott. Steinway lå fint til, og lignede en hest, der skulle være
med på stregen. Men han gik helt i stå, da der manglede små
100 meter af løbet. Der var hele syv længder op til Istan,
som han i sin første start kun var slået med en næse af. Han
skulle ikke på afstamningen have problemer med distance,
så træner Søren Jensen har en udfordring her. Jeg håber,
vi får skønne Steinway at se i Dansk Derby den 6. august.
Folkefest på Klampenborg

Dansk Galop Derby 2017 bliver uden tvivl et brag af et løb,
men som jeg ser tingene lige nu, så må Sømkongen Carlras
være ganske stor favorit til sejren. Derbyet rides som nævnt
søndag den 6. august, men husk, at Klampenborg Galopbane igen i år afvikler et dobbeltarrangement, hvor der om
lørdagen blandt andet bydes på Gruppe 3-løbet Scandinavian Open Championship. 
n

Aarhus-træner
Marc Stott har en
vældig god hest i
King’s Son, men
træneren krydser
nok fingre for, at
de mange placeringer byttes
ud med en sejr i
kampen om det
blå bånd.
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Internationalt

FORSKNINGSSAMARBEJDE
om stamceller og ledskader
Ifølge førende forskere indenfor ledskader hos mennesker og
heste er stamceller en lovende ny behandlingsmulighed, da de har
potentialet til at hele ellers uhelbredelige brusk- og knogleskader
TEK ST OG FOTO: JASMIN BAGGE

Jasmin Bagge ved mikroskopet, hvor hun tjekker,
at stamcellerne deler sig
som de skal. I hver flaske
kan der være flere millioner af stamceller.
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Halthed er et stort problem hos sportsheste, og det er den
hyppigste årsag til sygefravær og tidlig pensionering. De
fleste ryttere kender derfor også til frustrationerne, og de
finansielle og sportslige konsekvenser, når ”Mulle” er halt.
Ledskader er en af de hyppigste årsager til halthed hos heste, og af disse er specielt bruskskader et problem. Brusken
er nemlig ekstrem dårlig til at hele sig selv, da den ikke har
nogen blodforsyning som kan tilføre kroppens helende celler.
Dyrlæger finder det derfor særdeles udfordrende at behandle
bruskskader, og der er stor interesse i at finde nye behandlingsmuligheder.

Det er utrolig vigtigt at
formidle vores resultater fra
laboratoriet til praktiserende dyrlæger og hesteejere

Stamceller

Ifølge førende forskere indenfor ledskader hos mennesker
og heste er stamceller en lovende ny behandlingsmulighed,
da de har potentialet til at hele ellers uhelbredelige bruskog knogleskader. Stamceller har således en stor fordel over
de nuværende behandlingsmuligheder som f.eks. steroidbehandlinger, idet stamceller ikke kun dæmper irritationen og
smerterne som ses ved ledskader, men reelt også kan reparere
vævet. Stamceller hører således under en ny generation af
behandlinger kaldet regenerativ medicin, hvor man forsøger
at bruge kroppens egne celler til at reparere og genopbygge
beskadiget væv. Det var ledbruskens meget dårlige evne til
at hele, stamcellers spændende behandlingspotentiale og en
kærlighed for heste, der fik Jasmin Bagge til at påbegynde sin
forskning i stamceller og ledskader for 2 år siden. – For mig
giver det utrolig god mening at bruge kroppens egne celler
til at hele vævsskader, og på den måde bruge mindre ”kunstig” medicin, der kan have uhensigtsmæssige bivirkninger,
forklarer Jasmin Bagge.

at kunne forbedre velfærden markant hos heste med ledskader. Tænk hvis vi kan ændre det, der før ville være en karrierestoppende skade, til noget vi kan behandle succesfuldt
med stamceller? siger Jasmin Bagge.
Alder og ledskader

Der er mange forskellige årsager til ledskader hos heste, og
ledskader kan derfor forekomme hos heste i mange aldre. Hos
unge heste kan eksempelvis dårlige benstillinger øge risikoen
for ledskader, mens brugsrelateret slidgigt er mere hyppigt
hos ældre heste. En ledskade er en tiltagende sygdom, hvor
ledbrusken bliver nedbrudt, og som med tiden kan forværres til også at involvere den underliggende knogle. I enkelte

Dyrlægen med en forskerspire i maven

Jasmin Bagge er den første danske dyrlæge, der er optaget
på et dual degree ph.d.-program, som er en ph.d.-grad, der
udføres både i Danmark og USA på samme tid. I Danmark
er Jasmin tilknyttet Institut for Klinisk Veterinærmedicin på
Københavns Universitet, og i USA på M. H. Gluck Equine
Research Center på University of Kentucky. Hun begyndte
at ride som 4-årig og har altid drømt om at blive hestedyrlæge. – Som dressurrytter har jeg set alt for mange heste
blive pensioneret eller aflivet på grund af en ledskade, og jeg
har derfor en stor interesse i ledlidelser hos heste, forklarer
Jasmin Bagge. Under dyrlægestudiet valgte hun derfor at
specialisere sig i heste med henblik på at blive kliniker, men
har siden gymnasietiden, hvor hun deltog på Galathea 3
Ekspeditionen på Grønland, også haft en forskerspire gemt i
maven. Muligheden for at lave en international ph.d. indenfor ledskader og stamceller passede derfor perfekt til hendes
interesser og store ønske om at specialisere sig yderligere, og
hun har ikke fortrudt sit valg. – Jeg arbejder med et super
spændende emne, der har klinisk relevans og potentiale til

Ledbrusk

Ledbrusk beklæder knogleenderne i hestens
raske led og fungerer som en støddæmper,
der mindsker belastningen og friktionen ved
bevægelse. Den er unik idet den ikke har nogen blod- eller nerveforsyning. Den heler derfor dårligt, da den ikke har tilgang til kroppens
helende celler fra blodet. Herudover føler hesten først smerte, når ledbrusken er brudt ned
og det underliggende knoglevæv med nerver
bliver blottet.
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tilfælde ses ledskader dog i den omvendte rækkefølge, hvor
en knogleskade medfører nedbrydning af den overliggende
brusk. – Problemet med ledskader er, at vi først ser symptomerne meget sent i skadesudviklingen, da ledbrusken ikke
har nogen nerver. Hesten viser derfor først tegn på smerte,
når ledbrusken er så nedslidt, at den underliggende knogle
med nerver er blottet, forklarer Jasmin Bagge.
Alderens betydning for valg af
stamceller til behandling

En ny amerikansk undersøgelse har vist, at heste generelt
bliver ældre, da vi bl.a. er blevet bedre til at behandle flere
aldersbetingede sygdomme. – Det betyder også, at vi ser
mange ældre heste med brugsrelateret slidgigt, hvor ledbrusken er nedbrudt, forklarer Jasmin Bagge. På nuværende
tidspunkt er det normal praksis at behandle med hestens
egne knoglemarvs- eller fedtvævs-stamceller, som først høstes på skadestidspunktet, og derfor vil cellerne have samme

Jasmin Bagge i cellelaboratoriet på Gluck Equine Research
Center i USA. Prøver udtages fra f.eks. knoglemarv eller
fedtvæv, hvorefter stamcellerne isoleres og dyrkes i laboratoriet.

Det er særdeles udfordrende at behandle bruskskader, og der er stor interesse i at finde nye behandlingsmuligheder

Hvem er forfatteren af denne artikel?
Jasmin Bagges passion for heste begyndte

store forhåbninger til hans sportslige frem-

i en tidlig alder, og hun begyndte til ridning

tid og glæder sig meget til at skulle tilride

som 4-årig efter at have tilbragt adskillige

ham denne sommer. Udover ridningen er

timer på rideskolen sammen med sin mor.

Jasmin sortbælte i taekwondo, hvilket hun

Til sin fars glæde valgte hun som 12 årig at

selv mener, er et fantastisk supplement til

droppe den ”farlige” springning for at foku-

dressuren og livet som dyrlæge og forsker.

sere på dressuren, hvilket har givet hende

– Jeg er meget heldig at have en fantastisk

stor glæde i fritiden. – Ridning er balsam

støttende familie og en glad hund, som for-

for min sjæl og et sted hvor min hjerne kan

står at heste er og bliver en stor del af mit liv.

slappe lidt af. Der er næsten ikke nogen bedre
følelse end når det lykkes at udføre en ny

JASMIN BAGGE

svær øvelse, og jeg bliver fyldt med energi,

• 28 år

som jeg kan bruge i min forskning, siger Jas-

• Uddannet dyrlæge i 2015 fra SUND, Kø-

min Bagge. I dag er Jasmin ejer af Zalisto af

• Ansat som dual degree ph.d.-stude-

varmblods-vallak med dressurblod i årerne.

rende ved Institut for Klinisk Veteri-

– Zalisto ankom til Stald Kirkerup i Roskilde

nærmedicin, Københavns Universitet

dagen efter, at jeg havde afleveret mit ve-

og M.H. Gluck Equine Research Center,

terinære speciale, og min forlovede lod mig

University of Kentucky, USA

endda bruge noget af vores bryllupsopsparing til at købe ham, smiler Jasmin. Hun har
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benhavns Universitet

Skanderborg, som er en smuk 3-års dansk
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• Forsker i hestens stamceller og ledskader

Jasmin Bagge og Zalisto af Skanderborg
(Zhivago/Florestan I). Meget af Jasmins
fritid foregår på Stald Kirkerup i Roskilde
hos exam. berider Pernille Gert-Nielsen,
hvor hun har Zalisto opstaldet. Zalisto er
opdrættet hos Stutteriet Skanderborg.

Underliggende
knoglevæv

Et åbnet kodeled med fremskreden slidgigt, hvor ledbrusken er nedbrudt til det underliggende knoglevæv,
hvilket er smertefuldt for hesten.

”alder” som hesten. Stamcellebehandling af ledskader hos
netop ældre heste kan vise sig at være særligt problematisk,
da studier hos mennesker og gnavere har vist et foruroligende
fald i stamcellekvantiteten og -kvaliteten med stigende donoralder. Jasmin Bagge vil derfor undersøge hvordan donoralder påvirker hestens stamceller, og om forskellige typer
af stamceller er påvirket lige meget af donoralder. – For at
kunne optimere behandlingen af ledskader hos heste er det
essentielt at undersøge, hvordan donoralder påvirker stamcellerne, så vi ved, om vi kan vente med at høste stamcellerne
fra ældre heste, når skaden opstår, eller om vi skal udtage
dem fra unge heste og opbevare dem i stamcellebanker til
senere brug, forklarer Jasmin Bagge. – Der er et stort behov
for mere forskning, så vi kan hjælpe praktiserende dyrlæger
med at skræddersy stamcellebehandlingen til den enkelte
skade og den enkelte hest, siger Jasmin Bagge.
Internationalt samarbejde

Universitetshospitalet i Tåstrup og Gluck Equine Research
Center i USA har igennem en årrække haft et godt internationalt forskningssamarbejde, som i sommeren 2015 indebar,
at Jasmin Bagge som den første danske dyrlæge kunne påbegynde sin forskningsgrad både i Danmark og USA. Til at
vejlede Jasmin Bagge i sin søgen efter hvilken stamcelletype,
der er bedst til at behandle ledskader, og i hvilken alder de
skal udtages, har hun derfor hele to anerkendte forsknings-

Stamceller
i klinikken
Stamceller som anvendes i klinikken
er ”voksne” stamceller (mesenkymale
stamceller) som kan
høstes fra føl, plage, voksne og ældre
hestes knoglemarv, fedtvæv og andre
typer af væv. De har en evne til at omdanne sig til bl.a. brusk- og knoglevæv,
og de kan dæmpe og undgå immunsystemet.
Stamcellers normale funktion er at vedligeholde og reparere kroppens væv.
Til klinisk brug høstes stamcellerne af
dyrlægen. De skal herefter isoleres og
opformeres i et cellelaboratorium, inden de kan bruges til ledbehandling. Det
tager ca. 1 til 2 uger fra stamcellerne
bliver udtaget fra hesten til de er klar til
indsprøjtning i leddet.
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Stamcelleforskergruppen på Gluck Equine Research Center i
USA. Fra venstre: postdoc Michael Scott DePriest, ph.d.-studerende ChanHee Mok, dual degree ph.d.-studerende Jasmin
Bagge, studentermedhjælper Bianca Ruspi, professor Jamie
MacLeod og postdoc Rashmi Dubey.

Den danske stamcelleforskergruppe på Institut for Klinisk Veterinærmedicin i Tåstrup, som Jasmin Bagge er en del af. Fra
venstre: lektor Lise C. Berg, postdoc Louise Bundgaard, laborant
Tina Roust og laborant Maria Rhod.

Tænk hvis vi kan ændre det, der før ville være en karrierestoppende
skade, til noget vi kan behandle succesfuldt med stamceller?
grupper i ryggen. I Danmark er hun en del af lektor Lise C.
Bergs forskningsgruppe på Institut for Klinisk Veterinærmedicin, og i USA indgår hun i professor Jamie MacLeods
forskningsgruppe på Gluck Equine Research Center. Jasmin
modtager også ekstern vejledning af dr. Denis Verwilghen,
der er europæisk specialist i hestekirurgi. Det internationale
samarbejde indebærer, at Jasmin får adgang til teknikker
og stamcelleforskning begge steder, og desuden har hun
bl.a. adgang til 400 heste på University of Kentucky, som
ikke ville være muligt i Danmark. Som ph.d.-studerende
skal Jasmin tage en række kurser, der er med til at ruste
hende som forsker, og de fleste kurser bliver taget i USA.
– Jeg glæder mig specielt til næste forår, hvor jeg skal tage
et specifikt stamcellekursus, der er målrettet til forskere
som ønsker at hele vævsskader, siger Jasmin Bagge. I Tåstrup arbejdes der meget tæt sammen med hestehospitalet,
hvilket er en stor fordel, da Jasmin Bagge gerne vil holde
sin forskning klinisk relevant. – Jeg har altid drømt om at
studere i udlandet, og jeg føler mig meget privilegeret over
at kunne indgå i dette internationale samarbejde og lære
fra to eminente forskningsgrupper. Det er vigtigt at udveksle viden og kompetencer på tværs af landegrænser, da
vi på den måde løfter forskningens kvalitet, så det hurtigst
muligt kan komme hestene til gode, siger Jasmin Bagge.
Fra laboratoriet til klinikken

Stamcelleforskning hos heste foregår stort set alt sammen
i laboratoriet, hvor stamceller udtaget fra heste dyrkes og
38
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testes i specielle flasker og plastikskåle. – Cellekulturer er
en rigtig god måde at teste stamcellers potentiale under
kontrollerede forhold uden at bruge levende heste. Vi arbejder på at gøre disse cellekulturer så virkelighedstro som
mulige, så vi også kan bruge vores resultater i klinikken til
levende heste, forklarer Jasmin Bagge. Målet med forskningsprojektet er at generere aldersbaserede anbefalinger
til praktiserende dyrlæger vedrørende brug af stamceller
til behandling af ledskader. Resultaterne forventes også at
kunne hjælpe dyrlæger til at vælge den bedste stamcelletype, samt viden til at kunne rådgive hesteejere angående
stamcellebanker. – Det er utrolig vigtigt at formidle vores
resultater fra laboratoriet til praktiserende dyrlæger og hesteejere, og jeg håber på at kunne bidrage til netop dette,
siger Jasmin Bagge.
Hesteforskningen kommer også
mennesker og andre dyr til gode

Forskning har vist, at sportsheste og mennesker udvikler de
samme typer af skader i leddene. Førende forskningsgrupper
har derfor vurderet, at hesten er den bedste dyremodel for
ledskader hos mennesker. Resultaterne fra Jasmin Bagges hestestudier forventes derfor også at kunne komme mennesker
og andre pattedyr til gode. – Heste er en vigtig patientgruppe
i sig selv, men det ville være fantastisk hvis resultaterne fra
min forskning også kunne hjælpe mennesker og andre dyregrupper som eksempeltvis hunde, der også lider af smertefulde ledskader, slutter Jasmin Bagge. 
n

KORT NYT
TEK ST: JESPER ELBÆK

SOMMERLEJR i Ikaros
I dagene 26.-28. juni afviklede Ungdomshestesportsforeningen Ikaros i Aalborg den årlige sommerlejr. Den tiltrak i år
18 væddeløbsinteresserede børn og unge i alderen 6-15 år.
Det var tre dage med fuld fart og masser af hygge.
Et af højdepunkterne var besøget af monté- og galoprytter Rikke Munk Sørensen, som gav masser af gode tips til
de montéinteresserede, og på fineste vis byggede videre på
tidligere besøg fra kapaciteter i den disciplin.
På sidstedagen havde travstjernen Jeppe Juel – tidligere nordisk og dansk mester, dobbelt Copenhagen Cup-vinder m.m.
– ryddet kalenderen, og han tegnede og fortalte i timevis til
stor glæde for de unge mennesker. Emnerne varierede meget
lige fra vedligehold af udstyr til, hvordan man bliver en god
travkusk. Dagen blev afsluttet med træning bag startbilen og
selfies en masse med den populære træner og kusk.
Sommerlejren havde også tiltrukket nye ansigter og fungerer
således glimrende som en rekruttering af nye børn og unge.

Laura Pedersen ved en af hidtil syv sæsonsejre på Bornholm.
(Foto: Torben Ager)

EM FOR KVINDELIGE KUSKE
Bornholmske Laura Pedersen har gennemgået en kometagtig
udvikling de seneste sæsoner, og var da også blandt de nominerede til ”Årets Komet” ved den store gallafest på Hermans
i Tivoli Friheden i Aarhus ved årsskiftet. Uden dog at vinde.
Men efter nogle sæsoner i 2013-2015 med hhv. to, en og fire
sejre, så tog det for alvor fart for den unge amatørkusk i 2016,
hvor Laura Pedersen vandt hele 12 løb. I 2017 er det indtil
videre blevet til syv sejre ved redaktionens deadline 3. juli, så
unge Pedersen har gode muligheder for at slå sidste års cifre.
Ved månedsskiftet juni/juli var Laura Pedersen den danske
repræsentant, da EM for kvindelige kuske blev afviklet på
Mallorca. Laura Pedersen havde ikke trukket de bedste køreture, og hun endte i det slagne felt uden nogen trioplaceringer i sine fire køreture.

18 børn og unge havde en fremragende sommersejr i Aalborg, da
Ungdomshestesportsforeningen Ikaros afholdt sommerlejr.
(Foto: Søren Aaen)

MATHIAS JENSEN til EM for amatørkuske i Schweiz og Frankrig

Unge Mathias Jensen vandt amatørchampionatet i Aalborg i 2016 i en meget
intens opløbskamp med blandt andre Søren Aaen og Johnni Olsen. Otte sejre
blev det til samt seks andenpladser og syv tredjepladser, og det var lige netop
nok til at hjemtage championatet.
Således kørte Mathias Jensen DM for Amatører i år, hvor det i en tæt afgørelse blev til en hæderlig fjerdeplads og sejr i en af de fire afdelinger med
fynsktrænede Unbelievable S.
Og nu skal det 22-årige stortalent så køre EM. Konkurrencen foregår i Schweiz
og Frankrig, hvor der på samme dag skal køres fire løb på to forskellige baner.
Først to løb i Schweiz og dernæst to løb i Frankrig. Kuskematchen foregår
medio august.
Aalborg-kusken Mathias Jensen skal køre EM for amatørkuske i Schweiz og Frankrig
i august måned. (Foto: Ole Hindby)

VÆDDELØBSBLADET · 07/17

39

FAGLIGT

Transport af heste

Transportforordningen
– ud fra et erhvervsmæssigt perspektiv
TEK ST: ADVOK AT TRINE BINDERUP L AR SEN, ADVODAN A ALBORG

De juridiske regler for transport af heste reguleres i
Transportforordningen, der har været anvendt siden 2007. I denne
artikel ser vi på transport af heste i erhvervsmæssig henseende

Det kan som udenlandsk statsborger
og besøgende i Danmark forekomme
komplekst at sætte sig ind i den nationale vejledning til Transportforordningen, men ikke desto mindre er det
vigtigt at kende til reglerne, hvis ophold i landet også indbefatter transport
af heste.
Der foreligger et klart udgangspunkt
om, at dyr, herunder heste, aldrig må
lide skade under transport, uanset
hvorvidt chaufføren af køretøjet kører
som privat- eller erhvervsperson.
Det interessante er således, hvorvidt
chaufføren driver erhvervsvirksomhed,
da dette har indflydelse på om reglerne
i Transportforordningen skal anvendes
eller ej.
Definition af ”transport”

Definitionen af begrebet ”transport”
omfatter flytning af heste ved brug af
et transportmiddel. Transport omfatter endvidere de forbundne aktiviteter,
herunder pålæsning, aflæsning, omladning og hvile.
Erhvervsmæssig virksomhed

Transportforordningen gælder for alle,
der driver økonomisk virksomhed og i
40
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Såfremt transport
af andres heste
sker med gevinst
for øje, er autorisation påkrævet

erhverv transporterer levende hvirveldyr, herunder heste.
Transportforordningen benytter
begrebet ”økonomisk virksomhed”.
Definitionen heraf er ikke entydig og
Fødevarestyrelsen foretager en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.
Når der drives økonomisk virksomhed, er det et krav, at den erhvervsdrivende har autorisation og uddannelse i
transport af dyr. Køretøjet skal endvidere være synsgodkendt til transport
af heste.
Udgangspunktet er, at såfremt beskæftigelsen er en fritidsinteresse el-

ler hobbyaktivitet, er det ikke økonomisk virksomhed. Privatpersoner
kan derfor frit transportere heste til
stævner, udstillinger og konkurrencer
uden autorisation, såfremt det gøres i
fritidsøjemed.
Beskæftigelse der er af professionel
karakter og samtidig medfører et økonomisk udbytte, er omfattet af begrebet ”økonomisk virksomhed”, da der
foreligger en kommerciel aktivitet.
Det økonomiske udbytte skal have
betydelig værdi eller også skal hestens
værdi forøges væsentligt som følge af
konkurrencer, førend autorisation er
påkrævet. Et mindre præmiebeløb anses derfor ikke som økonomisk virksomhed.
Såfremt transport af andres heste
sker med gevinst for øje, er autorisation
også påkrævet. Ved transportvirksomhed kræves således altid autorisation,
medens det almindeligvis må vurderes, hvorvidt en privatperson kræver
vederlag for transporten. Hvis vederlag
kræves, er der krav om autorisation, og
hvis vederlag ikke kræves, er der ikke
krav om autorisation, da sidstnævnte
situation ofte vil bære præg af en vennetjeneste.

Fakta om ADVODAN Aalborg
ADVODAN Aalborg er et af Nordjyllands største advokatkontorer, med 31
engagerede medarbejdere herunder 12 jurister, og rådgiver virksomheder
og private i hele regionen. Vi er i vidt omfang specialiserede såvel inden for
erhvervslivets forhold som privatlivets forhold, og vi har et særdeles godt
lokalkendskab, såvel som regionskendskab strækkende mod syd til og med
Aarhus-området.
Advokat Trine Binderup Larsen,
Advodan Aalborg, tager fat på aktuelle
lovgivningsmæssige emner her i magasinet.

Autorisation til transport af dyr

Hvis du transporterer heste i forbindelse med økonomisk virksomhed, skal
du som udgangspunkt have en autorisation.
• Udgangspunktet er modificeret
af en række undtagelser, hvor der
ikke er krav herom:
• Hvis hesten transporteres maksimum 65 km.
• Hvis egen hest transporteres i eget
transportmiddel i en afstand på
under 50 km fra besætningsstedet.
• Hvis hesten transporteres i eget
transportmiddel i forbindelse med
sæsonbestemt græsningsskifte.
• Hvis hesten fragtes til dyrlæge.
Der kan tildeles autorisation for hhv.
korte og lange transporter. Den korte
autorisation omfatter transport på
maksimum 8 timer og den lange autorisation omfatter transport på over 8
timer.
Autorisationen søges hos Fødevarestyrelsens EksportKontrolCenter og en
sådan ansøgning er pålagt gebyr. Ved
korte transporter på under 8 timer er
gebyret fastsat til kr. 2.171 og gebyret
på lange transporter er fastsat til kr.
3.005 kr. Gebyrtaksten er tilgængelig på Miljø- og Fødevareministeriets
hjemmeside.
Autorisationen gælder i alle EUlande og den skal altid kunne fremvises under transporten. Autorisationen
er gyldig i 5 år og efter udløbet af perioden, ansøges på ny.

Rettet mod hesteverdenen rådgiver vi også i foreningsretlige sager, tvister
om køb og salg af heste og ansættelsesretlige sager.

Uddannelse i transport af dyr

Såfremt autorisation er påkrævet, er det
endvidere et krav at chaufføren af køretøjet skal have gennemført AMU’s
grunduddannelse del 1 i transport af
dyr, eller andet lignende grundkursus,
der kan godkendes af Fødevarestyrelsen.
Desuden skal chaufføren bestå AMU’s
kompetencebevisuddannelses del 2.

virksomhed uden udstedelse af autorisation, sanktioneres med bøde eller
fængsel op til 4 måneder. Ligeledes
gælder sanktioneringen, såfremt hesten lider skade som følge af transporten. 
n

Godkendelse af køretøj

Hvis der foretages transporter af en varighed på over 8 timer, skal du altid have
et godkendelsescertifikat til vejtransportmidler til lange transporter af dyr.
Hvis der foretages transporter af en
varighed på under 8 timer i Danmark af
heste på 40 kg og derover, skal du have
et godkendelsescertifikat for vejtransportmidler til korte transporter af dyr.
Godkendelse af vejtransportmidler til
transport af dyr og udstedelse af godkendelsescertifikater foretages af godkendte synsvirksomheder. Godkendelsescertifikater har en gyldighed på
maksimalt 5 år.
Køretøjet skal endvidere opfylde en
række sikkerhedskrav, f.eks. at gulvet i
hestetransporteren skal være skridtsikkert, samt at der ikke må være skarpe
genstande i lastrummet, der kan påføre
hesten lidelse.
Konsekvens ved
overtrædelse af regler

Det fremgår af Bekendtgørelse om
beskyttelse af dyr under transport, at
transport af heste som led i erhvervs-

• Der sondres mellem
privatperson med hobbyaktivitet og økonomisk
virksomhed med gevinst
for øje. Transportforordningens regler finder kun
anvendelse ved økonomisk virksomhed.
• Ved økonomisk virksomhed kræves autorisation
til transport af dyr, uddannelse i transport af
dyr og godkendelse af
køretøj.
• Sanktionering ved overtrædelse af regler er
bøde eller fængsel op til
4 måneder.
• En ny vejledning til Transportforordningen er fortsat under udarbejdelse
grundet erhvervets ønske
om ny høring.
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TOLVTE GANG
VAR SMEDENS
GANG!
”Smeden fra Skive”, Dennis Kristiansen, vandt DM for Amatører på Nykøbing
Falster Travbane, og brød dermed en årelang forbandelse. Det var tolvte
gang Kristiansen var med til DM, og på trods af hele 40 køreture i DM-regi,
så havde den rød- og grønklædte kusk aldrig tidligere vundet et DM-løb
TEK ST: JESPER ELBÆK | FOTO: L ASSE JESPER SEN

Men dét blev der lavet om på allerede i første afdeling, hvor
Dennis Kristiansen kom perfekt igennem fra startspor 11
med Tindra Joyjoy. Ind i første sving sad Kristiansen i ryg
på førende Rikke Sølvbjerg, og ud på sidste omgang kom
hullet som på bestilling, da konkurrenten i dødens lige
tabte en halv længde ved indgangen til svinget.
Og så gik det stærkt! Tindra Joyjoy blev sendt til spids
på bageste langside, og cruisede hjem til let sejr foran godt
afsluttende Valentin med Lunden-kusken Iver Jessen og
Benfica med Per Juul. Sidstnævnte var kæmpefavorit i
løbet, men galopperede fra start og tabte mange meter.
Leverede dog en super ophentning, og var vel løbets moralske vinder.
Dennis Kristiansen er altid glad, når han vinder løb, og
selvfølgelig skulle falstringerne heller ikke snydes. Dén
manøvre var dog tæt ved at ende galt, for på selve mål42
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stregen tog Tindra Joyjoy et trin, som var tæt på ikke at
være trav, og få meter efter mål, så galopperede hesten.
Dommerne kiggede episoden igennem, og frikendte
ekvipagen. Smeden kunne ånde lettet op.
Aalborg meldte sig på banen

Racing Arena Aalborg stillede op til DM for Amatører med Søren Aaen og Mathias Jensen, hvoraf
sidstnævnte gjorde det bedst på sydhavsøen. I anden
afdeling kørte han et sukkerløb med Unbelievable
S, som blev budt på et skønt løb i tredje par udvendigt, og kvitterede med let sejr efter angreb på bageste langside.
Bjarke Christensen fra Odense blev anden med Sorrento efter sen angrebsplads, og Billunds Jens Christian
Jacobsen blev tredje med Ritz Guiness. Den senere

danmarksmester Dennis Kristiansen var favorit i løbet
med Triumf Muddi, som dog ikke leverede det bedste løb
i karrieren, og blev sjette.
Og minsandten om ikke tredje afdeling bød på flere nye
navne på triopladserne. Lars Munk fra Aarhus vandt med
Simb Hacienda, som leverede en superafslutning langt ude
i banen, og havde klart bedst fart over mål. Anden blev J.C.
Jacobsen med Staro Gypsy King og tredje var bornholmske
John Mikkelsen med Sinus Vang.
Mange kunne vinde guld

Med tre ud af fire afdelinger afviklet, så havde det været
otte forskellige kuske i Top 3. Og det betød naturligvis, at
mange stadig havde chance for at vinde guld.
Førende var J.C. Jacobsen fra Billund, men med mange
konkurrenter lige i baghjulet – og uden en køretur i sidste
afdeling – så var guldchancen allerede forduftet på forhånd.
Mathias Jensen fra Aalborg lå også godt til før sidste afdeling, men galopperede tidligt i løbet med Robbie, og så
øjnede mange kuske pludselig en chance.
John Mikkelsen havde fået tildelt en god køretur med
speedkuglen Vores Wozniacki, og det blev da også til ganske let sejr efter angreb på bageste langside. Dennis Kristiansen ramte perfekt ryggen på Vores Wozniacki undervejs, og fulgte ok med i angrebet. I hvert fald så
godt, at andenpladsen sikkert kom i hus, og en

første-, anden- og sjetteplads i de tre tildelte køreture var
altså nok til at sikre DM-guldet.
DM-guld gav VM-billet

Sejren i DM for Amatører viste sig at være mere værd, end
Dennis Kristiansen måske lige regnede med på forhånd.
For smeden fra Skive kan godt begynde at finde de franske
og flamske ordbøger frem, når turen i 2018 går til VM for
Amatører i Belgien.
– Det er jo kæmpestort at skulle deltage i et VM, så det
glæder jeg mig selvfølgelig enormt meget til. Jeg havde fået
gode køreture, og min gode ven gennem 40 år, Ole Bender, havde faktisk ringet til mig med en kraftig opmelding
på min vinder Tindra Joyjoy, som efter Oles mening var
klart bedre end resultaterne, fortalte Dennis Kristiansen
til Dansk Hestevæddeløb efter sejren var i hus.
– Jeg havde en god fornemmelse, da jeg kørte over målstregen som anden med Power Blue Moon. Taktikken var
at få ryg på favoritten Vores Wozniacki, og det gik jo fint,
afslutter en meget glad amatørkusk fra Vinkel ved Skive.

n

Mange års DM-forbandelse
blev forløst, da Dennis Kristiansen vandt guld på Nykøbing
Falster Travbane. Og champagnen blev ikke kun brugt til at
sprøjte med.
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I trav- og montésporten er der tradition for, at danmarksmestre skal en tur i
baljen. Det slap Dennis Kristiansen selvfølgelig heller ikke for, til konkurrenternes
store fornøjelse.

RESULTATET AF

DM for Amatører 2017
1. Dennis Kristiansen (Skive) 31 point
2. John Mikkelsen (Bornholm) 29
3. Lars Munk (Aarhus) 29
4. Mathias Jensen (Aalborg) 25
5. Jens Christian Jacobsen (Billund) 24
6. Kim Madsen (Aarhus) 23
7. Iver Jessen (Charlottenlund) 22
8. Per Juul (Skive) 21
9. Søren Demant Andersen (Odense) 20
10. Bjarke Christensen (Odense) 19
11. Søren V. Jensen (Nykøbing Falster) 18
12. Søren Aaen (Aalborg) 17
13. Louise V. Mortensen (Billund) 17
14. John Gommans (Bornholm) 15
15. Katia Bøgedal (Nykøbing Falster) 13
16. Anette Olsen (Charlottenlund) 8
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Løbsdage i september og primo oktober
September:

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

Oktober:

Søndag
Mandag
Onsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

Startmeldingsdatoer

1.
2.
4.
5.
7.
8.
9.
9.
10.
11.
12.
15.
16.
17.
20.
21.
22.
23.
23.
24.
25.
28.
29.
30.

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

Mandag 28. august
Tirsdag 29. august

1.
2.
4.
6.
7.
8.

Aarhus ........................................ kl. 13.15
Aalborg ....................................... kl. 18.30
Odense ........................................ kl. 15.15
Billund ........................................ kl. 15.45
Bornholm.................................... kl. 13.15
Charlottenlund ........................... kl. 13.15

Torsdag 28. september
Mandag 2. oktober

Onsdag 30. august
Torsdag 31. august
Mandag 4. september
Tirsdag 5. september

Onsdag 6. september
Mandag 11. september
Tirsdag 12. september
Torsdag 14. september
Mandag 18. september
Tirsdag 19. september
Torsdag 21. september
Mandag 25. september
Tirsdag 26. september

Tirsdag 3. oktober

Odense ............................. 1. september
Aarhus .............................. 2. september
Aalborg ............................ 4. september
Bornholm ......................... 5. september
Billund ............................. 7. september
Charlottenlund ................ 8. september
Nykøbing ......................... 9. september
Odense ............................. 9. september
Aarhus ............................ 10. september
Skive............................... 11. september
Bornholm ....................... 12. september
Charlottenlund .............. 15. september
Aalborg .......................... 16. september
Aalborg ........................... 17. september
Odense ........................... 20. september
Nykøbing ....................... 21. september
Aarhus ............................ 22. september
Bornholm ....................... 23. september
Aalborg .......................... 23. september
Charlottenlund .............. 24. september
Skive ............................... 25. september
Billund ........................... 28. september
Charlottenlund .............. 29. september
Bornholm ....................... 30. september
Aarhus .................................. 1. oktober
Aalborg ................................ 2. oktober
Odense ................................. 4. oktober
Billund ................................. 6. oktober
Bornholm ..............................7. oktober
Charlottenlund .................... 8. oktober
Skive ..................................... 9. oktober
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Propositioner

Løb 6

Løb 3 - Lundens 4-års Serie

Løb 7

Løb 4

2-14-årige højst 40.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løbet er åbent for hopper med højst
60.000 kr.

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 8. september kl. 15.45
Startmelding:
Mandag 4. september kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der
senest har startet i udenlandsk træning,
skal være startmeldt senest fredag 1. september kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1 - 3-åringernes Septembertest

3-årige. 2000 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.2501.500-900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 2 - Lundens 3-års Serie

3-årige højst 30.000 kr. 2000 m. Tillæg
20 m ved 3.001 kr., 40 m ved 10.001 kr.
12 startende.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.8501.250-750 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer. Se regler
for løbet.
Løb 3

2-14-årige højst 4.900 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 4

2-14-årige højst 11.000 kr.
2000 m. Autostart. Grundlag 4.901 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 5

2-14-årige højst 22.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
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2-14-årige højst 80.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løbet er åbent for hopper med højst
120.000 kr.
Løb 8 - Amatørløb

3-14-årige højst 120.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løbet er åbent for hopper med højst
180.000 kr.
Løb 9 - Septemberjagten

2-14-årige. 2000 m. Tillæg 20 m ved
160.001 kr., 40 m ved 640.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 10 - 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.

4-årige højst 48.000 kr.
2000 m. Tillæg 20 m ved 16.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750450 (6 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer. Se regler
for løbet.
2-14-årige højst 30.000 kr. med højst 500
point.
2000 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.500-1.000-600400 (6 præmier) Intet indskud.
Løb 5

2-14-årige højst 60.000 kr. med højst 500
point.
2000 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.500-1.000-600400 (6 præmier) Intet indskud.
Løb 6 - Amatørløb

3-14-årige højst 200.000 kr.
2000 m. Tillæg 20 m ved 80.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.500-1.000-600400 (6 præmier) Intet indskud.
Løb 7

2-14-årige højst 120.000 kr. med højst
500 point.
2000 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.500-1.000-600400 (6 præmier) Intet indskud.
Løb 8

2-14-årige højst 320.000 kr. med højst
500 point.
2000 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.500-1.000-600400 (6 præmier) Intet indskud.
Løb 9 - Monteformløb

Fredag 15. september kl. 15.45
Startmelding:
Mandag 11. september kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der
senest har startet i udenlandsk træning,
skal være startmeldt senest fredag 8. september kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1

2-14-årige højst 7.500 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 1.851 kr. 12 startende.
Præmier: 5.000-2.500-1.500-1.000-600400 (6 præmier) Intet indskud.
Løb 2

2-14-årige højst 15.000 kr. med højst 500
point.
2000 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.500-1.000-600400 (6 præmier) Intet indskud.

4-14-årige.
2000 m. Monté. Voltestart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400200 (6 præmier) Intet indskud.
Løb 10 - Amatørhandicap - Grøn serie

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. Grøn serie består
af tre løb forbeholdt amatører den 15/9,
29/9 og 20/10. Der gives point i serien
efter følgende skala: 13-11-9-8-7 samt 6
point til øvrige startende. Ved pointlighed
gives der fordel til kusken med de bedste
placeringer (1-5) i serien. Derefter lodtrækning. Gavekort fra Charlottenlunds
Amatørklub på 3.000-2.000-1.000 kr. til
de tre først placerede kuske i serien. Ærespræmie til vinderens kusk. Dækken.
Løb 91 - Prøveløb

2-14-årige.
2000 m. Voltestart. 12 startende.
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Søndag 24. september kl. 13.15
Startmelding:
Tirsdag 19. september kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der
senest har startet i udenlandsk træning,
skal være startmeldt senest mandag 18.
september kl. 10.00. Startmeldes hesten
senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1 - Kriteriumsprøve

3-årige danskfødte.
2000 m. Autostart.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.0002.000 (5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer. Se de vigtige datoer op til Dansk Trav Kriterium
2017.
Løb 2 - Hoppe Kriteriumsprøve

3-årige danskfødte hopper.
2000 m. Autostart.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.0002.000 (5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer. Se de vigtige datoer op til Dansk Trav Kriterium
2017.
Løb 3 - Dantoto præsenterer Sigter
Mod Stjernerne

3-14-årige højst 80.000 kr. 2000 m. Tillæg 20 m ved 13.001 kr., 40 m ved 32.001
kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.5001.000-600 (6 præmier) Intet indskud.
Gavekort og rejselegat til vinderens kusk.
Ærespræmie til vinderens ejer. Se regler
for løbsserien.
Løb 4 - Travligaen, Ekstra Bladet liga
5 (finale Charlottenlund 8/10)

3-14-årige højst 50.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.2501.500-900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

Løb 5 - Travligaen, Ekstra Bladet 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.
Løb 6 - Amatørmatch Ch - Halmstad

3-14-årige højst 150.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750450 (6 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens kusk.
Hver bane udtager 6 ekvipager.
Løb 7 - Travligaen, Ekstra Bladet liga
3 (finale Charlottenlund 8/10)

3-14-årige højst 200.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.2501.500-900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

Propositioner

Løb 8 - Travligaen, Ekstra Bladet liga
2 (finale Charlottenlund 8/10) mod
liga 1 (finale Charlottenlund 3/12)

Løb 7 - DTC's 75-års Jubilæumsløb,
indl. afd.

3-14-årige. 2500 m.
Tillæg 20 m ved 500.001 kr.
Præmier: 25.000-12.500-6.250-3.7502.500-1.500 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

2-14-årige højst 75.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.8501.250 (5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer. Se regler
for løbet.

Løb 91 - Prøveløb

Løb 8

2-14-årige.
2000 m. Voltestart. 12 startende.
Fredag 29. september kl. 15.45
Startmelding:
Mandag 25. september kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der
senest har startet i udenlandsk træning,
skal være startmeldt senest fredag 22.
september 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 1.101 kr. 12 startende.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 2 - Lundens 4-års Serie

4-årige højst 72.000 kr. 2000 m. Tillæg
20 m ved 8.001 kr., 40 m ved 24.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.5001.000-600 (6 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer. Se regler
for løbsserien.
Løb 3 - Amerikanerløb

2-14-årige højst 13.000 kr.
2000 m. Autostart. Grundlag 6.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 4 - Amerikanerløb

2-14-årige højst 25.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 5 - Amatørløb

3-14-årige højst 300.000 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 40.001 kr., 40 m ved
100.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750450 (6 præmier) Intet indskud.
Løb 6 - Amerikanerløb

2-14-årige højst 45.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.

2-14-årige højst 140.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 9

2-14-årige højst 950.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.2501.500 (5 præmier) Indskud: 300 kr.
Løb 10 - Amatørhandicap - Grøn serie

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. Ærespræmie til
vinderens kusk. Dækken. Se reglerne for
serien den 15/9.
Løb 91 - Prøveløb

2-14-årige.
2000 m. Voltestart. 12 startende.
Søndag 8. oktober kl. 13.15
Startmelding:
Tirsdag 3. oktober kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der
senest har startet i udenlandsk træning,
skal være startmeldt senest mandag 2.
oktober kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1 - Menhammars 2-års Løb

2-årige. 2000 m. Autostart.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.0002.000 (5 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 2 - Menhammars Ærespræmie

2-14-årige højst 22.000 kr.
2000 m. Tillæg 20 m ved 8.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.5001.000 (5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 3 - Menhammar præsenterer
Travligaen, liga 5 finale

2-14-årige højst 50.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 40.000-20.000-10.000-6.0004.000-3.000-3.000-3.000 (8 præmier)
Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer. Se regler
for løbet.
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Løb 4 - Menhammar præsenterer
Travligaen, liga 4 finale

Løb 10 - Menhammar Dansk Hoppe
Kriterium 2017

Løb 5 - Menhammars Amatørløb

Løb 11 - Menhammar Kriterium
Consolation

SK

3-årige danskfødte.
2500 m. Autostart.
Forventet præmiesum 450.000 kr.
Indskud: 4.500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner,
kusk, staldmand og opdrætter. Dækken
og laurbærkrans. Er anmeldt.

•
N S K H V.
DK
• DA

BESØG
OS PÅ
FACEBOOK

V. D K • D A N

Løb 9 - Menhammar Dansk Trav Kriterium 2017

Telefon: 8881 1202
Mail: jvb@trav.dk
www.jvb-aarhus.dk
Startmelding:
Telefon: 8881 1222
Mail: kp@danskhv.dk

Lørdag 2. september kl. 12.45
Startmelding:
Tirsdag 29. august kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der
senest har startet i udenlandsk træning,
skal være startmeldt senest mandag 28.
august kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1 - ATAKs Fødselsdagsløb, indl
afd.

V
NSKH .DK • D
DA
A
KH

3-14-årige danskfødte.
2000 m. Autostart.
Præmier: 100.000-47.000-23.00014.000-8.000-5.000-3.000 (7 præmier)
Indskud: 500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner,
kusk, staldmand og opdrætter. Dækken.

2-14-årige.
2000 m. Voltestart. 12 startende.

NS

Løb 8 - Menhammar præsenterer
Mesterskab for Danmark 2017 Travligaen, liga 1 (finale Charlottenlund 3/12)

Løb 91 - Prøveløb

DK

2-14-årige højst 500.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 40.000-20.000-10.000-6.0004.000-3.000-3.000-3.000 (8 præmier)
Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer. Se regler
for løbet.

4-14-årige. 2000 m. Monté. Tillæg 20 m
ved 60.001 kr., 40 m ved 140.001 kr., 60
m ved 350.001 kr.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.8501.250-750 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og rytter.
Se regler for serien.

.

Løb 7 - Menhammar præsenterer
Travligaen, liga 2 finale

Observatorievejen 2
8000 Århus C

Løb 12 - Menhammar præsenterer
Fast Riders Cup - Monteløb

HV

2-14-årige højst 200.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 40.000-20.000-10.000-6.0004.000-3.000-3.000-3.000 (8 præmier)
Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer. Se regler
for løbet.

• DA N S K

Løb 6 - Menhammar præsenterer
Travligaen, liga 3 finale

3-årige danskfødte.
2000 m. Autostart.
Præmier: 37.500-18.750-9.500-5.5003.750 (5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner,
kusk, staldmand og opdrætter. Dækken.
Er anmeldt.

.DK

3-14-årige højst 150.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750450 (6 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens kusk.

3-årige danskfødte hopper.
2000 m. Autostart.
Forventet præmiesum 250.000 kr.
Indskud: 1.000 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner,
kusk, staldmand og opdrætter. Dækken
og laurbærkrans. Er anmeldt.

HV

2-14-årige højst 100.000 kr.
2000 m. Autostart.
Præmier: 40.000-20.000-10.000-6.0004.000-3.000-3.000-3.000 (8 præmier)
Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer. Se regler
for løbet.

3-14-årige. 1800 m. Tillæg 20 m ved
15.001 kr., 40 m ved 40.001 kr., 60 m
ved 100.001 kr., 80 m ved 350.001 kr. 12
startende.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500300 (6 præmier) Indskud: 200 kr.
Ærespræmie til vindende kusk. For de heste der står anmeldt.
Løb 2

2-14-årige højst 11.000 kr. 1800 m.
Tillæg 20 m ved 3.501 kr. 12 startende.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 3

2-14-årige højst 180.000 kr. 1800 m. Tillæg 20 m ved 20.001 kr., 40 m ved 60.001
kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 4

3-14-årige højst 335.000 kr. 2300 m.
Tillæg 20 m ved 35.001 kr., 40 m ved
105.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
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Løb 5 - Monteformløb

4-14-årige.
1800 m. Monté. Voltestart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 6 - 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.
Løb 7 - Uddannelsesløb - Formløb

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

2-14-årige.
1800 m. Voltestart. 12 startende.
Søndag 10. september kl. 18.15
Startmelding:
Tirsdag 5. september kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der
senest har startet i udenlandsk træning,
skal være startmeldt senest mandag 4.
september kl. 10.00. Startmeldes hesten
senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1 - 3 års Hoppeløb

3-årige hopper. 1800 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.2501.500 (5 præmier) Indskud: 300 kr.
Løb 2 - Dansk Mesterskab for 5-årige
hingste og vallakker

5-årige danskfødte hingste og vallakker.
1800 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 50.000-20.000-12.000-8.0005.000-3.000-2.000 (7 præmier) Indskud:
500 kr. Ærespræmie til vinderens ejer,
træner, kusk, staldmand og opdrætter.

Løb 6 - DTC's 3 års Serie

3-årige højst 12.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750450 (6 præmier) Intet indskud.
Løb 7 - 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 8 - 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 9 - 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 10

3-14-årige højst 975.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.8501.250 (5 præmier) Indskud: 300 kr.
Løb 11 - 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.
Fredag 22. september kl. 15.45
Startmelding:
Mandag 18. september kl. 8.30-11.00

Løb 3 - 2 års Løb

2-årige. 1800 m.
Tillæg 20 m ved 15.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.5001.000-600 (6 præmier) Intet indskud.

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

Løb 4

Løb 1 - ATAKs Fødselsdagsløb, finale

2-14-årige højst 4.500 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 5

2-14-årige højst 27.000 kr.
1800 m. Tillæg 20 m ved 9.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.

3-14-årige. 2300 m. Tillæg 20 m ved
15.001 kr., 40 m ved 40.001 kr., 60 m ved
100.001 kr., 80 m ved 350.001 kr.
Forventede præmier: 30.000-15.0007.500-4.500-3.000 kr. (5 præmier). Intet
indskud. Ærespræmie til vindende kusk.
Dækken og laurbærkrans. For de heste
der har kvalificeret sig til start. Der skal
startmeldes til dette løb.

Propositioner

Løb 2 - ATAKs Fødselsdagsløb,
trøstfinale

3-14-årige. 1800 m. Tillæg 20 m ved
15.001 kr., 40 m ved 40.001 kr., 60 m ved
100.001 kr., 80 m ved 350.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.5001.000 (5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vindende kusk. For de
heste der har kvalificeret sig til start. Der
skal startmeldes til dette løb.
Løb 3

2-14-årige højst 6.000 kr. 1800 m.
Tillæg 20 m ved 1.851 kr. 12 startende.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 4 - Amerikanerløb

2-14-årige højst 12.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 5 - Amerikanerløb

2-14-årige højst 23.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 6 - Amerikanerløb

2-14-årige højst 46.000 kr.
2300 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 7 - DTC's 75-års Jubilæumsløb,
indl. afd.

2-14-årige højst 75.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.5001.000 (5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer. Se reglerne
for løbsserien.
Løb 8 - Amerikanerløb

3-14-årige højst 120.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 9 - Amerikanerløb

3-14-årige højst 265.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 10 - Formløb Klasse 3 Amatør/
Jockey

4-14-årige. 1800 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 15 karrierestarter.
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Løb 92 - Fremvisningsløb 1.30

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.
Søndag 1. oktober kl. 13.15
Startmelding:
Tirsdag 26. september kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der
senest har startet i udenlandsk træning,
skal være startmeldt senest mandag 25.
september kl. 10.00. Startmeldes hesten
senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1 - 4 års Løb

4-årige. 1800 m. Autostart.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.0002.000-1.200 (6 præmier) Indskud: 500 kr.
Løb 2

2-14-årige højst 15.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 3

2-14-årige højst 30.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.

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 9 - Travligaen, Ekstra Bladet liga
2 (finale Charlottenlund 8/10)

3-14-årige højst 500.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.8501.250-750 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

2-årige danskfødte.
1800 m. Autostart.
Forventet præmiesum 160.000 kr.
Indskud: 2.500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner,
kusk, staldmand og opdrætter. Dækken
og laurbærkrans. Er anmeldt. Se de vigtige datoer op til Jydsk 2-årings Grand
Prix 2017.
Løb 11 - Jydsk 2-årings Grand Prix
Consolation

2-årige danskfødte.
1800 m. Autostart.
Præmier: 25.000-12.500-6.250-3.7502.500 (5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner,
kusk, staldmand og opdrætter. Dækken
og laurbærkrans. Er anmeldt. Se de vigtige datoer op til Jydsk 2-årings Grand
Prix 2017.

Løb 4 - Dantoto præsenterer Sigter
mod Stjernerne

•
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DK
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.

Løb 7 - Travligaen, Ekstra Bladet liga
4 (finale Charlottenlund 8/10)

SK

Løb 6 - Langdistanceløb

3-14-årige. 2880 m. Tillæg 20 m ved
65.001 kr., 40 m ved 135.001 kr., 60 m
ved 290.001 kr., 80 m ved 910.001 kr.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.2501.500-900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.

BESØG
OS PÅ
DANSKHV.DK

Telefon: 8881 1204
Mail: info@billundtrav.dk
www.billundtrav.dk
Startmelding:
Telefon: 8881 1222
Mail: kp@danskhv.dk

Torsdag 7. september kl. 18.30
Startmelding:
Torsdag 31. august kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der
senest har startet i udenlandsk træning,
skal være startmeldt senest onsdag 30.
august kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1

2-14-årige højst 3.500 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 2

V. D K • D A N

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.
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Løb 5 - Travligaen, Ekstra Bladet liga
5 (finale Charlottenlund 8/10)

DA

NS

3-14-årige højst 360.000 kr. 1800 m.
Tillæg 20 m ved 40.001 kr., 40 m ved
120.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.5001.000-600 (6 præmier) Intet indskud.
Gavekort til vindende kusk. Se reglerne
for løbsserien.

Nordmarksvej 1
7190 Billund

Løb 10 - Jydsk 2-årings Grand Prix
2017

• DA N S K

2-14-årige.
1800 m. Voltestart. 12 startende.

.DK

Løb 91 - Prøveløb

HV

TRAVKALENDER

2-14-årige højst 20.000 kr.
2000 m. Tillæg 20 m ved 7.001 kr.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 3

2-14-årige højst 39.000 kr.
2000 m. Tillæg 20 m ved 13.001 kr.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 4 - Travdronningen - Hoppeløb

3-14-årige hopper højst 90.000 kr.
2000 m. Tillæg 20 m ved 30.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.200-800-500
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 5

2-14-årige højst 67.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.

3-14-årige højst 100.000 kr.
1800 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.8501.250-750 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
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Løb 6 - Billund Kommunes Vandrepokal

3-14-årige. 2000 m. Tillæg 20 m ved
105.001 kr., 40 m ved 450.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Vandrepokal og ærespræmie til vinderens
ejer.
Løb 7

3-14-årige højst 190.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 8 - Monteløb

4-14-årige. 2000 m. Monté. Tillæg 20 m
ved 55.001 kr., 40 m ved 115.001 kr., 60
m ved 250.001 kr., 80 m ved 675.001 kr.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 9 - Evalds Vandrepokal - Formløb
Klasse 3 Amatør/Jockey

4-14-årige. 2500 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 15 karrierestarter. Vandrepokal og ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 10 - 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.
Løb 91 - Prøveløb

2-14-årige.
2000 m. Voltestart. 12 startende.
Løb 92 - Fremvisningsløb 1.30

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.
Torsdag 28. september kl. 18.30

Løb 2 - DTC's 3 års Serie

Løb 2

Løb 3 - Nobel Foods Amatørserie

Løb 3

3-årige højst 10.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500300 (6 præmier) Intet indskud.
3-14-årige. 2000 m. Tillæg 20 m ved
18.001 kr., 40 m ved 54.001 kr., 60 m ved
162.001 kr., 80 m ved 550.001 kr.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400250 (6 præmier) Indskud: 100 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 4-7 - Amerikanerløb

2-14-årige højst 115.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.

2-14-årige højst 15.000 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 5.001 kr. 12 startende.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
2-14-årige højst 27.000 kr.
2000 m. Tillæg 20 m ved 9.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 4 - Nobel Foods Amatørserie

3-14-årige højst 375.000 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 35.001 kr., 40 m ved
105.001 kr.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400250 (6 præmier) Indskud: 100 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 8 - PAP emballage & displays
Ærespræmie - Amerikanerløb

Løb 5 - Aktionærernes Vandrepokal

3-14-årige højst 295.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

2-14-årige højst 45.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Vandrepokal og ærespræmie til vinderens
ejer.

Løb 9 - Formløb Klasse 3 Amatør/
Jockey

Løb 6 - DTC's 75-års Jubilæumsløb,
indl afd.

Løb 10 - Monteuddannelsesløb Formløb

Løb 7

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.

4-14-årige. 2000 m. Monté.
Voltestart. 10 startende.
Præmier: 1.500-900-700-500-200
(5 præmier) Intet indskud.
Se reglerne for løbstypen.
Løb 91 - Prøveløb

2-14-årige.
2000 m. Voltestart. 12 startende.
Fredag 6. oktober kl. 15.45

Startmelding:
Torsdag 21. september kl. 8.30-11.00

Startmelding:
Mandag 2. oktober kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der
senest har startet i udenlandsk træning,
skal være startmeldt senest onsdag 20.
september 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 fredag 29.
september kl. 10.00. Startmeldes hesten
senere, så kan startmeldingen afvises.

Løb 1 - Vejle Firma Idræts Ærespræmie

Løb 1

2-14-årige højst 6.500 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 1.851 kr. 12 startende.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Propositioner

2-14-årige højst 2.500 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.

2-14-årige højst 75.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.5001.000 (5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer. Se reglerne
for løbsserien.
3-14-årige højst 130.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 8

3-14-årige højst 225.000 kr.
1900 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 9 - Harald Hammers Vandrepokal
- 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. Vandrepokal og ærespræmie til vinderens kusk.
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

2-14-årige højst 80.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 7 - Karl. K. Pedersens Mindeløb Amerikanerløb

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

3-14-årige højst 145.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 8 - Aage Vagn Hansens 80-års
Fødselsdagsløb - Amerikanerløb

3-14-årige højst 375.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.5001.000 (5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer. Dækken.
Løb 9 - Formløb Klasse 3 Amatør/
Jockey

Fredag 1. september kl. 15.45
Startmelding:
Mandag 28. august kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der
senest har startet i udenlandsk træning,
skal være startmeldt senest fredag 25.
august kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1 - Begravelsesforretningen
Fyens Ærespræmie

2-14-årige højst 2.500 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 2 - DTC's 3 års Serie

3-årige højst 5.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750450 (6 præmier) Intet indskud.
Løb 3 - Amerikanerløb

2-14-årige højst 11.000 kr.
2140 m. Autostart. Grundlag 2.501 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 40.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 6.000-3.000-1.500-900-600
(5 præmier) Intet indskud.
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4-14-årige. 1640 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 15 karrierestarter.
Løb 91 - Prøveløb

2-14-årige.
2140 m. Voltestart. 12 startende.
Lørdag 9. september kl. 12.45
Startmelding:
Tirsdag 5. september kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der
senest har startet i udenlandsk træning,
skal være startmeldt senest mandag 4.
september kl. 10.00. Startmeldes hesten
senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1

2-14-årige højst 14.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 4.001 kr. 12 startende.
Præmier: 2.500-1.500-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 2 - Amatørløb

3-14-årige højst 225.000 kr. 2140 m. Tillæg 20 m ved 25.001 kr., 40 m ved 75.001
kr.
Præmier: 2.500-1.500-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 3 - Monteformløb

4-14-årige.
1640 m. Monté. Voltestart.
Præmier: 2.500-1.500-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 4 - 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 5 - Uddannelsesløb - Formløb

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

Onsdag 20. september kl. 15.15
Startmelding:
Torsdag 14. september kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der
senest har startet i udenlandsk træning,
skal være startmeldt senest onsdag 13.
september kl. 10.00. Startmeldes hesten
senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1 - 2 års Løb

2-årige højst 10.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750450 (6 præmier) Intet indskud.
Løb 2

2-14-årige højst 6.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 1.501 kr. 12 startende.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 3

2-14-årige højst 36.000 kr.
2140 m. Tillæg 20 m ved 12.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 4

2-14-årige højst 24.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 5 - Amatørløb

3-14-årige højst 50.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400250 (6 præmier) Intet indskud.
Løb 6 - DTC's 75-års Jubilæumsløb,
indl. afd.

2-14-årige højst 75.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.5001.000 (5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer. Se reglerne
for løbsserien.
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Løb 7

Løb 4 - Amerikanerløb

Løb 8

Løb 5 - Amerikanerløb

Løb 9 - Frisbjerggaards Foderserie
2017 - Formløb Klasse 3 Amatør/
Jockey

Løb 6 - Stambordenes Ærespræmie Hoppeløb

3-14-årige højst 120.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
3-14-årige højst 235.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.

4-14-årige. 2640 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 15 karrierestarter. Fodersæk til de 4 bedst placerede
heste.
Løb 10 - Uddannelsesløb - Formløb

4-14-årige.
2140 m. Voltestart. 10 startende.
Præmier: 1.500-900-700-500-200
(5 præmier) Intet indskud.
Se reglerne for løbstypen.
Løb 91 - Prøveløb

2-14-årige.
2140 m. Voltestart. 12 startende.
Løb 92 - Fremvisningsløb 1.29

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.
Onsdag 4. oktober kl. 15.15
Startmelding:
Torsdag 28. september kl. 8.30-11.00

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

2-14-årige højst 28.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
2-14-årige højst 54.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.

3-14-årige højst 100.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 8 - Amerikanerløb

3-14-årige højst 205.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 9 - Monteløb

4-14-årige.
1640 m. Monté. Autostart. 10 startende.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 10 - Formløb Klasse 3 Amatør/
Jockey

4-14-årige. 2140 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 15 karrierestarter.
Løb 91 - Prøveløb

2-14-årige.
2140 m. Voltestart. 12 startende.
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2-14-årige højst 15.000 kr.
2140 m. Autostart. Grundlag 4.501 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
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Løb 3 - Amerikanerløb

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

Mandag 11. september kl. 18.30
Startmelding:
Tirsdag 5. september kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der
senest har startet i udenlandsk træning,
skal være startmeldt senest mandag 4.
september kl. 10.00. Startmeldes hesten
senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1

2-14-årige højst 3.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 2 - Amerikanerløb

2-14-årige højst 10.000 kr.
2060 m. Autostart. Grundlag 3.001 kr.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 3 - Amerikanerløb

2-14-årige højst 19.000 kr.
1600 m. Autostart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
KH

2-14-årige højst 4.500 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.

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

Løb 7 - Amerikanerløb

NS

Løb 2

Flyvej 2
7800 Skive

3-14-årige hopper. 2140 m. Tillæg 20 m
ved 65.001 kr., 40 m ved 215.001 kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 1 - 4 års Hoppeløb

4-årige hopper.
1640 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.5001.000 (5 præmier) Intet indskud.

Propositioner

Løb 4 - Amerikanerløb

2-14-årige højst 112.000 kr.
2000 m. Tillæg 20 m ved 37.501 kr.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
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Propositioner

Løb 5 - DTC's 75-års Jubilæumsløb,
indl afd.

2-14-årige højst 75.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 9.000-4.500-2.250-1.350-900
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer. Se reglerne
for løbsserien.
Løb 6 - Skive Amatørserie 2017

3-14-årige højst 155.000 kr.
2550 m. Autostart.
Præmier: 5.000-3.000-2.000-1.000-600400 (6 præmier) Intet indskud.
Vingave til vindende kusk. Dækken.
Løb 7 - Amerikanerløb

3-14-årige højst 180.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 8 - Amerikanerløb

3-14-årige højst 355.000 kr.
2060 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. 1640 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 10 - Monteuddannelsesløb Formløb

4-14-årige. 2000 m. Monté.
Voltestart. 10 startende.
Præmier: 1.500-900-700-500-200
(5 præmier) Intet indskud.
Se reglerne for løbstypen. Ærespræmie til
vinderens ejer.
Løb 91 - Prøveløb

2-14-årige.
2000 m. Voltestart. 12 startende.
Mandag 25. september kl. 18.30
Startmelding:
Tirsdag 19. september kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der
senest har startet i udenlandsk træning,
skal være startmeldt senest mandag 18.
september kl. 10.00. Startmeldes hesten
senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1 - DTC's 3 års Serie

3-årige højst 1.500 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750450 (6 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
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Løb 2

2-14-årige højst 7.500 kr. 2000 m.
Tillæg 20 m ved 2.001 kr. 12 startende.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 92 - Fremvisningsløb 1.29

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.

Løb 3

2-14-årige højst 15.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 4

2-14-årige højst 29.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Skydebanevej 25
9000 Aalborg

Løb 5

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

3-14-årige højst 215.000 kr.
2000 m. Tillæg 20 m ved 58.001 kr.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

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

Løb 6 - Stald Kimas Vandrepokal

3-14-årige højst 90.000 kr.
2060 m. Autostart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Vandrepokal og ærespræmie til vinderens
ejer.
Løb 7

3-14-årige højst 130.000 kr.
1600 m. Autostart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 8 - Monteløb

4-14-årige højst 145.000 kr.
2060 m. Monté. Autostart. 10 startende.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 9 - Formløb 1.19 - Amatør

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 10 - 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.

Mandag 4. september kl. 18.30
Startmelding:
Tirsdag 29. august kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der
senest har startet i udenlandsk træning,
skal være startmeldt senest mandag 28.
august kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1 - 2 års Løb

2-årige højst 5.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.5001.000 (5 præmier) Intet indskud.
Løb 2

2-14-årige højst 3.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.5001.000 (5 præmier) Intet indskud.
Løb 3 - Amerikanerløb

2-14-årige højst 11.500 kr.
2140 m. Autostart. Grundlag 3.001 kr.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 4

2-14-årige højst 23.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 91 - Prøveløb

2-14-årige.
2000 m. Voltestart. 12 startende.
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Løb 5

2-14-årige højst 45.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 6 - Amatørløb

3-14-årige højst 195.000 kr.
2140 m. Tillæg 20 m ved 65.001 kr.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400250 (6 præmier) Intet indskud.
Løb 7

3-14-årige højst 88.000 kr.
2640 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 8

3-14-årige højst 150.000 kr.
2640 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 2 - Equsana Auktionsløb for hingste og vallakker

2-årige hingste og vallakker.
2140 m. Autostart.
Præmier: 50.000-25.000-17.000-10.0008.000-5.000-3.000-2.000 (8 præmier)
Indskud: 1.500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og opdrætter. Dækken. Er anmeldt. Såfremt der er 5
eller flere tvangsslettede heste i prop. 1+2
vil der blive afviklet et Consolationsløb
for disse heste.
Løb 3

2-14-årige højst 5.500 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 751 kr. 12 startende.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.5001.000 (5 præmier) Intet indskud.
Løb 4 – Final Four, indl. afd.

3-14-årige højst 265.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.

3-14-årige højst 30.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.5001.000 (5 præmier) Intet indskud.
De to bedst placerede heste kvalificerer
sig til Final Four, finale. Ved dødt løb på
andenpladsen foretages der lodtrækning
således, at der altid går to og kun to heste
videre.

Løb 10 - Formløb 1.19 - Amatør
4-14-årige.

Løb 5 – Final Four, indl. afd. - Hoppeløb

Løb 9

1640 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 15 karrierestarter.
Løb 91 - Prøveløb

2-14-årige.
2140 m. Voltestart. 12 startende.
Lørdag 16. september kl. 12.00
Startmelding:
Tirsdag 12. september kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der
senest har startet i udenlandsk træning,
skal være startmeldt senest mandag 11.
september kl. 10.00. Startmeldes hesten
senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1 - Equsana Auktionsløb for hopper

2-årige hopper.
2140 m. Autostart.
Præmier: 50.000-25.000-17.000-10.0008.000-5.000-3.000-2.000 (8 præmier)
Indskud: 1.500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og opdrætter. Dækken. Er anmeldt. Såfremt der er 5
eller flere tvangsslettede heste i prop. 1+2
vil der blive afviklet et Consolationsløb
for disse heste.

3-14-årige hopper højst 60.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.5001.000 (5 præmier) Intet indskud.
De to bedst placerede heste kvalificerer
sig til Final Four, finale. Ved dødt løb på
andenpladsen foretages der lodtrækning
således, at der altid går to og kun to heste
videre.

Propositioner

Løb 9 - Aalborg Hoppechampionat
2017

4-årige hopper.
2140 m. Autostart.
Præmier: 75.000-37.500-18.750-11.2507.500 (5 præmier) Indskud: 1.500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner,
kusk, staldmand og opdrætter. Dækken.
Er anmeldt.
Løb 91 - Prøveløb

2-14-årige.
2140 m. Voltestart. 12 startende.
Søndag 17. september kl. 13.15
Startmelding:
Tirsdag 12. september kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der
senest har startet i udenlandsk træning,
skal være startmeldt senest mandag 11.
september kl. 10.00. Startmeldes hesten
senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1 - DTC's 3 års Serie

3-årige højst 3.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.5001.000-600 (6 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 2 - Dantoto præsenterer Sigter
Mod Stjernerne

3-14-årige højst 375.000 kr. 2140 m. Tillæg 20 m ved 13.001 kr., 40 m ved 39.001
kr., 60 m ved 117.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.5001.000-600 (6 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk.

Løb 6 - Final Four, finale

Løb 3 - Amatørløb

Løb 7 - Hoppeløb

Løb 4 - Travligaen, Ekstra Bladet liga
5 (finale Charlottenlund 8/10)

3-14-årige.
1640 m. Autostart. 4 startende.
Præmier: 20.000-10.000-5.000
(3 præmier) Intet indskud.
For de heste der har kvalificeret sig til
start. Ærespræmie til vinderens ejer, træner og kusk.
3-14-årige hopper højst 150.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.8501.250 (5 præmier) Indskud: 300 kr.
Løb 8 - Hoppeløb

3-14-årige hopper.
1640 m. Autostart.
Præmier: 25.000-12.500-6.250-3.7502.500 (5 præmier) Indskud: 500 kr.

3-14-årige højst 270.000 kr. 2140 m. Tillæg 20 m ved 30.001 kr., 40 m ved 90.001
kr.
Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750450 (6 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

3-14-årige højst 50.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.2501.500-900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 5 - Langdistanceløb

3-14-årige. 3140 m. Tillæg 20 m ved
85.001 kr., 40 m ved 195.001 kr., 60 m
ved 650.001 kr.
Præmier: 20.000-10.000-5.000-3.0002.000-1.200 (6 præmier) Indskud: 500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
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Løb 6 - Travligaen, Ekstra Bladet liga
4 (finale Charlottenlund 8/10)

3-14-årige højst 100.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.2501.500-900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 7 - Travligaen, Ekstra Bladet liga
3 (finale Charlottenlund 8/10)

3-14-årige højst 200.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.2501.500-900 (6 præmier) Indskud: 300 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.

Løb 8 - Travligaen, Ekstra Bladet 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.
Løb 9 - Travligaen, liga 1 - Finale

3-14-årige.
1640 m. Autostart.
Præmier: 50.000-25.000-12.500-7.5005.000-3.000-2.000-1.500 (8 præmier)
Indskud: 500 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk. Se
reglerne for løbsserien.
Løb 10 - Aalborg Store Pris 2017

4-årige. 2140 m. Autostart.
Præmier: 125.000-50.000-30.00025.000-20.000 (5 præmier) Indskud:
3.000 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, træner,
kusk, staldmand og opdrætter. Dækken
og laurbærkrans. Er anmeldt.
Løb 11 - Aalborg Store Pris Consolation 2017

4-årige. 1640 m. Autostart.
Præmier: 25.000-12.500-6.250-3.7502.500 (5 præmier) Indskud: 750 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk.
Dækken. Er anmeldt.

Løb 12 - Fast Riders Cup - Monteløb

4-14-årige. 2140 m. Monté. Tillæg 20 m
ved 35.001 kr., 40 m ved 80.001 kr., 60 m
ved 185.001 kr., 80 m ved 450.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.5001.000 (5 præmier) Intet indskud.
Se reglerne for løbsserien.

Lørdag 23. september kl. 12.45
Startmelding:
Tirsdag 19. september kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der
senest har startet i udenlandsk træning,
skal være startmeldt senest mandag 18.
september kl. 10.00. Startmeldes hesten
senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1

2-14-årige højst 2.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 2

2-14-årige højst 12.000 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 4.001 kr. 12 startende.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 3

2-14-årige højst 24.000 kr.
2140 m. Tillæg 20 m ved 8.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 4 - Amatørløb

3-14-årige højst 153.000 kr. 2140 m. Tillæg 20 m ved 17.001 kr., 40 m ved 51.001
kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500300 (6 præmier) Intet indskud.
Løb 5 - Amerikanerløb

2-14-årige højst 65.000 kr.
2140 m. Autostart. Grundlag 24.001 kr.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 6

3-14-årige højst 122.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 7 - Monteløb - Specialløb

4-14-årige.
2160 m. Monté. Voltestart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Intet indskud.
For heste med højst 20.000 kr. indvundet i 2017 i minimum 5 starter. Tillæg
ved vundne 4.001 kr. 10.001 kr. i 2017.
Ryttere uden sejr i 2017 tildeles 20 meter
lettelse, såfremt de har under 10 karrieresejre totalt.
Løb 8 - Formløb 1.20 - Amatør

4-14-årige. 2640 m. Voltestart.
Præmier: 3.000-1.500-750-450-300-200
(6 præmier) Intet indskud.
Jockeyer med under 10 karrieresejre kan
deltage i løbet.
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Løb 91 - Prøveløb

2-14-årige.
2140 m. Voltestart. 12 startende.
Løb 92 - Fremvisningsløb 1.29

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.
Mandag 2. oktober kl. 18.30
Startmelding:
Tirsdag 26. september kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der
senest har startet i udenlandsk træning,
skal være startmeldt senest mandag 25.
september kl. 10.00. Startmeldes hesten
senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1

2-14-årige højst 6.500 kr. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 1.851 kr. 12 startende.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.5001.000 (5 præmier) Intet indskud.
Løb 2 - DTC's 75-års Jubilæumsløb,
indl. afd.

2-14-årige højst 75.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.5001.000 (5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer. Se reglerne
for løbsserien.
Løb 3-6 - DM for Jockeyer 2017 - Amerikanerløb

3-14-årige højst 125.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.5001.000 (5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk.
Lodtrækning om hestene blandt de deltagende kuske. Se listen over deltagere på
www.danskhv.dk. Transporttilskud på
600 kr. til uplacerede heste.
Løb 7 - Amerikanerløb

3-14-årige højst 190.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.5001.000 (5 præmier) Intet indskud.
Løb 8 - Amerikanerløb

3-14-årige højst 335.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.5001.000 (5 præmier) Intet indskud.
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.
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Løb 10 - Uddannelsesløb - Formløb

Løb 3 - Monteformløb

Løb 6 - Amerikanerløb

Løb 91 - Prøveløb

Løb 4 - Formløb Klasse 3 Amatør/
Jockey

Løb 7 - Septemberpokalen - Amerikanerløb

Løb 91 - Prøveløb

Løb 8 - NFT Travklubs Amatørserie Puljeløb 1.20

2-14-årige.
2140 m. Voltestart. 12 startende.
Torsdag 21. september kl. 18.30
Startmelding:
Torsdag 14. september kl. 8.30-11.00

Heste i udenlandsk træning og heste, der
senest har startet i udenlandsk træning,
skal være startmeldt senest onsdag 13.
september kl. 10.00. Startmeldes hesten
senere, så kan startmeldingen afvises.
2-14-årige højst 4.500 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Løb 2 - Amerikanerløb

2-14-årige højst 450.000 kr. 2140 m. Tillæg 20 m ved 13.001 kr., 40 m ved 39.001
kr., 60 m ved 117.001 kr.
Præmier: 2.500-1.250-650-350-250
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 4 - Trænerforeningens Vandrepokal - Amerikanerløb

2-14-årige højst 44.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.
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Løb 2

2-14-årige højst 18.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.

V. D K • D A N

2-14-årige højst 21.000 kr. 2140 m. Tillæg 20 m ved 2.001 kr., 40 m ved 7.001
kr. 12 startende.
Præmier: 2.500-1.250-650-350-250
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 3 - Amerikanerløb

KH

Løb 1

2-14-årige.
2140 m. Voltestart. 12 startende.

NS

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

Løb 91 - Prøveløb

•

Startmelding:
Tirsdag 5. september kl. 8.30-11.00

4-14-årige.
2640 m. Voltestart.
Præmier: 2.500-1.250-650-350-250
(5 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 15 karrierestarter.

N S K H V.
DK
• DA

Lørdag 9. september kl. 12.00

2-14-årige højst 28.000 kr.
2140 m. Tillæg 20 m ved 9.001 kr.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.

Løb 9 - Formløb Klasse 3 Amatør/
Jockey

DK

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

Løb 1

.

Gedser Landevej 22
4800 Nykøbing Falster

4-14-årige.
1640 m. Voltestart.
Præmier: 3.500-1.750-900-500-350
(5 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 5 karrierestarter.
Hestene sættes op i løbet af formberegneren. Se reglerne for løbsserien. Startmelding til dette løb skal foretages senest
onsdag 13. september inden kl. 11.00.
Derefter vil listen blive offentliggjort på
www.nykftrav.dk - og hestene kan slettes igen indtil torsdag 14. september kl.
11.00. Ærespræmie til vinderens ejer.

HV

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.

3-14-årige.
1640 m. Tillæg 20 m ved 300.001 kr.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer.

• DA N S K

Løb 92 - Fremvisningsløb 1.31

4-14-årige.
2140 m. Voltestart.
Præmier: 2.500-1.250-650-350-250
(5 præmier) Intet indskud.
For heste med minimum 15 karrierestarter.

3-14-årige højst 140.000 kr.
1640 m. Autostart.
Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400
(5 præmier) Intet indskud.

.DK

2-14-årige.
2140 m. Voltestart. 12 startende.

4-14-årige.
1640 m. Monté. Voltestart.
Præmier: 2.500-1.250-650-350-250
(5 præmier) Intet indskud.

HV

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

Løb 5 - DTC's 75-års Jubilæumsløb,
indl. afd.

2-14-årige højst 75.000 kr.
2140 m. Autostart.
Præmier: 9.000-4.500-2.250-1.350-900
(5 præmier) Intet indskud.
Ærespræmie til vinderens ejer. Se reglerne
for løbsserien.
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Propositioner

Løb 5-8 - Amerikanerløb

Løb 9 - Formløb Klasse 3

Løb 9 - Rytterknægtens Monteløb

Løb 91 - Prøveløb

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

Kannikegård
Rønnevej 1
3720 Åkirkeby
Telefon: 8881 1209
Mail: info@bornholmstravbane.dk

Tirsdag 5. september kl. 18.30
Startmelding:
Onsdag 30. august kl. 8.30-9.30

Heste i udenlandsk træning og heste, der
senest har startet i udenlandsk træning,
skal være startmeldt senest tirsdag 29.
august kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1 - Bornholms Tidendes Stjerneløb

2-14-årige. 2160 m. Autostart.
Præmier: 3.200-1.700-1.450-950-700
(5 præmier) Indskud: 130 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og
staldmand. Dækken.

Løb 2 - Bornholms Tidendes Hoppeløb

2-14-årige hopper. 1820 m. Tillæg 20 m
ved 40.001 kr., 40 m ved 100.001 kr.
Præmier: 3.200-1.700-1.450-950-700
(5 præmier) Indskud: 130 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk.
Løb 3 - Begynderløb

2-6-årige højst 7.500 kr.
1840 m. Tillæg 20 m ved 3.001 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.
Løb 4

2-14-årige højst 21.000 kr.
2120 m. Tillæg 20 m ved 13.501 kr.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 93 kr.

58

4-14-årige. 1840 m. Monté. Tillæg 20 m
ved 75.001 kr., 40 m ved 200.001 kr.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 83 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og rytter.
Indgår i Circle K Rytterserien. 20 meter
lettelse til ryttere som har erhvervet montelicens i 2015, 2016 eller 2017.

4-14-årige. 2120 m. Voltestart.
Grundlag 10.000 kr.
Præmier: 1.100-700-600-450-250
(5 præmier) Indskud: 10 kr.
2-14-årige.
1820 m. Voltestart.

Lørdag 23. september kl. 13.15
Startmelding:
Mandag 18. september kl. 8.30-9.30

Løb 10 - Formløb Klasse 3

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

Løb 91 - Prøveløb

Løb 1 - Golden League Finale præsenteret af BornFiber, Bornholms Brand
& Inhouse

4-14-årige. 1820 m. Voltestart.
Grundlag 10.000 kr.
Præmier: 1.100-700-600-450-250
(5 præmier) Indskud: 10 kr.
2-14-årige.
1820 m. Voltestart.

Tirsdag 12. september kl. 18.30
Startmelding:
Onsdag 6. september kl. 8.30-9.30

Heste i udenlandsk træning og heste, der
senest har startet i udenlandsk træning,
skal være startmeldt senest tirsdag 5. september kl. 10.00. Startmeldes hesten senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1

2-14-årige højst 10.000 kr. 2140 m. Tillæg 20 m ved 1.501 kr., 40 m ved 4.501
kr.
Præmier: 2.600-1.400-1.200-750-550
(5 præmier) Indskud: 93 kr.
20 m lettelse til 2-årige heste i deres 5
første karrierestarter. Indgår i Bornholm.
nu's Unghesteserie.
Løb 2 - Amerikanerløb

2-14-årige højst 20.000 kr.
1820 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 93 kr.
Fortrin for 3-årige.
Løb 3-7 - Bornholmerløb

2-14-årige højst 300.000 kr.
1860 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 93 kr.
Løb 8 - Steffens Radios Ærespræmie

2-14-årige. 2140 m.
Tillæg 20 m ved 175.001 kr.
Præmier: 2.600-1.400-1.200-750-550
(5 præmier) Indskud: 108 kr.
20 m lettelse til heste uden sejr i 2017.
Ærespræmie til vinderens ejer.

2-14-årige.
2160 m. Autostart.
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500
(5 præmier) Indskud: 160 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og
staldmand. Dækken og krans. Se reglerne
for løbsserien.
Løb 2 - 3 års Mesterskab 2017

3-årige. 1820 m. Autostart.
10 startende.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.5001.000 (5 præmier) Indskud: 300 kr.
Mulighed for efteranmeldelse frem til 24.
august mod indskud på 1.000 kr. Pointberegning: Mandag 11. september. Heste
der ikke ønsker at starte i løbet skal afmeldes inden lodtrækning om startspor.
Lodtrækning om startspor: Tirsdag 12.
september. Se reglerne for løbet. Ærespræmie til vinderens ejer, træner, kusk,
staldmand og opdrætter. Dækken og
krans. Indgår i Bornholm.nu's Unghesteserie.
Løb 3 - DTC's 75 års Jubilæumsløb,
indl. afd.

2-14-årige højst 75.000 kr.
2160 m. Autostart.
Præmier: 4.800-2.500-2.150-1.450-1.100
(5 præmier) Indskud: 10 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer. Se reglerne
for løbsserien.
Løb 4 - 2 års løb

2-årige. 1820 m. Autostart.
10 startende.
Præmier: 3.200-1.700-1.450-950-700
(5 præmier) Indskud: 108 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk.
Indgår i Bornholm.nu's Unghesteserie.
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Løb 5

2-14-årige højst 10.000 kr.
1820 m. Tillæg 20 m ved 3.801 kr.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 93 kr.
Indgår i Bornholm.nu's Unghesteserie.
Løb 6

2-14-årige højst 28.000 kr.
1820 m. Tillæg 20 m ved 17.001 kr.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 83 kr.
Løb 7

2-14-årige højst 35.000 kr.
1860 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 93 kr.
Løb 8 - Ungdomsløb

For kuske født efter 1/1-1990
2-14-årige højst 300.000 kr. 2120 m.
Tillæg 20 m ved 40.001 kr., 40 m ved
100.001 kr.
Præmier: 2.600-1.400-1.200-750-550
(5 præmier) Indskud: 10 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk.
Indgår i Staldbussens Ungdomsserie.
Løb 9

2-14-årige højst 180.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 93 kr.
Løb 10 - Monteløb

4-14-årige. 2140 m. Monté. Tillæg 20 m
ved 40.001 kr., 40 m ved 80.001 kr., 60 m
ved 200.001 kr.
Præmier: 2.600-1.400-1.200-750-550
(5 præmier) Indskud: 98 kr.
20 meter lettelse til ryttere uden sejr i
2016 og 2017 i monteløb. Ærespræmie til
vinderens ejer og rytter. Indgår i Circle K
Rytterserien.

Løb 8

Lørdag 30. september kl. 13.15
Startmelding:
Mandag 25. september kl. 8.30-9.30

Løb 9

Løb 1 - Amatørmatch Bornholm-Jægersro - Specialløb

Løb 10 - Formløb Klasse 3

2-14-årige. 2160 m. Autostart.
Præmier: 3.200-1.700-1.450-950-700
(5 præmier) Indskud: 10 kr.
Vandrepokal til sejrende kusk. Ærespræmie til vinderens ejer og erindrigsgave til
kusken. For heste med indtjening højst
15.000 kr, i 2017. Køres af 6 kuske fra
hver bane. Kuske der stiller heste til rådighed i løbet, har fortrin til deltagelse i
returmatchen på Jägersro.
Løb 2 - Amatørmatch Bornholm-Lunden - Specialløb

4-14-årige. 2120 m. Voltestart.
Præmier: 3.200-1.700-1.450-950-700250 (6 præmier) Indskud: 10 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk.
Hestene sættes op i løbet af formberegneren. Der deltager 6 ekvipager fra hver
bane. Fortrin til heste der har startet i
formløb/puljeløb i 3 af de sidste 5 starter.
Løb 3

3-14-årige. 3000 m. Tillæg 20 m ved
30.001 kr., 40 m ved 65.001 kr., 60 m ved
135.001 kr., 80 m ved 475.001 kr.
Præmier: 2.600-1.400-1.200-750-550
(5 præmier) Indskud: 108 kr.
Løb 4 - Begynderløb

4-14-årige. 2120 m. Voltestart.
Grundlag 10.000 kr.
Præmier: 1.100-700-600-450-250
(5 præmier) Indskud: 10 kr.
Løb 91 - Prøveløb

Løb 5

2-14-årige.
1820 m. Voltestart.

2-14-årige højst 20.001 kr.
2120 m. Tillæg 20 m ved 13.001 kr.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 93 kr.
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2-14-årige højst 114.000 kr.
1860 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 93 kr.

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

2-14-årige højst 8.000 kr.
1840 m. Tillæg 20 m ved 3.501 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.

Løb 11 - Formløb Klasse 3

Propositioner

2-14-årige højst 30.000 kr.
2160 m. Autostart.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 93 kr.
Løb 7

2-14-årige højst 57.500 kr.
2160 m. Autostart.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 93 kr.

2-14-årige højst 260.000 kr.
1600 m. Autostart. 10 startende.
Præmier: 2.200-1.200-1.000-650-450
(5 præmier) Indskud: 93 kr.
4-14-årige. 1820 m. Voltestart.
Grundlag 10.000 kr.
Præmier: 1.100-700-600-450-250
(5 præmier) Indskud: 10 kr.
Løb 91 - Prøveløb

2-14-årige.
1820 m. Voltestart.

Lørdag 7. oktober kl. 13.15
Startmelding:
Mandag 2. oktober kl. 8.30-9.30

Heste i udenlandsk træning og heste, der
senest har startet i udenlandsk træning,
skal være startmeldt senest fredag 29.
september kl. 10.00. Startmeldes hesten
senere, så kan startmeldingen afvises.
Løb 1 - Bornholm.nu's Unghesteserie
Finale 2017

2-4-årige. 2140 m. Tillæg 20 m ved 8.001
kr., 40 m ved 20.001 kr., 60 m ved 50.001
kr.
Præmier: 11.000-6.000-4.500-3.5002.500-1.500-1.000-1.000 (8 præmier)
Indskud: 400 kr.
2-årige heste tildeles 20 m lettelse. Fortrin til heste med flest point indsamlet i
løbsserien. Ærespræmie til vinderens ejer,
træner, kusk, staldmand og opdrætter.
Dækken. Såfremt hesten med flest point
efter de indledende afdelinger også vinder
finalen, tildeles en bonuspræmie på 5.000
kr., som tillægges hestens præmiesum. Se
regler for løbsserien.
Løb 2-6 - Amerikanerløb

2-14-årige højst 280.000 kr.
2160 m. Autostart.
Præmier: 2.600-1.400-1.200-750-550
(5 præmier) Indskud: 108 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer.
Løb 7 - Bornholm.nu's Ungdomsløb

For kuske født efter 1/1-1990.
2-14-årige. 2120 m. Tillæg 20 m ved
64.001 kr., 40 m ved 151.001 kr.
Præmier: 2.600-1.400-1.200-750-550
(5 præmier) Indskud: 10 kr.
Ærespræmie til vinderens ejer og kusk.
Indgår i Staldbussens Ungdomsserie.
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Propositioner

Løb 8

2-14-årige. 1860 m. Autostart.
10 startende.
Præmier: 2.600-1.400-1.200-750-550
(5 præmier) Indskud: 108 kr.
Løb 9 - Amatørpokalen - 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 sejrende kusk udsat af
Hesteejerforeningen.
Løb 91 - Prøveløb

2-14-årige.
1820 m. Voltestart.
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De klassiske årgangsløb

CHARLOTTENLUND TRAVBANE
C ÅRGANGENS KLASSISKE LØB 2018 · DANSK TRAV DERBY · Indskud: 25.8.2017: 1000 kr.

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

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

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

CICERO CÆSAR
CICI C N
CIKU BROGÅRD
CILLE BAY
CILLE GARDENIA
CILLE SIMONI
CIMBA BROGÅRD
CINDERELLA
CINDY TIGER
CIPOLLINI
CIRA
CIRCLE AVENUE
CIRKELINE DAY
CITATION STAR
CITYGIRL D F
CLARA B
CLARK GABLE
CLASSIC DREAM
CLASSIC NAVY
CLASSIC SISA
CLASSIFIED LASER
CLAY NEERGÅRD
CLAYTON
CLEO GAMMELSBÆK
CLEVER MAGIC
CLOONEY
CLOSE TO HEAVEN
CLOSE YOUR EYES
CLUMSY
CMYNEWLOLLIPOP
COCKY
COCO COLLECTION
COCO LINE
COCOCHANEL VINCENT
COCONOTZ
CODY
CODY LIGHT
COGNAC SIMONI
COINTREAU
COLLINA SOTTO
COLONIAL DOWNS
COLOR BLIND
COLORADO LASER
COMANCHE BOUNCE
COME ON HUGO
COME ON PARTY
COME ON VIBBE Ø K
COME ONE MORE GIRL
COMEBACK TINGHØJ
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COMET ELKÆR
COMMIT BOOM BAY
CONAIR M
CONCORDE FLAMINGO
CONFIDENCE
CONFUSION TÅRS
CONRAD SHADOW
COOL SHADOW
COOL VACATION
COPAIN D’A MERIQUE
COPY DESIGN
CORINNA TINGHØJ
CORLEONE
CORNELIUS
CORNER TIKI
CORONA BORK
CORTEZ BOUNCE
CORVATINNI SKOV
COSMOS
COSTA DAY
COTTON EYE JOE
COUNT ON ME K G
COUNTDOWN
COUNTERSTRIKE
COUNTESS P D
COUNTRYGIRL D F
COUNTYOURBLESSINGS
COUTINHO
COVINI
CRAZY HORSE
CREATED FACE
CUBA
CUBA LIBRE ICE
CUDA STAR
CULT EGEDAL
CUPCAKE
CUTE FACE
CUTTY SARK
CYBERCATCH
CÆSAR C N
CÆSAR LIGHT
CÆSAR P P
CÆSAR SPIN
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Meddelelser fra DTC

Følgende heste står
fortsat anmeldt til
ATAKs Fødselsdagsløb 2017:
Anastacia Østerkær
Anet Brise
Angela D
Armani Hyrdehøj
Avanti Avalon
Bailey Flame
Barok Vestergård
Bazire Trøjborg
Beauty Trøjborg
Behurri Lois Bit
Beline Bit
Belissimo G K
Bell Man
Bella Toft
Black Magic
Blue Jeans P D
Bonjour Mon Amie
Bosse Game
Business As Usual
Catch Me La Marc
Catchy Spring
Chanel Cross
Charmetrolden G K
Cirkus G K
Gulliver S I R
Passion For Bambus
Picasso
Poker

Ræs It Steensgård
Rapanoe Bell
Ride Me Svimmel
Roselin Svimmel
Sarasota Hill
She Loves You
Super Dante
Super Mento
Susan Skovgård
Ta Dalimo
Tårnfalken A M
Tasja Baunehøj
The Paradise Park
Theodor Krarup Ø K
Theodora Garbo
Tivoli
U S Flying
U Turn
Unbelievable S
Unik Tamsen
Uno Baunehøj
Uno Gardenia
Up Where We Belong
Vakker
Victoria Hastrup
Viva La Marc
Vupti B K
Wee Willy Winkie

Lundens 3- og 4-års Serie 2017
Alle løb afvikles over 2000 meter. Voltestart.

3-års Serien:
8/9: Højst 30.000 ved 3.001/10.001
20/10: Højst 65.000 ved 6.001/20.001
3/11: Højst 75.000 ved 8.001/25.001
12/11: Højst 45.000 ved 4.501/15.001
Finale 3/12: Frit for alle. Tillæg ved 12.001/36.001/108.001
Præmiesum 52.000 (20.000-10.000-6.000-4.000-2.000 samt
1.000 til øvrige startende)

4-års Serien:
15/9: Højst 48.000 ved 16.001
29/9: Højst 72.000 ved 8.001/24.001
20/10: Højst 108.000 ved 12.001/36.001
12/11: Højst 60.000 ved 6.001/20.001
Finale 3/12: Frit for alle. Tillæg ved 18.001/54.001/162.001
Præmiesum 52.000 (20.000-10.000-6.000-4.000-2.000 samt
1.000 til øvrige startende)
I de indledende afdelinger er der præmier til de seks først placerede
heste - og intet indskud for dem der ikke opnår en præmie.
Finalen i begge serier er forbeholdt heste, der har startet (eller været
startmeldt såfremt løbet ophæves) i mindst en indl. afd. – og med
fortrinsret til start i forhold til antal starter i serien, derefter startpoint. Finalerne gennemføres ved minimum seks startmeldte heste.
Ret til ændringer forbeholdes.
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Følgende heste står
fortsat anmeldt til
Aalborg Store Pris 2017:
B P On Track
Babymoney
Bad Boy
Bad Moon Rising
Badass
Bali
Barok
Barolo
Basta
Bastian T
Beate Garbo
Beatriz
Beatthebeastshadow
Beauty C N
Beentheredonethat
Believe It Or Not
Believe La Marc
Bella Højgård
Bella Mont
Bella Sotto
Belladore
Belle Reine
Betsy
Beyblade
Bibione
Bikini
Bimse Cloc
Blachman
Black Money
Blowmywhistle

Blue Night
Blue Velvet
Bluegrass
Bo W
Boris
Boris Simoni
Borntowin
Boss
Bosse Game
Boston Vincent
Boulevard
Bounty Højlund
Brage Hindø
Brandy Laser
Bravo Sølvtop
Brazillian Rain
Bringmeupfront
Broadway Vincent
Bvlgari Peak
Byebyeandover
Børge
External Power
Gentleman
Giggs Boko
Livi Ladyship
Peak A Boo
Udessa Degli Del
Udora Jet
Væsterbo Pascal

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.
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Vigtige datoer op til
Jydsk 2-årings Grand Prix 2017
Jydsk 2-årings Grand Prix og Jydsk 2-årings Grand Prix Consolation køres på
Jydsk Væddeløbsbane søndag 1. oktober.
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:
Torsdag 21. september inden kl. 15.30: Tilmelding til samlet pointberegning for
Jydsk 2-årings Grand Prix og Jydsk 2-årings Grand Prix Consolation.
Fredag 22. september kl. 11.00: Pointberegningen foretages.
Tirsdag 26. september kl. 8.30-11.00: Der startmeldes til Jydsk 2-årings Grand
Prix og Jydsk 2-årings Grand Prix Consolation.
Alle tilmeldinger vedrørende Jydsk 2-årings Grand Prix skal ske til Sport & Udvikling på tlf. + DK (45) 88811222 eller mail kp@danskhv.dk.
Følgende heste opretholder engagement i løbet:
DJ
D J'S CAVIAR
D K BORK
DA DO RUN RUN
DA VINCI PEAK
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
DARTH VADER S M
DARWIN ICE
DAUPHINE
DAVENPORT
DAYDREAM
DAYTONA
DEA GILBAK
DEAR BLÅBJERG
DEAR JOHN
DEBBIEDOIT
DELAWARE BOUNCE
DELICIOUS LASER
DELICIOUSSTONE
DELIVERY BOY

DEMPSEY CLOC
DEMSE
DENIMCOWBOY
DER FAUST
DESAVI D
DESIRE ABOVE
DESTINY
DEXTER
DIABLO BORK
DIABLO SISA
DIAGO VANG
DIAMANT TINGHØJ
DIAMANT ØSTERVANG
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
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 GARDENIA
DREAM HASTRUP
DREAM IT IS
DREAM PEAK
DREAM WINNER
DREAMGIRL EXPRESS
DRESSEDFORSUCCES
DRUNKEN BUTTERFLY
DRØMMEN S B
DRØNVIKTORMOLAR
DUBAI
DUMBO
DUSTY SHADOW
DYNAMIT TINGHØJ

Meddelelser fra DTC

Nykøbing Falster Trav
præsenterer
Hesteejerforeningens
Amatørserie
Indledende afdelinger:
31/8, 21/9, 12/10, 26/10 og finale
17. november
Løbene udskrives som Puljeløb forbeholdt amatører.
Der anmeldes dagen før den ordinære
startmelding og der gives mulighed
for sletning.
De indledende afdelinger vil blive udskrevet som enten:
Puljeløb 1.21 – 2140 meter eller Puljeløb 1.20 – 1640 meter.
Præmiesummen i de indledende afdelinger er på 7.000 kr., mens præmiesummen i finalen vil være på 10.000
kr. Ærespræmie til vinderens ejer i
alle løbene.
Der gives point i de indledende afdelinger efter følgende skala:
19-14-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-1-1.
Disk., dist. og opg. heste tildeles 1
point.
De 15 heste med flest point efter de
indledende afdelinger har startret i
finalen, såfremt pladsen i volten tillader det. Ellers er det hestene med
flest point, der har fortrinsret til start.
Er der ledig(e) plads(er) tildeles disse
til nr. 16 på listen osv. For at starte i
finalen skal man have startet i minimum en indledende afdeling. I finalen er der ærespræmie til de 3 bedst
placerede hestes ejer.
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De klassiske årgangsløb

Vigtige datoer op til Dansk Trav Kriterium 2017
Dansk Trav Kriterium, Dansk Hoppe Kriterium og Kriterium
Consolation køres på Charlottenlund Travbane søndag 8.
oktober. Kriterieprøverne køres søndag 24. september.
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 12. september inden kl. 15.30: Tilmelding til samlet pointberegning som gælder for såvel Prøverne som Kriterium, Hoppe
Kriterium og Consolation.
Onsdag 13. september kl. 11.00: Pointberegningen foretages.
Tirsdag 19. september kl. 8.30-11.00: Der startmeldes til Prøverne.
Søndag 24. september: Prøverne afvikles. 10 heste kvalificerer sig
direkte til start i henholdsvis Kriterium og Hoppe Kriterium.
Mandag 25. september: Rækkefølgen for sporvalget til Kriterium
og Hoppe Kriterium offentliggøres.
Tirsdag 3. oktober kl. 8.30-11.00: Der startmeldes til Dansk Trav
Kriterium, Dansk Hoppe Kriterium og Kriterium Consolation.
Sporvalget til Kriterium og Hoppe Kriterium foretages efter gældende regler.
Alle tilmeldinger vedrørende Dansk Trav Kriterium skal ske til Sport
& Udvikling på tlf. + DK (45) 88811222 eller mail kp@danskhv.dk.
Følgende heste opretholder engagement i løbet:
C BORK
C BRILLIANTO
C C'S EASY LADY
CD
C M P ON TRACK
C MY DREAM
C MY PHOTO
C NU GILBAK
C R SEVEN
C YOU AGAIN
CADILLAC SHADOW
CAFE LATTE
CAJA VANG
CALL ME RITTER
CALL THE KING
CALLMEAWINNER
CALVIN ICE
CAMILLE GARDENIA
CANADIAN DOLLARS
CANNON FLAME
CAPTAIN COKE
CAPTAIN COOK

CAPTAIN MORGAN
CAPTAIN PHOTO
CAPTAINHASELHOF BE
CARLSON
CARNA SENSEI
CAROL
CAROLINE K
CASANOVA CLASS
CASH FLOW
CASH FOR MONEY
CASH NOIR
CASH SALI
CASINO GIRL
CASSANOVA K
CASSIOPEIA
CASSIOPEIA B F
CATCH ME A WINNER
CATJA MOSEBO
CATO
CAVANI
CAVIAR
CAVIAR DAMGÅRD

CAYMAN BEE
CAYOE FLEX
CE HINDØ
CELEBRITY WIND
CELINA HASTRUP
CELTIC
CERTAINLY A WINNER
C'EST PEAK
CETON SIMONI
CHABLIS
CHAKITA T HALL
CHAMP OLYMPIC
CHANDON
CHANEL CROSS
CHANELL SALLØV
CHAP A P
CHAPLIN
CHARDONNAY
CHARLIE SKOVSENDE
CHARMING BOOM BAY
CHASING SHADOW
CHATO SALLØV
CHECK IT OUT
CHECK OR BET
CHECKPOINT S H
CHEESECAKE
CHEETAH ELEGANCE
CHEETOSINMYSPEEDOS
CHELSEA
CHERIE SØLVTOP
CHESTER
CHIEF ONE
CHILLI FINE
CHILLI HOT BURN
CHILLI T
CHIO GILBAK
CHIVAS REGAL
CHLOE
CHOCK NOCK
CHOCOLATE DUST
CHURCHILL LINE
CICERO CÆSAR
CICI C N
CIKU BROGÅRD
CILLE SIMONI
CIMBA BROGÅRD
CINDERELLA
CINDY TIGER
CIPOLLINI

CITATION STAR
CITYGIRL D F
CLARK GABLE
CLASSIC SISA
CLEO GAMMELSBÆK
CLOONEY
CLOSE TO HEAVEN
CLOSE YOUR EYES
CMYNEWLOLLIPOP
COCKY
COCO COLLECTION
COCOCHANEL VIN
CENT
COCONOTZ
CODY
CODY LIGHT
COINTREAU
COLLINA SOTTO
COLOR BLIND
COMANCHE BOUNCE
COME ON HUGO
COME ON PARTY
COMET ELKÆR
COMMIT BOOM BAY
CONAIR M
CONFIDENCE
CONFUSION TÅRS
COOL SHADOW
COOL VACATION
COPAIN D'AMERIQUE
CORINNA TINGHØJ
CORNER TIKI
CORTEZ BOUNCE
CORVATINNI SKOV
COSTA DAY
COUNT ON ME K G
COUNTERSTRIKE
COUNTESS P D
COUNTRYGIRL D F
COUTINHO
COVINI
CRAZY HORSE
CREATED FACE
CUBA LIBRE ICE
CULT EGEDAL
CÆSAR C N
CÆSAR LIGHT
CÆSAR SPIN

DTC’s 75-års Jubilæumsløb
Indl. afd. - heste med højst 75.000 kr.:
11/9 Skive
20/9 Odense
21/9 Nykøbing
22/9 Aarhus
23/9 Bornholm
29/9 Charlottenlund
2/10 Aalborg
6/10 Billund
I alle de indl. afd. gives der fortrinsret til start
for heste, der endnu ikke har startet i en indl.
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afd. – ligesom der er fortrin ved en start i en
indl. afd. fremfor to starter i en indl. afd. osv.
Derefter gælder de normale regler for udvælgelse af heste til ordinære løb. Ærespræmie til
vinderens ejer.
Finale:
Odense 15/10
2140 meter. Autostart.
Præmiesum 75.000 kr. (30.000-15.000-8.0005.000-3.000 samt 2.000 kr. til øvrige startende
heste).

Intet indskud. Ærespræmie til vinderens ejer,
træner, kusk, staldmand og opdrætter. Dækken.
Kun heste der har startet i en indl. afd. i
DTC’s 75-års Jubilæumsløb kan startmeldes i
finalen (uanset startpræmiesum). I finalen har
vinderne af en indl. afd. fortrinsret til start,
derefter anden hestene fra de indl. afd. osv.
Ved lighed i den bedste placering i en indl.
afd. så gives der fordel til hesten med flest
startpoint ved startmeldingsdagen for finalen –
derefter lodtrækning.
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Ejerskifter

Meddelelser fra DTC ejerskifte
EJERSKIFTER:
Acolyte Hanover (us) til AB Pillos, 12/4, Leje
Afroditte Toft til Carsten Kragelund & Nicklas Korfitsen, Storvorde, 1/5
Alexia V (s) til Bent Dahl, Østermarie, 24/5
Almas til Erik Michael Drewsen, Næstved, 26/4
Amour d’Amerique til Julie Myrup & Jan Erik Karlsen, Skive, 4/4
Assiniboia Downs til Carsten Kragelund & Nicklas Korfitsen, Storvorde, 1/5
Ata Vategård til Brian Astrup, Randers SV, 29/4
Audi til Jensen & Jensen, 4/5
Aura Garbo til Theodor Racing, 1/5
Babe Love til Frank & Preben Sørensen, Vodskov, 2/5
Bastian Lendalund til Dorthe Iversen, Hammel, 30/4
Beater Saeboe til Pernille Skyum, Haslev, 6/5, Leje
Bombay Laser til Annika Kofoed & Terese Møller, Nexø, 16/5
Born To Hornline (s) til Christine Jensen, Ryslinge, 4/5
Breakaway Blåbjerg til Ole Møller & Thomas Olsen, Svaneke, 16/5
Brie de Meaux til Team Park 2016 ApS m.flere, 20/4, Leje
Cajamar til Peter Friis Pedersen, Skive, 1/4
Cannon Flame til Stald Euro Vison, 1/4
Cika R J til M. Christensen & S. Jakobsen, Skjern, 17/4
Cipollini til B. Haagensen & Jos. Olsson, Karise, 15/5
Counterstrike til Lasse Bek & Tor Raymond Lie, Viborg, 22/4
Crocodille Shadow til Camilla Spuhr Jensen, Væggerløse, 3/5
Danny Tamsen til Viktor Larsen, Nibe, 11/5, Leje
Delivery Boy til Telekæden Søborg & Alber Invest A/S, 1/5
Diamond Merci til Liv-Jorunn Lund, Idestrup, 14/5, Leje
Do YouWishDiamond til Team DAN-NOR, 1/5
Dusty Shadow til Stald Dusty Shadow, 1/5, Leje
Enzo Holmsminde til Pia Døes Hald, Tranbjerg J, 2/5
EquiFirst (d) til Helle Dyring Olsen, Skanderborg, 25/4
Estrella Sisa til Stald Pimax, 5/4
Hotter Than Fire (s) til Ellen Kirstine Rasmussen, Hjørring, 5/5
Ixa Girl (s) til K.H. Jensen & Stutteri Laser I/S, 15/5
Jullex Hero (s) til K.Petersen, M.Nilsson & A.Neumann, Allerød, 12/5
Let’s Go til Brit Ullerup, Holmegaard, 1/4, Leje
Miss Shadow til Mikkel Stub & Vibe Haastrup, Østermarie, ¼

Ninja Roland til Vivi Carina Nielsen, Nørresundby, 3/5
Pegasus N B til K.H. Jensen & Stutteri Laser I/S, 15/5
Pocono Downs til Carsten Kragelund & Nicklas Korfitsen, Storvorde, 1/5
Raleigh til Mikkel Olsen, Nykøbing F, 1/5
Ray Of Light til Sasja Nielsen, Sakskøbing, 17/5, Leje
Saxinthecity (us) til Timmy Ruusuviita, Give, 1/5, Leje
Scott Laser til Peter Friis Pedersen, Skive, ¼
Simoni’s Hombre til Diana & Bjarke Jensen, Præstø, 12/4
Sorrento til Marianne Fediøw, Rønne, 28/4
Staro Gypsy King (s) til Bjarke Haagensen, Karise, 15/5
Timon H J til Marianne Feidøw, Rønne, 28/4
Touch The Sky til Bjarne Beyer & Sofie Dam, Aakirkeby, 18/5
Tour de Pejsegård til L. Sørensen & J.M. Gudberg, Skive, 5/4, Leje
Ulrika Elkær til Laila Sørensen, Skive, 5/5
Uptodate til Peter Friis Pedersen, Skive, 1/4
Vicki Lund til Erik Michael Drewsen, Næstved, 24/4
Victoria Hastrup til Johnni Olsen & Rikke M. Jensen, Støvring, 12/5
Walkabout Shadow til Stald Undercover, 22/5
Waoo Lomomba til S. Jakobsen & M. Christensen, Spøttrup, 17/4

GENPART REGISTRERINGSATTESTER:
Crystal Phenom (us) ifølge Heidi Kieffer
Pegasus N B ifølge Kathrine Havmand Jensen
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Jokeren

SUCCESFULD HESTEEJER
- vandt Jydsk 4-årings Grand Prix med Bvlgari Peak
PORTRÆT: Mads Hviid Nielsen · SPORT: DM i Monté · NYE ANSIGTER: Frederik Kragh Olsen
GALOP: Derbybarometer · JURA: Dyrlægens erstatningsansvar · SPORT: DM for Amatører
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FORSIDEFOTO:
Rapperen og sangeren Jokerens hest
Bvlgari Peak med Steen Juul sejrede
overlegent i Jydsk 4årings Grand Prix.
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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

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

From Above US
Står også til tjeneste i 2017
på Hovhedegaard Hestecenter

af Marita’s Victory (us)
af Marita’s Victory (us)
1.10,9ak, 6.684.508 skr.
3,10,9ak, 6.684.508 skr.

D Train (us)
D Train (us)
Valley Victory (us)
Valley Victory (us)
MissMarita
Marita(us)
(us)
Miss

Garland Lobell (us)
Amour Angus (us)
Donerail (us)
Aldyth Hanover (us)
Baltic Speed (us)
Valley Victoria (us)
Joie de Vie (us)
Keystone Profile (us)

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

PRIS 2017: 0 kr. i forbedækning + 15.000 kr. ex. moms
HINGSTEHOLDER Hovhedegård Hestecenter ApS | Storhøjvej 3 | 9530 Støvring

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

Wiegaarden.dk · 153901

v. Donato Hanover (us)
v. Donato Hanover (us)
1.08,5ak*, $2.998.777
3,08,5ak*, $2.998.777

AndoverHall
Hall(us)
(us)
Andover
Andover Hall (us)

