
Det kan virke skørt. Men alle inkarnerede travfolk sørger 
for ikke at have bryllupsdag – eller kobberbryllupsdag selv 
om der skal regnes lidt mere på det – i slutningen af august, 
for så kan det ske at falde sammen med en Derbyweekend. 

Man sørger også for, at hele ens familie godt ved, at der 
ikke skal arrangeres noget familietamtam netop dén week-
end. Og gør de det alligevel, så bliver fremmødet meget 
begrænset, hvis hovedparten af familien er travfolk. Mon 
ikke også de allerstørste ”travtosser” regner ni måneder bag-
læns, og holder lidt igen i slutningen af november, hvis der 
er planlagt familieforøgelse…

For sidste weekend i august, så valfarter vi alle sammen 
til Charlottenlund Travbane nord for København. Mange 
arrangerer busrejser, hvor der bliver byttet en masse løgn 
undervejs, mens lige så mange har andre traditioner.

Gå med i Lunden
For mit eget vedkommende var jeg på plads til Dansk Trav 
Derby første gang i 1992, hvor Piccolo Diavolo med Tor-
ben Fischer var storfavorit. Men den var ikke frisk på da-
gen, og så vandt ”svenske” Predator med Jim Frick. Lidt et 
antiklimaks, men alligevel en stor oplevelse for en 15-årig 
knægt fra provinsen.

I år skal jeg så opleve mit 26. Trav Derby i træk. Og der 
er altså noget magisk ved at komme til Lunden i en Der-
byweekend. Det er der bare.

I år er det B-årgangens tur til at kæmpe om det blå bånd. 
I skrivende stund ligner det en duel mellem Peter Rudbecks 
Bad Moon Rising og Steen Juuls nye stjerne Bvlgari Peak. 
Bali, Børge og Blachman er førsteudfordrerne.

Husk Derbyauktionen lørdag aften
Årets Derbyauktion har i år skiftet navn til AGRIA 
Copenhagen Sale, og der er 68 rigtig spændende åringer 
under hammeren. Du finder auktionskataloget vedlagt 
dette nummer af Væddeløbsbladet, som naturligvis har 
DERBY som det overordnede tema. Vi har udvidet bladet 
med 20 siders redaktionelt indhold – god fornøjelse!  

De bedste Derbyhilsener

Jesper Elbæk
Redaktør, Væddeløbsbladet

DERBY TID!

Der er noget magisk  

ved at komme til Lunden  

i en Derbyweekend.  

Det er der bare

LEDER      

SÅ ER DET
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STORT DERBYTEMA! 

- BIRGER BARE BEDST?
Derbyer i B-årgangen: 

FORSIDE: 
Birger Jørgensen har vundet land-
schampionatet 17 år i træk, og har 
topchance i begge årets Derbyløb.

Low Starch er et suppleringsfoder med et ekstra lavt indhold af stivelse (4%) og sukker (4%), 

hvor energien hovedsagligt kommer fra det høje indhold af fedt og fibre. Performance Low Starch 

indeholder aktiv levende gær, som hjælper med at balancere hestens fordøjelse af foderet. Foderet 

har et højt indhold af protein og ekstra tilsatte mineraler for nemmere at balancere den samlede 

foderration allerede ved en lav mængde.

Du kan se hele vores fodersortiment på www.krafft.nu. Rådgivning 80253363 mail direct@krafft.nu
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SPORT        Derbybarometer Trav Derby 

De seneste tre år er Dansk Trav Derby blevet vundet af en megafavorit. Først Tumble Dust til 
odds 1,70 efter spids det meste af løbet, dernæst var Winston Sisa til odds 1,57 alene på banen, 

og i fjor var det ”den røde kampvogn” Axel, som kunne vinde uden problemer til odds 1,68

TEK ST: JESPER ELBÆK 

– men ikke nogen ”16 for 10 vinder” i år!
Bad Moon Rising
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Så lavt et vinderodds får man med garanti ikke i 2017-udgaven 
af Dansk Trav Derby. For feltet er noget mere homogent i år, 
selvom der selvfølgelig også er nogen, der skiller sig markant ud.

På det tidspunkt, hvor denne artikel skrives, så er Jydsk 4-årings 
Grand Prix afviklet. Dette løb kaldes også ”det jyske Derby”, og 
her får man en god indikator på, hvilke heste, der skal dyste i 
kampen om det blå bånd den sidste søndag i august.

Rudbeck har favoritten trods alt
”Form slår klasse”, det ved jeg godt. Og man har efterhånden set 
en del Derbyvindere, som kan beskrives som træningsprodukter. 
Men en af de heste, der har tegnet årgangen lige fra første skridt, 
det er Peter Rudbecks Muscles Yankee-søn Bad Moon Rising.

Den vandt Jydsk 2-årings Grand Prix, Dansk Opdrætnings-
løb, Dansk Trav Kriterium og Grand Circle 3-års Championat. 
Den har vundet 13 gange i 23 starter og står med godt 1,4 mio. 
kr. på præmiekontoen. Og så var Bad Moon Rising anden i Jydsk 

Bad Moon Rising vandt Dansk Trav Kriterium på en forrygende slutspeed, men blev 
besejret af Stald Jokerens Bvlgari Peak i Jydsk 4-årings Grand Prix. Foto: Burt Seeger 
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4-årings Grand Prix.
Ret meget mere vil jeg ikke skrive om Peter Rudbecks 

hest, for Henrik Dyhrberg har skrevet en selvstændig arti-
kel om Bad Moon Rising, som blev kåret som både ”årets 
2-åring” og ”årets 3-åring” til Hestesportens Galla de to 
respektive år.

Jokerens hest udfordrer
En hest, som for alvor har meldt sig ind i årgangstoppen 
i år, er Bvlgari Peak. Den blev købt på Derbyauktionen 
for 165.000 kr. af Stald Søndergaard ved Mona Zaremba. 
Derefter gik Ready Cash-sønnen i træning hos Danmarks 
førende træner, Flemming Jensen fra Aalborg, som dog 
aldrig helt fandt nøglen til hesten.

To sejre i ti starter for Flemming Jensen blev det til, og 
største triumf var sejr i Jydsk 3-årings Grand Prix Conso-
lation. Da Mona Zaremba på et tidspunkt ville sælge alle 
sine heste, kom rapstjernen Jokeren ind i billedet. Han 
og nogle kammerater fra slænget fik lov til at leje Bvlgari 
Peak, og de satte den i træning hos den levende Lunden-
legende Steen Juul.

Resten er et eventyr. Syv sejre og to andenpladser i ti 
starter er det blevet til hidtil, og kronen på værket var sej-
ren i Jydsk 4-årings Grand Prix, hvor Steen Juul tog fusen 
på konkurrenterne ved at bombe til spids. Derefter var lø-
bet låst, og Bvlgari Peak defilerede hjem til sejr på relativt 
billige 1.16,3a/2360m.

Også Bvlgari Peak har sin egen artikel i dette temanum-
mer af Væddeløbsbladet. Det har ”Mr. Derby”, Steen Juul, 
i øvrigt også. 

Anpartshesten med en skrue løs
Med sådan en overskrift, er der nok nogle stykker, der bli-
ver godt forargede. Men det er faktisk blot en gengivelse af, 
hvad anpartsstalden Team Lundens primus motor Carsten 
Bundgaard sagde på et tidspunkt, hvor Bali havde galop-
peret lige vel meget. Senere har Bundgaard – med et smil 
– ændret sin udtalelse til ”to skruer løs, mindst”.

Bali blev handlet til hovedstadsbanen i oktober 2016 for 
ganske mange penge og blev solgt ud på 500 anparter á 
1.000 kr. som engangsbeløb. Hver gang Bali tjener penge, 
så trækkes der lod om præmierne blandt de mange anparts-
havere, og i skrivende stund har Bali tjent cirka 225.000 
kr. i Team Lundens regi. Der trækkes i øvrigt lod om hele 
hesten på Lundens finaledag i 2017, så en heldig mand får 
en elitehest for sølle 1.000 kr.

For Bali ér god. Det beviste den blandt andet sidste år, 
hvor den vandt Dansk Avlsløb i Aarhus på 1.15,8a/1800m. 
Ganske vist var de bedste i årgangen ikke meldt i løbet, 
men ingen kan tage sejren og førstepræmien på 78.000 kr. 
fra hesten eller ejerne. 

2017 har startet lidt mere usikkert, men der var trods alt 
fremgang at spore i Jydsk 4-årings Grand Prix, hvor Bali 
blev tredje og gik over mål med fuld fart. Ved den lejlig-
hed kørte Lunden-træner Ken Ecce hesten, og mon ikke 
det også fortsætter sådan. Steen Juul træner Bali til daglig, 
men vælger jo nok selv Bvlgari Peak.

27/9-2015  
– Jydsk 2-årings Grand Prix – Bad Moon Rising/ 

Birger Jørgensen – 1.17,9a/1800m

08/11-2015  
– Dansk Opdrætningsløb – Bad Moon Rising/ 

Birger Jørgensen – 1.16,4a/2000m

31/7-2016  
– Jydsk 3-årings Grand Prix  

– Blachman/Morten Juul – 1.17,5a/2360m

02/10-2016  
– Dansk Trav Kriterium – Bad Moon Rising/ 

Birger Jørgensen – 1.15,2a/2500m

21/10-2016
 – Grand Circle 3-års Championat – Bad Moon Rising/

Birger Jørgensen – 1.14,8a/1900m

02/07-2017
 – Jydsk 4-årings Grand Prix – Bvlgari Peak/ 

Steen Juul – 1.16,3a/2360m 

Hvem har vundet storløbene  
i B-årgangen hos  

hingstene og vallakkerne?

Blachman, Balotelli og mange boblere
Vinderen af Jydsk 3-årings Grand Prix og toer i Dansk Trav 
Kriterium, Blachman, er ikke helt kommet i gang endnu i 
år, så den må finde sig i en fjerdeplads på Derbybaromete-
ret. Det er Skive-træner Morten Juul, der træner hesten, og 
selvom han ikke kører mange løb selv, så ønsker ejerne Team 
A P, at Juul også selv kører hesten i alle løb.

Aalborg-træner Anders Pedersen har et par dygtige heste 
i B-årgangen. Balotelli får femtepladsen på denne liste og 
viser imponerende form, og så har Pedersen også Beyblade i 
sin stald. Beyblade vandt en prøve til Jydsk 4-årings Grand 
Prix men fik et hårdt løb i selve Grand Prixet og gik kold 
på dét. Anders Pedersens kanoner kan du også læse mere 
om andetsteds i dette magasin.

Boblere er der masser af i denne årgang: Børge, Badass, 
Blue Night og Bivo Torkdahl er nogle af dem i en særdeles 
stærk og jævnbyrdig årgang.

Derbybarometeret er udarbejdet med deadline 28. juli 2017. 
Listen er forbeholdt danskfødte 4-årige hingste og vallakker. For 
at få plads på listen kræves det, at hesten har gjort mindst én 
start på en dansk bane i 2017.  n

SPORT        Derbybarometer Trav Derby 
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1 BAD MOON RISING 
Afstamning: Muscles Yankee – Anacott Steel  
Statistik 2017: 5 starter: 2-1-0  
Indkørte præmier 2017: 193.500 kr.
Total præmiesum: 1.448.789 kr.
Træner: Peter Rudbeck, Skive
Ejer: Stutteri Hole In One
Opdrætter: Peter Rudbeck 
Kusk: Birger Jørgensen

2 BVLGARI PEAK 
Afstamning: Ready Cash – Inpursuitofvictory   
Statistik 2017: 10 starter: 7-2-0  
Indkørte præmier 2017: 377.722 kr.
Total præmiesum: 421.072 kr.
Træner: Steen Juul, Charlottenlund 
Ejer: Stald Jokeren (leje) 
Opdrætter: Stutteri & Kennel Peak I/S
Kuske: Flemming Jensen, Steen Juul, Thomas Uhrberg   

3 BALI 
Afstamning: The Liquidator – Omega Sund  
Statistik 2017: 6 starter: 0-2-1  
Indkørte præmier 2017: 100.750 kr.
Total præmiesum: 478.557 kr.
Træner: Steen Juul, Charlottenlund
Ejer: Team Lunden
Opdrætter: Erik Holmsgaard
Kuske: Ken Ecce, Steen Juul

4 BLACHMAN 
Afstamning: The Liquidator – JLO Monsterbabe  
Statistik 2017: 5 starter: 0-0-1  
Indkørte præmier 2017: 42.150 kr.
Total præmiesum: 425.600 kr.
Træner: Morten Juul, Skive
Ejer: Team A P
Opdrætter: Morten Melin
Kusk: Morten Juul 

5 BALOTELLI 
Afstamning: ENS Snapshot – Pearsall Delivery  
Statistik 2017: 7 starter: 4-1-0  
Indkørte præmier 2017: 43.305 kr.
Total præmiesum: 141.859 kr.
Træner: Anders Pedersen, Aalborg
Ejer: Larsen & Larsen I/S
Opdrætter: Torben Christiansen
Kuske: Björn Goop, Henrik Lønborg, Anders Pedersen   

Foto: KM Foto

Foto: Ole Hindby

Foto: KM Foto

Foto: KM Foto

Foto: Ditte Hesselborg
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PORTRÆT        Mr. Derby Steen Juul

Man kan godt sammenligne Steen Juul med en god f laske 
rødvin – han bliver næsten bedre med årene, og selv om han 
godt kunne trække sig tilbage på gården i Osted sammen 
med Fru Kirsten og nyde pensionisttilværelsen, virker den 
snart 67-årige Lunden-træner næsten mere motiveret og 
”sulten” på at køre travløb end nogensinde.

Midtvejs i sæsonen har Steen Juul således et forspring på 
17 sejre til Birger Jørgensen og 20 til Jeppe Juel i kampen 
om landschampionat, som Birger Jørgensen ellers har haft 
nærmest monopol på siden 1985. Kun to 
gange, i 1994 og 1999, er det lykkedes 
for Steen Juul at stikke en kæp i hjulet 
på Århus-træneren, og i år sker det må-
ske igen – men det vender vi tilbage til.

Denne artikel handler således primært 
om Steen Juuls syv Derbyvindere – fra 
For Ever Vixi til Leviti – Steen Juuls 
foreløbig sidste Derbyvinder, der i 2007 
førte fra start til mål og opfyldte den 
jyske forretningsmand Preben Olsens 
drøm om en Derbysejr. 

For Ever Vixi 1983
Efter to tredjepladser med hhv. Copper-
field og Epeiros fik Steen Juul sin første sejr med For Ever 
Vixi, der mindre end to uger inden Derbyet blev solgt til 
en af hans gamle hesteejere, Ivar Hvitfeldt (Stald A.T.A.) 
fra Århus, som brændende ønskede sig en Derbydeltager. 

– For Ever Vixi var udbudt til salg, og jeg tog over for at 
kigge på den. Den gik med jernsko, men jeg skoede den om 
til aluminiumsko, og så vandt den Derbyet, siger Steen Juul.

– Han var måske ikke årgangens bedste hest, men det 
var en meget jævnbyrdig årgang, og han gjorde det egent-
lig rimeligt efterfølgende. Desværre blev For Ever Vixi 
syg på rejsen til Finland, da han skulle starte i Guldskoen 
på Vermo. Man frygtede det var Baron Gruffs syge (den 

samme sygdom Tarok døde af, red.), og han stod i f lere 
dage i Finland inden, vi kunne transportere ham hjem. 
Han slog bl.a. senere Farokken i et løb i Aarhus, men han 
nåede aldrig op på det samme niveau igen.

Konsonant 1987
Konsonant var et typisk træningsprodukt, der bare var bedst 
på dagen, men han gik trods alt til start i Derbyet som 
favorit (45:10), og indfriede forventningerne med en fin 

sejr efter en god afslutning. Konsonant 
ejedes af Vang Hovedgård, der som no-
get ganske enestående også vandt Dansk 
Galop Derby samme år med Farandole, 
og for Steen Juul blev Derbydagen ét stort 
triumftog med ikke færre end seks sejre, 
heriblandt Derby Consolation med Kalle 
Pil. 

– Jeg er enig med dig i, at Konsonant 
ikke var årgangens bedste hest, selv om 
han tidligere havde vundet Kriterium 
Consolation, så helt ”ueffen” var han trods 
alt ikke, men jeg betragter Konsonants 
Derbysejr som en af mine største træner-
præstationer, fastslår Steen Juul. 

– Det var den første Derbyvinder, jeg kørte uden sko, 
selvom det ikke var vildt moderne dengang. Konsonant var 
en stærk og reel hest, men han havde utroligt svært ved at 
leve op til forventningerne efter Derbyet og endte faktisk 
som formløbshest hos min bror Per i Skive. 

New Quick 1990
Tre år senere var Steen Juul igen på pletten – denne gang 
med New Quick, der nærmest var født til succes som første 
afkom efter den tidligere verdensrekordholder Dilli Hanover.

– Helt modsat f.eks. Konsonant, så var New Quick et af 
talenterne i årgangen. Det viste han allerede som 3-års, men 

gøre det igen?
Et nostalgisk tilbageblik i selskab med Steen Juul, som foreløbig har vundet Dansk 
Trav Derby syv gange siden 1983 – fra For Ever Vixi til Leviti. I år er ”Juulemanden” 

topaktuel med Jydsk 4-årings Grand Prix-vinderen Bvlgari Peak – en af staldens mange 
Derbykandidater – og samtidig er sigtet indstillet på landschampionatet. 

TEK ST: HENRIK BERG

”Mr. Derby”Kan

”Jeg kan da ikke af-
vise, at jeg vil satse 
lidt mere på at hive 
landschampionatet 
hjem, hvis det bliver 
ved med at gå godt 
sidst på sæsonen”
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gøre det igen?

Steen Juul i en afslappet situation til 
årets Elitlopps-meeting på  

Solvalla Travbane. Foto: Burt Seeger.



han røg desværre ind i noget virus op til Derbyprøven, hvor 
han klappede helt sammen. Det betød, at han kom med på 
et wildcard, og han var bestemt ikke nogen oplagt Derby-
vinder, husker Steen Juul. 

– Efter Derbyprøverne gik New Quick hjem til sin op-
drætter og ejer, dyrlæge H.C. Sørensen i Biersted, for at 
komme væk fra de eventuelle bakterier, der forårsagede 
virussen. Han havde bare luntet lidt rundt for at komme 
på højkant igen og kom tilbage til stalden dagen før Der-
byet, så vidt jeg husker. 

– Efter 4-årssæsonen var New Quick mest hjemme hos 
H.C. Sørensen, og selvom han måske ikke voksede helt ind i 
eliten, gjorde han det trods alt rimelig godt i hurtigklassen. 

Rudolf Le Ann 1993
”Den sorte perle” betegnes som en af de bedste danskop-
drættede heste gennem tiderne, og mange husker sikkert 
stadig Derbysejren, hvor Rudolf Le Ann i overlegen stil 
sejrede i ny verdensrekord, 1.15,9a/3000 meter. 

– Rudolf Le Ann var bare fantastisk, og helt sikkert en 
af de bedste heste, jeg nogensinde har trænet og kørt. Det 
er selvfølgelig altid svært at sammenligne forskellige heste, 
men Rudolf var en ener, siger Steen Juul.

– Op til Derbyet stod han oppe på ejeren Denny Bendt-
sens stutteri, hvor Arne Normann kørte ham langsomt til 
hverdag, men han kom ind på Lunden, og jeg kørte alle 
hurtigarbejder med Rudolf Le Ann. Dén model fungerede 
helt perfekt. 

– Efter Derbyet fik han en downperiode, og det endte 
med, at han blev opereret i halsen som 5-års, hvorefter jeg 
fik ham ned på gården. Jeg vandt bl.a. et løb med ham i 
Frankrig, men synes aldrig han blev den hest, han var inden 
operationen. Det lyder måske lidt mærkeligt, i og med at 
han vandt både Sweden Cup og Mesterskab for Danmark, 
men det var sådan, jeg følte det.

Skalflex 1994
Familiehesten Skalflex havde ikke gjort meget væsen af sig in-
den Derbysæsonen, men som 4- og 5-års var der ikke mange, 

der kunne følge Espay-søn-
nen, som var opkaldt efter 
ejerfamiliens virksomhed.

– Skalf lex er en af de he-
ste, jeg har været helt sikker 
på, skulle vinde Derbyet. 
Han gik et fantastisk løb i 
Derbyprøven, hvor jeg fort-
satte med at køre for fuldt 
rundt svinget og ned ad 
langsiden. Han holdt far-
ten fint, og jeg var aldrig i 
tvivl om, at han kunne stå 
de 3000 meter, lyder det fra 
Steen Juul. 

– Første gang, jeg havde 
kontakt med Skalf lex, var i 
forbindelse med prøverne til 

Jydsk 4-årings Grand Prix. Han galopperede hver eneste 
gang fra start – det gjorde han også i Jydsk 4-årings Grand 
Prix, hvor Christian Clausen kørte. Den hest, jeg skulle 
have kørt, var slettet, så jeg stod og kiggede på Skalf lex og 
fik ”læst” lidt på ham.

– Jeg skulle så køre ham i den næste start i Aalborg og tog 
derop i god tid for at se på, hvad vi kunne gøre. Jeg endte 
med at pille det hele af ham – han gik med et specielt bid, 
tjek m.m. – og det var dét, der skulle til. Han kunne simpelt-
hen ikke lide at være spændt op, han havde brug for noget 
bevægelsesfrihed, og sidenhen galopperede han aldrig mere.

– Ejersønnen Leo Søndergård Larsen kørte også Skalf lex 
i f lere løb med fin succes, og jeg sagde til ham, at han skulle 
lade være med at køre for langsomt op til startbilen, men i 
stedet bare slippe ham, og det fungerede hver gang, husker 
Steen Juul, som også fortæller, at Skalf lex desværre døde 
allerede som 6-års som følge af tarmslyng.

Atom Tess 1997
Steen Juuls sjette Derbysejr kom med Peter Rasmussen-
trænede Atom Tess, der trods galop på første langside for-
måede at vinde Derbyet.

– Vi blev påkørt af Flemming Jensen med Attention New, 
der pullede meget, så Atom Tess galopperede. Vi tabte en 
del meter og kom frem for alt til at sidde sidst, men ud på 
sidste omgang gik jeg med i tredje spor, og han lavede en 
superpræstation den dag, siger Steen Juul. 

– Vi vandt også Jydsk 4-årings Grand Prix, og det var før-
ste gang, jeg pillede skoene af ham. Peter Rasmussen stod for 
træningen, men jeg var med indover, når det handlede om 
skoning og balance. Da jeg sagde til min gode kammerat, 
ejeren Ole Knudsen, at vi skulle pille skoene af Atom Tess, 
var han nær ved at få et føl, men han dansede bare rundt 
den dag og var jo i det hele taget en fantastisk hest. En af 
de allerbedste heste, jeg har kørt, siger Lunden-træneren. 

Leviti 2007
Det er efterhånden ti år siden, Steen Juul senest vandt Der-
byet, men hvis ”statistikken” holder, og der skal gå ti år mel-
lem Derbysejrene, er det i år, han igen slår til. 

Steen Juul rangerer selv Bvlgari Peak øverst af sine B-stjerner og omtaaler den som en hest, der kan 
vinde Derbyet. Foto: Ole Hindby.

PORTRÆT        Mr. Derby Steen Juul
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Inden denne sæson udtalte Steen Juul, at han i 
2017 kunne få en stor sæson med mange fine 
heste i stalden, og det har bestemt holdt stik. 
Team Juul råder især over en imponerende sam-
liang 4-åringer, hvilket også kom til udtryk i Jydsk 
4-årings Grand Prix, hvor Bvlgari Peak sejrede, 
mens Bali, Børge og Bivo Torkdahl alle var i 
præmierækken. I alt snuppede Team Juuls heste 
414.000 kr. af en samlet præmiesum på 560.000 kr. 

– Det siger sig selv, at Bvlgari Peak er en af dem, der 
kan vinde Derbyet. Han har taget løbet rigtig fint, 
og der var stort set ingen anmærkninger, da vi tjek-
kede hestene igennem to dage efter Grand Prixet.
 Som det ligger nu, kører jeg Bvlgari Peak i Der-
byet, i og med at vi har kuske til de øvrige heste. 

– Bali var den, der var mest medtaget efter År-
hus, men det var ikke helt overraskende, da han 
ikke trives på banen. Han var en lille smule slidt 
i en kode og i knæene. Ryggen havde det hel-
ler ikke for godt, for han løber og spænder sig 
hele vejen. Bortset fra det, så gik han jo et su-
perløb og var helt ukørt over mål. Han er efter-
følgende blevet behandlet og træner på igen. 

– Børge gik også godt og holdt farten fint til 
slut, hvor han faktisk også tog lidt ind på de for-
reste. Han vil være væsentlig bedre næste gang 
og er opadgående i træning. Han er på vej tilbage. 

– Endelig er der så Bivo Torkdahl, der lig-
ger lidt under de andre i kapacitet, men han gik 
også klart positivt i Jydsk 4-årings Grand Prix 
og holdt farten hele vejen, afslutter Steen Juul. 

Steen Juuls Derbyskyts

En af de heste, der kommer til at tiltrække sig enorm 
opmærksomhed i årets Derby, er anpartshesten 

Bali, som med Charlottenlund Travbane som primus 
motor er solgt ud i 500 andele. Foto: KM Foto.

– Jeg var slet ikke blandet ind i handlen omkring Leviti, 
men kom først ind i billedet, da jeg blev spurgt, om jeg 
ville have ham i træning, og det ville jeg selvfølgelig gerne. 
Jeg havde dog set hesten som 3-års, vor Søren Kolberg 
selv trænede ham, og vidste, at det var en tiltalende hest, 
mindes Steen Juul.

– Jeg mener dog ikke, at Leviti var den bedste hest i år-
gangen, hvor jeg holder Local Conch en klasse over. Han 
gik et par fine løb efter Derbyet, men han brækkede des-
værre ned op til sæsondebuten på Musketerdagen i Skive 
som 5-års. 

– Han fik problemer med et gaffelbånd efter et arbejde 
på Skovbo og blev aldrig den samme hest igen. Han kom 
efterfølgende tilbage til Søren Kolberg, hvor han fik tid 
til at komme sig, men Leviti kom aldrig på toppen igen, 
siger Steen Juul.

Ud over de syv Derbysejre, så har Steen Juul også vundet 
Dansk Hoppe Derby fire gange som kusk, og yderligere 
én gang som træner. Vinderne var Early Dirt (1982), Ignis 
Løjbjerg (1986), Diva Derm (2000 med Arvid Olsen som 
kusk), Irony Of Fate (2005) og Peak Performance (2011).

Landschampionatet ikke et mål i sig selv
Som nævnt har Steen Juul lagt sig suverænt i spidsen på den 
danske sejrsliste og holder stadig et forspring på 17 sejre 
til Birger Jørgensen, som ellers har siddet solidt på tronen 
som den oftest sejrende danske travkusk igennem mange år.

Der er dog stadig lang tid til nytår, og Steen Juul er ikke 
meget for at indrømme, at landschampionatet er inden for 
rækkevidde.

– Landschampionatet er ikke noget, man ”går” efter. Jeg 
gør det så godt, jeg kan, og målet er at få det bedste ud af 
de heste, jeg kører, hver eneste gang. Hvis det så bliver til 
et championat på Lunden eller en af de andre baner er det 
selvfølgelig bare super, men det er ikke et mål i sig selv, 
siger Steen Juul. 

– Nu må vi se, hvordan det ser ud, når vi når hen sidst 
på sæsonen. Jeg har jo heldigvis et fint samarbejde med 
bl.a. Gordon Dahl og Marc Bæk Nielsen og får mange fine 
køreture den vej, og jeg vil selvfølgelig blive ved med at 
køre de heste, jeg bliver tilbudt. Det er jo som regel ikke 
nogle ”gedebukke” de kommer med, og hvis det bliver ved 
med at gå godt, kan jeg da ikke afvise, at jeg vil satse lidt 
mere på at hive landschampionatet hjem – men igen, der 
er stadig mange løbsdage tilbage i sæsonen, fortæller Steen 
Juul til Væddeløbsbladet. 

Man kan kun være imponeret over den energi, Steen 
Juul lægger for dagen. Dåbsattesten taler sit tydelige sprog, 
men han kører med en motivation og en sejrsvilje som i 
sin ungdoms vår, selvom helbredet gang på gang har truet 
med at sætte en stopper for karrieren. 

– Jeg har det nok bedre fysisk end for to år siden, men jeg 
vil jo stadig gøre mit bedste hver gang, jeg går ud og kører 
løb, siger Steen Juul, som ikke har planer om at ”lægge op” 
lige foreløbig, men Kosters legendariske rekord på ti Der-
bysejre regner han ikke med at kunne nå.

– Det kan ikke lade sig gøre. Det er uden for min ræk-
kevidde, afslutter den levende Lunden-legende. n
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STORE  
HESTEDAG
FEJRER HESTEN

Med mere end 1.000 
heste og 20.000 
hestefolk samlet 
på Dyrskuepladsen 
i Roskilde til Store 
Hestedag er der lagt op 
til et brag af en weekend 
fra den 2.-3. september

TEK ST: CHRISTINA ADLER JENSEN

Danmarks største udendørs hestear-
rangement samler hele hesteverde-
nen på Dyrskuepladsen i Roskilde 
til to dage med store hesteoplevelser. 
Oplev clinics, konkurrencer, bedøm-
melser, Det Store Hesteshow – og 
ikke mindst en god hestestemning. 
For på Store Hestedag samles alle 
slags heste med alle slags færdighe-
der. Her er både raceheste og spæn-
dende blandinger; polo-ponyer og 
dressurheste, travheste og pony-
games-ponyer.

Foto: R
idehesten.com

/Jørgen B
ak R

asm
ussen

Her vises alle slags færdigheder og di-
scipliner: Oplev military og Mounted 
Games, Subaru Cup og ridebane-
springning, dressur, agility og meget 
mere.

Dressurkonkurrencerne på Store 
Hestedag arrangeres i samarbejde med 
Vindinge Rideklub og springkonkur-
rencerne i samarbejde med Hede-
husgårdens Rideklub. Ønsker du at 
deltage, så kan du se nærmere på pro-
positionerne på hjemmesiden: www.
storehestedag.dk h

PROGRAM PÅ  
BANEN
I skrivende stund er tilmeldinger 
stadig åbne og programmet derfor 
endnu ikke endeligt fastlagt. Først 
medio august kan du på www.sto-
rehestedag.dk gå på opdagelse i 
programmet – men vi tør godt love 
masser af oplevelser med heste.

CS
H

VIL DU VIDE MERE OM STORE HESTEDAG? GÅ IND PÅ WWW.STOREHESTEDAG.DK

DENNE ARTIKEL ER BRAGT I 
SAMMARBEJDE MED:  



Foto: Ridehesten.com/Jørgen Bak Rasmussen

Foto: Ridehesten.com/Jørgen Bak Rasmussen Foto: Ridehesten.com/Jørgen Bak Rasmussen

ER DIN HEST  
DAGENS HEST?
Alle heste, uanset alder og racerenhed, 
kan deltage i Store Hestedags bedøm-
melser, der udføres af professionelle dom-
mere. Hesten vurderes på helhedsindtryk-
ket og på selve mønstringen, og de bedste 
heste udtages til finalen Dagens Hest. 

Foto: Ridehesten.com/Kristine Ulsø Olsen

STORE HESTESHOW
To gange hver dag kan publikum opleve 
det store hesteshow, hvor mere end hun-
drede heste viser deres kunnen frem i 
Ring 1. Oplev de mange racers koreo-
graferede show, se de mange ridedisci-
pliner, køreshow, western, ponyræs og 
meget mere. I år gæstes Hesteshowet af 
internationale gæster, der præsenterer løs 
dressur på store og små heste.

STORT OG LÆKKERT 
RYTTERMARKED
Køb ind til dig og din hest i en af de mere 
end 150 stande, der sælger alt fra hovren-
sere til luksus-hestetrailere; Store Heste-
dags ryttermarked har noget for enhver 
smag og enhver pengepung.

Også i år kan du shoppe i det 5.000 kva-
dratmeter store indendørs ryttermarked 
i hal 7 og 8.

LIGNER DIN HEST 
STALDENS DRONNING?
…og kigger de andre ryttere længsels-
fuldt efter din hests franske fletning, eller 
glinsende pels? Så er Nathalie Horse Care 
Danske Groomingmesterskab 2017 lige 
noget for dig. Bedømmelser i fire klasser:

A: Race-klasse, hvor hesten skal repræ-
sentere sin race på bedste vis, herunder 
evt. også udsmykning
B: Race-klasse med føreren i tilhørende 
påklædning
C: Stævneklar, hvor hesten er klargjort, 
som skulle den til stævne
D: Pony/børn til og med 16 år. Kom og 
vis hvor flot du har gjort din pony
Tilmelding via St. Hestedags hjemmeside 
www.storehestedag.dk.

FART OG FÆRDIG
HEDER – SE MOUNTED 
GAMES
På Store Hestedag kan du i år prøve den 
populære sport Mounted Games. Kompe-
tente trænere tager dig sikkert igennem 
forskellige lege, og du får lov til at ride på 
nogle af rytternes søde ponyer.

Tempoet bestemmer du, og du kan også 
blive trukket, hvis du vil. Workshoppen er 
gratis.

FRA FØL TIL RIDE
HEST – DEN ENKLE 
OG SIKRE VEJ 
Der vil være flere informative clinics. 
Bl.a. er to af hesteverdenens kapa-
citeter gået sammen i et nyt sam-
arbejde om kommunikation mellem 
hest og menneske. Majbritt Car-
ter, Danmarks første certificerede 
Monty Roberts træner, og Søs Fe-
jerskov, grundlægger af RytterYoga 
og Fit2Ride præsenterer deres nye 
samarbejde og nye program under 
titlen ” Fra føl til ridehest - den enkle 
og sikre vej”. Målet er at undgå pro-
blemer undervejs i træningen ved at 
skabe en tættere og mere direkte 
forbindelse mellem hest og rytter, 
uanset om man arbejder fra jorden 
eller fra ryggen af hesten. 

Foto: Ridehesten.com/Kristine Ulsø Olsen
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SPORT        Harald Lunds Mindeløb

FANDT FRELSE
FALSTER

TEK ST: JESPER ELBÆK | FOTO: L A SSE JESPER SEN

Årets største løbsdag på Nykøbing Falster Travbane er i særklasse Harald Lunds Mindeløbsdag, hvor 
banens allerstørste profil gennem tiderne, mindes med et løb for de bedste heste i Danmark

Aalborg-træner Jeppe Juel vandt Harald 
Lunds Mindeløb for andet år i træk. 
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Vejrguderne forbarmede sig heldigvis over falstringerne, 
for DMI havde lovet regn i tøndevis. Det blev dog kun til 
et par enkelte spande, og godt for dét. Man kunne også 
have frygtet, at vejrprognoserne havde afholdt en masse 
publikummer fra at møde op til topvæddeløb, men det var 
heller ikke tilfældet, og banespilsomsætningen holdt stort 
set niveau med 2016, hvor vejret var vidunderligt.

Jeppe Juel vandt for andet år i træk
Aalborg-træner Jeppe Juel har fået en god vane med at 
tage til Falster og vinde hovedløbet. Sidste år formåede 
Stelton at besejre Peter Rudbecks Derbyvinder fra 2013, 
Stand And Deliver – endda efter et hårdt løb udvendigt 
for denne – og i år hed vinderen Tripolini V P, som også 
gik den tunge vej som første hest i andet spor.

Det var René Jonassen, der var bombet til spids med 
Standout, og der blev egentlig aldrig rigtig køring om spid-
sen. Det var ellers forventet med O’Grady og Stand And 
Deliver i feltet. Jeppe Juel satte tommelskruerne på rundt 
sidste sving, gled forbi og sejrede faktisk ret let. Mellem 
heste afsluttede O’Grady forrygende til andenpladsen for 
Steen Juul, og al snak om pensionering af en af Danmarks 
bedste heste forstummede øjeblikkeligt!

Det var anden sejr i træk i den bedste klasse i Danmark 
for Tripolini V P, som også vandt på Grand Prix-dagen i 

Aarhus i starten af juli, og som nu – måske – står foran et 
eventyr i USA.

– Ja, når jeg nu vandt hernede igen, så lader jeg nyheden 
slippe ud. Jeg vil mægtig gerne sende staldens to bedste 
hurtigklassetravere, nemlig Tripolini V P og Stelton, til 
USA. Jeg har et godt netværk derovre, og gode folk til at 
træne, og så kunne jeg selv f lyve over og køre dem i løb 
fra tid til anden, fortalte den tidligere nordiske og danske 
mester til Carsten Bundgaard i vindercirklen.

– Min far har dog også et tungt ord at skulle have sagt, 
for det har vel ikke gået for godt de gange vi har prøvet at 
slippe hestene af syne, uden selv at have det daglige an-
svar for dem og den daglige kontakt med dem, fortalte en 
mudderbeklædt Jeppe Juel.

Flotte præstationer i rammeprogrammet
Dagen igennem blev der vist fin sport på Nykøbing Falster 
Travbane. Løbet Stayerpokalen blev dog ganske drama-
tisk, idet den førende Onceforallface slyngede sig i vild 
galop med 250 meter til mål. Det forstyrrede selvfølgelig 
de bagvedliggende, men Morten Friis fik lige nøjagtig 
kastet sig inden om med Race Cowboyland, som kunne 
sejre i stenhård kamp med Dekadent K og Osbourne, som 
hver for sig havde stor ære af løbet.

Og ja. Race Cowboyland VAR uden for de hvide af-

FANDT FRELSE
FALSTER

TEK ST: JESPER ELBÆK | FOTO: L A SSE JESPER SEN

Årets største løbsdag på Nykøbing Falster Travbane er i særklasse Harald Lunds Mindeløbsdag, hvor 
banens allerstørste profil gennem tiderne, mindes med et løb for de bedste heste i Danmark

Tripolini V P har taget skridtet ind i den danske elite, og træner Jeppe Juel ønsker at matche hesten mod VM på Yonkers Raceway senere på året. 
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mærkningspæle i opløbet, men blev frikendt af dommerne, 
fordi Morten Friis ikke havde vundet terræn ved at være en 
smule uden for pælene. Vurderingen var, at det var nød-
vendigt at korrigere hesten for at undgå styrt.

På Nykøbing Falster Travbane – og ja velsagtens også 
på alle de andre væddeløbsbaner – så er det lokale ama-
tørmesterskab meget prestigefyldt at vinde. I år tog Tobias 
N. Jonassen fusen på samtlige konkurrenter ved at køre til 
spids med Tutu, og så bare successivt skrue farten i vejret. 
Sejren blev helt overlegen, og det er bare at lette på hatten 
for den unge Jonassen, som også blander sig i toppen af 
pointlisten i talentkuskematchen ”Sigter Mod Stjernerne”.

Har Foget allerede ramt stjernerne?
Konkurrencen for travsportens unge talenter hedder som 
sagt ”Sigter Mod Stjernerne”, men det virker som om den 
unge Skive-kusk Kasper Foget allerede har ramt stjer-

nerne. I hvert fald er føringen i konkurrencen efter ni af 
15 afviklede afdelinger så tilpas stort, at Foget vel ikke 
kan indhentes. 

Eller hvad? For Kasper Foget har efterhånden patent på 
andenpladser i denne kuskekonkurrence, og han ønsker 
sig bestemt ikke en mere til samlingen. Der resterer seks 
afdelinger plus finaledagen 15. oktober i Odense, men vi 
tager chancen på Væddeløbsbladet, og har allerede skrevet 
”portræt af Kasper Foget” på artikellisten til Væddeløbs-
bladets Årsrevy 2017.

Kasper Foget var kun fjerde i Sigter Mod Stjernerne-
løbet på Harald Lunds Mindeløbsdag, men udvidede al-
ligevel føringen, da de ”rigtige” kuske var foran ham i mål. 
Foget står noteret for 53 point, mens førnævnte Tobias N. 
Jonassen har 28 og Casper M. Nielsen har 22. Herefter 
følger et kobbel på otte unge talenter med mellem 10-17 
point. n

Det er ikke mange køreture sejrsmaskinen Bandit Bricks oppasser Peter Pedersen får. Men i ”Sigter Mod 
Stjernerne”-løbet fandt unge Pedersen vej mellem venner og fjender i opløbet og vandt. 

SPORT        Harald Lunds Mindeløb

Adly 100 Rødkilde edition er en specialbygget 
børne-ATV som er lav og sikker. Den passer til 
7-14-årige, kan trække mindre udstyr og du 
skal ikke skrue på den hver weekend. 

Har du brug for en full-size arbejds-ATV, 
anbefaler vi Honda TRX 500FE2 Foreman ATV  
til kr 59.920,- ekskl. moms

ADLY 100 ATV
NÅR DU IKKE ER TIL HEST – ER ATV BEDST

LUKSUS BØRNE-ATV  |  KVALITET DER HOLDER
SIKKER AT KØRE PÅ  |  AUTOMATGEAR OG BAKGEAR

13.500,-
ekskl. moms

GRATIS 
sikkerhedspakke 

inkl. hjelm, brynje 
og flag - værdi kr. 

1.500,- ekskl. moms

RØDKILDEATV 
www.roedkilde.com • Tlf. 50 26 26 26 
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TRAVHISTORIE        B-Derbyet gennem tiderne  

Travsportens første B-Derby blev kørt i 1902, men hvis man 
ser på resultatlisten, er det svært at forstå. Ingen af de seks 
deltagere i netop dét Derby havde forbogstavet B, selvom det 
”frivillige” alfabet var startet året før med A på opfordring 
fra systemplanlægger Hugo Jørgensen.

Fødselsregistrets 40 heste afslører dog, at B sammen med 
S var det hyppigst brugte bogstav (seks hver), hvor tre af S-
hestene havde fornavn fra deres far, den splinternye ameri-
kanske avlshingst Shadeland Lamott. Alle heste på nær to 
blev, så vidt jeg kan se, født på Sjælland, en del i postdistrikt 
Taastrup, og flest i eller syd for København. Kun fire var født 
i Charlottenlund eller Klampenborg. En var født i Glams-
bjerg på Fyn, og en ved Børglum Kloster i Nordjylland.

Derbyvinderen H.P. Jensens Eva var en af sin tids aller-
bedste heste med en danmarksrekord på 29 sejre. Hoppens 
karriere er udførligt omtalt i historien Ølhestene (Vædde-
løbsbladet februar 2017) og her skal kun omtales det for-
udsigelige Derby. Odds var 1,32 mod 1,17 i Kriteriet året 
før. I Kriteriet blev hun kørt professionelt af Louis Nielsen, 
mens (gård)ejeren H.P. Jensen styrede løjerne i Derbyet.

Af de seks Derbydeltagere blev kun Eva og Mira (hand-

skemager Bording) kørt af ejerne, og i Kriteriet året før 
var Bording eneste ejerkusk til start. Det var disse år gået 
op for de f leste gentleman- og amatørkuske, at trænere og 
jockeys kunne skaffe bedre resultater. Se referat fra Dansk 
Idrætsblad side 3

Sofus’ første Derby med maskepi
Det næste B-Derby i 1921 tilhørte storhesteejeren Sørensen-
Sveigaards Bella S og Sofus Sørensen, der sejrede til odds 
1,51. Hoppen blev den niende dobbeltvinder af Kriterium 
og Derby ud af 23 mulige på daværende tidspunkt, og hun 
havde været sikker vinder året før i Kriteriet til odds 4,75. 
I 1921 vidste man, at Bella S var årgangens bedste, og hun 
gav Sofus sin første Derbysejr, mens han allerede i 1912 
havde vundet Kriterium.

På dette tidspunkt i 1921 havde N.J. Koster og Sofus Sø-
rensen banens største og mest succesrige stalde, og ugen 
inden havde Koster vundet Kriteriet med næstfavoritten 
Cyrano, hvor Sofus Sørensens megafavorit Cherry Girl til 
13:10 ikke magtede at stå distancen.

Måske var dette bitre nederlag grunden til Sofus Sørensens 
maskepi dagene efter, hvor han sagde, at Bella S slet ikke 
kom til start i Derbyet. Forhistorien var tilsyneladende, at 
hoppen ved sidste start inden Derbyet havde ramt sig selv 
og blødte, da hun gik i stald. Hun havde da samtidig vist 
stor hurtighed med sejr på 1.29.

Bedste avlshoppe med fem klassiske sejre
Bella S havde amerikansk afstamning. Faderen var Figaro, 
dog født 1906 i det daværende Galicien (det nuværende 
Polen), indfødt til Danmark som toårs af storhesteejerne 

B-DERBYETS 
HISTORIE 

TEK ST: L AR S DONAT ZK Y | FOTOS: BURT SEEGER M.FL. 

Eva – Bella S – Bellwood – Bambino – Brilliant 
H – Bell Shadow. Det er navnene på de 
hidtidige Derbyvindere i B-årgangene. De 
sidste to kan du måske huske, og hvis du 
er gammel, de sidste tre, men ellers er der 
lagt op til både travhistorie og eventyr.

Bella S og Sofus Sørensen efter Derbysejren 
1921. Billede fra Væddeløbsbladets forside.

Det var svært at se 
på Derby-resultatet 
i 1902, at årgan-
gen begyndte med 
(ganske vist frivilligt 
dengang) B. 
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brødrene Mauritzen. Moderen Spring Charm (f. 1901), 
der blev indført fra USA og købt af købmanden i Ordrup, 
N.F. Jensen, blev dansk travsports dengang hidtil bedste 
avlshoppe. 

Inden fødslen af Bella S i 1917 leverede hun i 1908 Krite-
riums-vinderen Baron Dreamer, i 1909 Baron Handspring, 
der vandt Opdrætningsløb og satte fireårsrekord, samt i 
1913 Opdrætningsløbs-vinderen Prince Charm. Med Bella 
S blev det til fire klassiske vindere med fem klassiske sejre 
på ni danske afkom.

Bella S gjorde det nu heller ikke så ringe selv i avlen. Hen-
des andet afkom fra 1925, Karina S, blev for alvor berømt 
her og hisset, da hun for Sofus Sørensen vandt andenudga-
ven af såvel Kriterium og Derby i Sverige. 

Bemærkelsesværdigt var det, at Koster, der i årene inden 
havde vundet tre af de sidste seks Derbyer, ikke havde no-
gen aktuel Derbykandidat i 1921, men faktisk var det helt 
usædvanligt, at både Koster og Sofus Sørensen stod ved 
ringside 19 år senere i 1940. 

Det næstbedste Derby
1940-Derbyet blev betragtet som et af de dengang hid-
til mest vellykkede med syv deltagere og med heste af fin 
klasse. Årgangens stjerne som to- og treårs havde væ-
ret den temperamentsfulde og nervøse toårsrekordholder 
Bjørn (Gerhard Petersen), men i fireårssæsonen overtog 
bundstabile Bellwood (Arnold Jensen) dirigentrollen, og 

1940-Derby efter første omgang, der gik bedre end 1.24! 
Bruno (Groch) fører foran Bellwood og Bjørn. 

De sidste meter mod mål i 1940 fra to forskellige 
vinkler. Bellwood (Arnold Jensen) holder skansen mod 
Bjørn (Gerhard Petersen). 

Derbyet udviklede sig til en voldsom duel mellem disse. 
Bellwood holdt stand mod Bjørns hårde opløbsangreb og 
forhindrede denne i det klassiske hattrick, som Harriet A 
og Aerolit havde udført i 1900 og 1939. Vinderodds blev 
1,45 og vindertiden 1.25,8 – den næstbedste indtil da. Kun 
Sonny Diamonds 1.24,4 for Koster fra 1935 overgik dette.  
 
En måned senere sprintede Bellwood uden egentlig drivning 
en ny skandinavisk 4-årsrekord på 1.21,2 for Arnold Jensen 
på Amager, hvor amerikanerhoppen Alema Volo (Månsson) 
på andenpladsen med 60 meters tillæg satte ny banerekord 
1.18,5 – og vist nok blev Europas hurtigste hoppe det år.

Arnolds skandale og tråden til Bambino
En måned inden Derbyet, den 9. juni på Amager, havde 
Arnold Jensen vundet opvarmningsløb med Bellwood, men 
han trak overskrifterne med den ni år gamle tyskfødte hoppe 
Daniela, der var en af sportens bedste med 21 sejre, og som 
selv var datter af den østrigske tophoppe Dankwart Huga, 
født 1917 og med rekord 1.22,6. 

Danielas karriere gik på hæld, men hun havde stadig ka-
pacitet, og i raseri over handicapperne lod Arnold Jensen 
hende løbe fire gange på tiderne 1.31-1.32, før han ”fyrede 
hende af ” til vindertid 1.23,6 med 40 meters tillæg i et 1.29 
handicap på normaldistancen.

Publikum demonstrerede højlydt, og dommerkomiteen, 
der løbsdagen inden havde givet Arnold Jensen en advarsel, 

idømte ham en bøde på 250 kr. med en følgestraf på en 
udelukkelse resten af meetinget for denne ”grove køren 
på handicap”. Det blev blot til en enkelt løbsdag. Han 
skulle jo køre Derby!

Daniela sluttede karrieren samme år, og fødte seks år 
senere Lena Tally Ho, som blev mor til Bambino, som 
vandt det næste Derby, ikke 19 men 20 år senere, fordi 

Referat fra Dansk Idrætsblad. For at sætte fart over feltet i 
tiden med rekordangst, var der nogle år udsat ekstrapræ-
mie for ny Derbyrekord. Eva skulle under 1.49,5. Men efter 
første omgang opgav H.P. Jensen dette, og koncentre-
rede sig om sejren. Bladet omtaler en ny type amerikanske 
sulkyer, der blev introduceret første gang her i maj 1902. 

EVAS DERBY
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I og J netop i dette interval havde hver sin årgang med der-
byvindere Ilka Nichols og Jolly.

Kaotisk mange med vilkårlig lodtrækning
I 1960 kørtes B-Derbyet efter startvogn, og nu ville ”alle 
ejere af fireårsheste” med i Derbyet. Det var dengang blot et 
spørgsmål om at betale sine terminsindskud til tiden. Sam-
tidig var der helt tilfældig lodtrækning, dette år foretaget af 
skuespillerinden Lily Broberg. Hun var virkelig lykkens gud-
inde for storfavoritten Bambino (Mark Ingdam), der fik spor 
5, mens den værste rival B.T. (Jens Ipsen) endte med at starte 
fra nr. 14 og blev spillet til 87:10, og outsideren til 56:10 Ba-
sta Hanover (Leif Nielsen) fik spor 9 blandt de 18 deltagere. 

Det medførte, at Basta Hanover fra start blev sinket af 1 
Bellevue (Gerhard Krüger) og kørt hele vejen 50 meter bag-
læns ud af feltet. Fem af syv præmietagere startede fra første 
række, og med startspor nr. 18 startede Bella Richmond, der 
for Tommy Petersen ”kørte opløb” en omgang for tidligt. 

Bambino var dog den helt rigtige Derbyvinder til odds 
1,70. Han havde også vundet Kriterium, og i godt vejr havde 
han sænket Snowflakes Derbyrekord 1.23,5. Nu løb Bam-
bino 1.23,9 i regn og rusk, og den stolte opdrætter Verner 
Juel Rasmussen kunne i en alder af 30 år fortælle, at han 
ejede begge Derbyvinderens forældre, Casino the Great og 
Lena Tally Ho.

Verner Juels stutteri Mariesminde i Mundelstrup udviklede 
sig hurtigt til en kæmpesucces, og Verner Juel Rasmussen 
var i en lang periode den førende private hingsteholder og 
opdrætter. Han havde bl.a. hingstene Fine Shot og Francis 
Senator, og Vixi-opdrættet fejrede enorm succes, bl.a. ved de 
andre Derbyvindere, 1977 Vixi Bird og 1983 For Ever Vixi. 

Revanchen
En af årsagerne til Basta Hanovers status som næstfavorit 
i Bambino-Derbyet var, at ejeren fynske P. Rye-Jørgensen 

og ”lille Leif ” året inden havde vundet Derby med Aprils-
nar, så mange troede, at de kunne gentage kunststykket. 
Det gik ikke, men kort tid efter kom revanchen på Amager 
i 4-års Mesterskabet i et af de mest spændende heatløb, jeg 
har set. Bambino blev eksporteret til Tyskland sent på sæ-
sonen, men kom tilbage til Verner Juel som avlshingst med 
gode resultater.

Sidste Derby med Koster og Sofus
Men der knytter sig endnu en bemærkning til Derbyet i juli 
1960. Det var nemlig sidste gang, at Koster og Sofus Sø-
rensen kørte Derby mod hinanden efter utallige dueller. De 
var begge 73 år, Koster kørte Derby for 36. gang, og de to 
duellanter havde startpladserne 6 Baron Volo (Koster) og 7 
Bananen (Sofus Sørensen). På forhånd havde man kun anset 
Bananen for at være en mulighed, men begge kom hjem med 
præmie. Koster stod af sulkyen i december samme år, mens 
Sofus fortsatte til en alder af 77 i 1964.

Travsporten forvandlet i 1979
Nitten år senere var travsporten som forvandlet. Provinsba-
nerne havde rejst sig til kamp og havde sat sig på sporten. 
Opdrættet eksploderede fra 227 til 1.183 fødsler pr. år, og 
danske ungheste blev en eftertragtet eksportvare. Det kunne 
ses på Derbyet, hvor fem nationers ejere var repræsenteret. 
Endvidere fejrede vi med Tarok og Jørn Laursen succes i 
Nordisk Mesterskab og andre internationale løb. 

På træner/kuskesiden var der sket et generationsskifte, 
og mens Kjærsgaard havde vundet Derbyet året før med 
Adam Paradiso, blev Bette Reerstrup i 1979 Steen Juuls første 
Derbykøretur ud af hidtil 37. Samtidig var den finske Veijo 
Heiskanen lige netop fyldt 20 år og – vist nok – den yngste 
vinder af Derbyet nogen sinde med finskejede Brilliant H. 

Den bedste i 1979-Derbyet manglede, da ejerne ikke øn-
skede at betale indskud for Bister T gennem treårssæsonen. 
Hesten var for Hans Bagge sin årgangs absolutte stjerne, 
savnet i Derbyet på samme måde som Leo Roy i 1950 og 
Feicy Hjordal i 1983.

Startbegrænsning
Bister T blev der ikke betalt for, men nu var det heller ikke 
nok at betale for at sikre sig startret. Feltet skulle begrænses 

Opløbet 1960 forfra. Bambino sejrer foran B.T. Yderst til venstre ses Sofus 
Sørensen med en voldsom drivning. 

Derbyresul-
tat 1940. 
Syv deltog, 
hvoraf seks fik 
præmier. 

Med lodtrækning nr. 5 til Bambino og 17 til Jens 
Ipsens B.T., havde Lily Broberg gjort sit til at be-

stemme vinderen i 1960. B.T. endte i startplads 14. 
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til 15 trods 20 interesserede, og de fem bedste fra hver af 
de to Derbyprøver var sikret første række bag startvognen. 

Løbet var meget åbent, og såvel vejret som løbet blev vådt 
og kedeligt med norskejede Bombay Focus (Ulf Thore-
sen) i front og med sejr for totofavoritten Brilliant H med 
Veijo Heiskanen, da den slap ud fra rygposition i opløbet. 
Ingen andre nåede frem efter en langsom mellemkilome-
ter i 1.23,5. Præmierækken kom til at bestå af hestene fra 
første række. Spillet var så jævnt, at Brilliant H gav odds 
4,87 – formentlig Derbyhistoriens højeste odds for en fa-
vorit, og dernæst fulgte i spillet Bison Bogø (49:10), Brix 
H 53:10 (tredje), Bacardi II (70:10), Bombay Focus (74:10) 
og Bjørn Ørnhøj (105:10). 

Travhistorie kogt ned til en Derbyvinder
Brilliant H, der var opdrættet af Orla og Jytte Høybye i 
Karlslunde, var ligesom de forrige Derbyvindere Bella S og 
Bellwood baseret på amerikanske hopper, der var indført 
til Danmark i de første tre årtier af 1900-tallet.

Undervejs var involveret succesrige avlsmatadorer som 
Joe’s Pride, Francis Senator og Frosty Hanover, og når man 
bemærker, at Orla Høybyes farfar Julius Høybye med sin 
import af amerikansk avlsmateriale havde været ophavs-
mand til en stor del af dansk travsports udvikling et halvt 
århundrede tidligere, så ser man, at næsten enhver travbe-
givenhed emmer af historie. Det giver efter min mening 
travet en ekstra dimension i sammenligning med mange 
andre sportsgrene.

Frøkjær vandt sit Derby med fremmed opdræt
Nitten år senere, i 1998, var det igen broget vejr for tredje 
B-Derby i træk, og årgangen var igen middelmådig trods 
mange heste. På dagen regn og sol og relativt køligt, selv 
om Erik Frøkjær kørte æresrunde i hestevogn i skjorteær-
mer på et tidspunkt, hvor solen var brudt frem. 

Frøkjær havde jo opdrættet stjerner på stribe, men ironisk 
nok vandt han Derby med Bell Shadow, der var købt fra op-
drætterne Niels Jørgen og Jens Jensen på åringsauktionen tre 
år tidligere. Shadow-stutteriet har nu i snart 30 år produce-
ret kvalitetsopdræt, og inden Bell Shadows Derbysejr havde 
stutteriet sikret sig en andenplads til Why Shadow (Wee 
Hjordal vandt) og Hoppe Derby-sejr med Turner Shadow.  
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Bananen med Sofus Sørensen blev fjerde i Derby 1960.

En anden 
vinkel. 
Bambino har 
fået øje på fo-
tografen. 

Verner Juel Rasmussen med Lena Tally 
Ho og Bambino i foråret 1956. Brilliant H (Veijo Heiskanen) sejrer foran Bombay Focus (Ulf Thoresen) i 1979.
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Bell Shadows far var Stars Pride-sønnen Quick Pay, som til-
hørte den ”svenske” Hambletonian-årgang 1973 med andre 
senere avlschampions som Nevele Pride-sønnerne Pershing 
og Zoot Suit. Quick Pay havde tidligere fædret en dansk Der-
byvinder i form af New Quick og var nu ved afslutningen af 
sin avlskarriere. Bemærkelsesværdigt er det, at Bell Shadows 
farfar Stars Pride blev født i 1947, hele 51 år før Derbysejren. 
Generationsskifte som hos mennesker, og et bevis på hing-
stenes enorme kvalitet!

Frøkjær delte Derbypræmien på 470.000 kr. med de itali-
enske ejere, som havde købt Bell Shadow kort forinden, mens 
favoritten Besøg Frøkjær, der blev nummer to, var blevet solgt 
til Marquise de Moratalla cirka en måned tidligere. Sidst på 
sæsonen solgte Frøkjær også europamesteren for 3-årige he-
ste, C Tøj Frøkjær, til Italien. Kæmpehandler var det bestemt, 
men også store tab for dansk travsport.

Derbyvinder kaldt til lørdag aften
Torbjörn Jansson sad bag Bell Shadow, og Seppo Kukkonen 
kørte som sædvanligt Besøg Frøkjær. Startpladserne 5 og 
6 var givetvis afgørende for, at Bell Shadow kom til front 
i kamp med staldkammeraten. Havde det været omvendt, 
havde Besøg Frøkjær nok været Derbyvinder. Jansson var 
først blevet tilkaldt sent lørdag aften efter løbene i Örebro, 
fordi den tilskrevne kusk Jorma Kontio var styrtet med en 
koldblodshest i Finland og havde skadet sin hånd. Jorma 
havde vundet Derbyprøven med Bell Shadow og var ud-
set til at skulle følge op på sin landsmands Derbysejr 19 
år tidligere. Nu blev det til Janssons første Derby, mens han 

måtte vente til 2011 med et vinde et svensk Derby med out-
sideren Beau Mec.

I min Derbyartikel i Politiken kaldte jeg det ”dyrlægens 
Derby”, fordi Henrik Poulsen i løbet af året havde behand-
let koder eller knæ på ni ud af 12 deltagere. Hylartil forstås. 
Fokus for artiklen i Politiken var netop en behandling i højre 
forknæ af en meget halt Bell Shadow dagen efter løbet Fi-
reårsstjernen, så man med 16 dage til Derbyprøverne kunne 
overholde karenstiden.

I øvrigt blev der i Derbyprøverne taget en såkaldt milk-
shaketest af alle deltagerne, heldigvis alle negative. Måske 
var man inspireret af, at Prix d’Amérique-vinderen Dryade 
des Bois var blevet diskvalificeret for ”milkshake” i Italien 
året inden, og måske var det også med baggrund i rygterne, 

Bell Shadow og 
Per Iversen.

Starten i 1998. Bell Shadow starter indvendigt for 
Besøg Frøkjær og får dermed føring – og Derbysejr.

Opløbet. Bell Shadow (Torbjörn Jansson), Besøg Frøkjær (Seppo 
Kukkonen) og stærkt afsluttende Bounty Toftebjerg (Max Nielsen).

Præmieoverrækkelsen fra Dansk Trav Derby 1998.

Brilliant H med Veijo Heiskanen foto-
graferet kort før sin 20 års-fødselsdag. 

I 1979 var Veijo Heiskanen netop fyldt 20 år, 
den yngste Derbyvinder gennem tiderne?
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der var opstået ved sejren for Triple T 
Storm i Copenhagen Cup 1996.

Kæmpesucces fulgt af 
afsked med sporten 
Derbyets helt ”store” mand var natur-
ligvis Per Iversen, der stod bag alle 
Frøkjærs heste i disse år, og som altså 
på et halvt år mistede sine tre store 
stjerner Besøg Frøkjær, Bell Shadow 
og C Tøj Frøkjær. Året var naturlig-
vis eventyrligt for Iversen, og det blev 
også til sejr i Opdrætningsløbet i ok-
tober for Birger Jørgensen med Besøg 
Frøkjærs og C Tøj Frøkjærs lillesøster, 
Drøn På Frøkjær. 

Per Iversen er nu 57 år og ansat som fabriksarbejder i Skive, og når man 
spørger ham, hvor han blev af efter årene med den meget store succes, er 
svaret: 

– Jeg havde en supertilværelse som træner for Erik Frøkjær, der satsede 
på det bedste af det bedste, og senere havde jeg også et fint samarbejde med 
Vang Hovedgård og Niels Hundebøll, men da jeg havde svært ved at få til-
gang som publictræner i Skive, lukkede jeg forretningen i 2004. Jeg havde 
jo haft festen, de klassiske løb og rejserne med Frøkjær-stjernerne, så jeg 
havde fået tilfredsstillet mine ambitioner, og jeg syntes ikke, at forholdene 
som selvstændig træner var attraktive oven på mine gode ansættelsesvilkår 
som privattræner.

– Men jeg har haft uforglemmelige travoplevelser, og rejsen til Italien 
med C Tøj Frøkjær er nok det største. Siden har jeg været en tur i Italien 
med mine gode venner Jan Dahlgaard og Charlotte Poulsen sammen med 
Winston Sisa, og så kører jeg hos dem i min fritid.

I tiden før århundredskiftet med Iversen og Frøkjærs kæmpesucces var 
anabolske steroider tilladt med en karenstid på 90 dage, og denne form for 
bodybuilding blev også anvendt på stutteriet.

– Ja, men vi overholdt naturligvis karenstiderne, og vi brugte først ste-
roiderne mellem 3- og 4-årssæsonen. Så kunne hestene tåle mere hård træ-
ning, og så kunne de samtidig bygge muskler på, afslutter Per Iversen. n 

Fup eller fakta. Der fortælles mange 
historier fra ”de gode gamle dage”, men 
ved nærmere eftersyn viser det sig, 
at ikke alle sammen kan stå distancen. 
Her er tre historier om de første tre B-
Derbyvindere, og så kan man jo gøre sig 
sine egne tanker.

Det hed sig om Eva fra 1902, at hun 
gik markarbejde om formiddagen, før 
hun for læsset vogn traskede 20 km til 
Charlottenlund, for derefter at deltage 
i flere løb på samme dag, før turen igen 
gik hjemad. Således også på  
Derby-dagen. Ejeren Peter Jensen  
var vel ikke tosset?

Det hed sig om Bella S fra 1921, at 
hun havde været skadet i dagene op 
til Derbyet, og at Sofus Sørensen lod 
hende gå opvarmning på Derbydagen 
med bandager dyppet i rødbedesaft el-
ler jordbærmarmelade. Formålet skulle 
være oddspleje. Var Sofus interesse-
ret i, at konkurrenterne skulle opdage 
svaghed hos Bella S? Oddset blev allige-
vel 1,51 – Hoppen var åbenlyst klar til en 
styrkedemonstration. 

Det hed sig om Bellwood fra 1940, at 
opdrætteren Vilhelm Andersen i Uvelse 
lukkede hesten ud i svinestien, da kå-
ringskommissionen kom forbi for at kåre 
den amerikanskfødte far Guy Bellwood. 
Deraf historien om ”den grimme æl-
ling”, fortalt af Sven Borre i Travtidende 
1940. Men journalisten antyder allerede 
dér selv, at historien kan være opdigtet/
pyntet. Hvorfor skulle hestemanden 
Arnold Jensen ellers være optaget af 
Bellwood ”få dage efter dens fødsel”. 
Han købte i januar 1938 Bellwood, der 
udmærkede sig ved benstilling og tem-
perament. Guy Belwood blev ikke kåret 
ved det angivne besøg, men efter Bell-
woods treårssæson ændrede kårings-
kommissionen holdning i foråret 1940. 

”Det er ganske vist…”

Tabel med de seks B-Derbyer.
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Bell Shadow i Derbyprøven for Jorma Kontio
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Hvor mange kilometer hegn er der, Peter? Svaret lyder på 
mere end fem kilometer, samtidig med at der arbejdes med 
hestene uden brug af ord. Rutinemæssigt bliver de vasket, 
får isbandager på benene, får målt puls og en tår vand, in-
den der kommer dækken på, og så er det tid til lidt boksro.

– Sig mig, er Bad ikke større end Stand, spørger jeg, og 
Peter Rudbeck svarer med et lille smil på læben.

– Det siger alle, som ser dem sammen, men jo, Bad er en 
centimeter højere end Stand, men han syner bare af mere 
på banen. Og rent faktisk er Bad Moon Rising ikke nogen 
lille hest, når man tager ham i øjemål på staldgangen. Han 
er en f lot, muskuløs og harmonisk hest med et udtryks-
fuldt hoved, som helt klart er præget af hans far Muscles 
Yankee, lyder vurderingen fra den dygtige hestemand fra 
Skive, som vinder storløb på samlebånd.

Mens de sidste ting bliver ordnet og vognene vasket, 
tvinger nysgerrigheden mig til at spørge, om Bad 

Moon Rising og Stand And Deliver altid træner 
sammen, og Peter forklarer, at det gør de, da 

de begge træner med næsten den samme puls, 
hvilket gør det nemmere at opdage, hvis alt 

ikke er, som det skal være i træningen.
Med det på plads er vi klar til kaffe og 

blåbærtærte, som Peter venligt har købt 
til seancen, der har fokus på Bad Moon 
Rising og dennes chancer for at vinde 
derbyet.

SPORT         Bad Moon Rising 

Bad Moon Rising

TEK ST: HENRIK DYHRBERG

Peter Rudbeck og sønnen Rolf er netop blevet færdige med 
dagens træning af træningskammeraterne Stand And Deliver 

og Bad Moon Rising, da jeg ankommer til Peter Rudbecks 
domicil, hvor noget af det første, man bemærker, er det 

sorte hegn, som strækker sig nærmest endeløst omkring 
den store grund, som er beliggende tæt på Skive Travbane.

– Derbyfavoritten

Bad Moon Rising er en lækker Muscles Yankee-søn, 
og med Anacott Steel som mor, så har Peter Rud-

becks 4-årsstjerne alle muligheder for at vinde Dansk 
Trav Derby sidst i august. Foto: Henrik Dyhrberg
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Bad Moon Rising

Den hidtil største triumf for Bad Moon Rising var i Dansk Trav Kriterium i 2016, hvor Peter Rudbecks hest få meter før målstregen fangede 
en anden Skive-hest, Morten Juul-trænede Blachman. Foto: Burt Seeger 

Syg de sidste tre år på samme tid
Bad Moon Rising har fået en lidt blandet opstart på sin Der-
bysæson, hvor han har gået både gode og mindre gode løb. 
Han indledte sæsonen på Musketerdagen, hvor han var femte 
i Frosty Hanovers Mindeløb fra dødens, i et løb som blev af-
sluttet i 1.07,5-tempo. Men i starten 
efter på Lunden var han svag i afslut-
ningen og viste, at noget ikke stemte, 
og det har Peter Rudbeck en god for-
klaring på.

– Træningsoptakten var god, og han 
var også fin i et rutineløb, men første 
start i Skive var sådan lidt lala, hvor 
han dog sluttede okay af i en hurtig 
afslutning. Men på Copenhagen Cup-
dagen var han decideret dårlig, hvor 
han bare ”smed geværet” i opløbet. 
Det viste sig efter løbet, at han havde 
for mange hvide blodlegemer. Og det 
har nu været sådan, at han både som 
to-, tre- og nu fireårs har været ramt 
af noget sygdom i forsæsonen, uden 
at jeg helt præcist ved, hvad det er, som driller ham, så det 
er klart, at jeg lige nu og her har allerstørst fokus på at have 
ham på toppen, når han skal starte igen, forklarer en lettere 
urolig Peter Rudbeck.

Bad Moon Rising vandt prøven i Jydsk 4-årings Grand 
Prix fra spids, men i finalen var han uden chance for at be-
sejre Bvlgari Peak, som Steen Juul sendte til spids og siden 
vandt ganske let med, og der var ingen tvivl om, at på dagen 
var Bvlgari Peak klart bedst, hvilket Peter Rudbeck da også 
erkender.

– I Aarhus var han god i prøven, men i finalen blev det ikke 
til noget løb som sådan, da Steen Juul lidt ”tog røven på os” 
med at køre til spids. Jeg vidste ind i første sving, at det her 

løb ville vi ikke vinde, da det er nærmest umuligt at vinde 
årgangsløb fra dødens. Steens hest overraskede mig lidt ved 
at være så hurtig fra start, og han var på dagen bare bedst, 
og Bad Moon skulle for at få godkendt have siddet klistret i 
ryg på Bvlgari Peak over mål, hvor han som nu måtte kæmpe 

for at blive anden. Men jeg er dog sik-
ker på, at Bad Moon Rising er meget 
bedre, end det han viste i Århus, og 
får vi ham helt i orden, ved jeg, at vi 
kan vinde Derbyet, fortæller Rudbeck.

Han er min Derbyfavorit
Steen Juul bliver kaldt ”Mr. Derby”. 
Peter Rudbeck har vundet masser af 
årgangsløb og ét Derby, så det er to 
herrer, som har den allerstørste respekt 
og ry for at kunne lave deres heste klar 
til de store løb. Som altid er det de små 
marginaler, der tæller, når løbene skal 
afgøres, og Peter Rudbeck har ændret 
lidt i træningen af Bad Moon Rising 
for at finde de sidste procenter.

– Jeg er begyndt at køre fire intervaller i stedet for seks in-
tervaller i et træningspas, som gerne skulle skærpe ham, og så 
tager vi løbende blodprøver for at tjekke, at infektionstallene 
holder sig i ro. Lige nu ligger hans infektionstal i den høje 
ende, uden dog at være over grænsen, og jeg har da et håb 
om, at det går den rigtige vej, selvom det da er irriterende, 
at jeg ikke ved, hvad der er, som driller ham, forklarer den 
dygtige amatørtræner, som bor godt en kilometer fra trav-
banen i Skive.

Uden at forklejne de øvrige heste i B-årgangen, så er der lige 
nu to store favoritter til at vinde Derbyet. Bad Moon Rising 
og Bvlgari Peak. Og Peter Rudbeck er klar i mælet om, hvem 
der er hans favorit.

Bad Moon Rising 

er min Derbyfavorit, men 

det er da ok, at andre ser 

Bvlgari Peak som favorit  

efter Grand Prixet

 i Aarhus

(peter rudbeck, træner)
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– Bad Moon Rising er i hvert fald min Derbyfavorit, men 
det er da ok, at andre ser Bvlgari Peak som favorit efter 
Grand Prixet i Aarhus, men jeg har også respekt for de to 
andre heste fra Steen Juuls stald, og jeg ser ikke, at der er 
andre end de fire heste, som realistisk set kan vinde Derbyet. 
Jeg er helt sikker på, at Bad Moon Rising står distancen, 
men jeg frygter, at løbet kan blive en taktisk affære, og at 
der måske endda ikke kommer 12 heste til start. Men nu 
tænker vi først og fremmest på at vinde Derbyprøven, så vi 
får et godt spor, og jeg tror han er mere hurtig fra start, end 
han hidtil har vist. Birger fortalte mig, at han godt kunne 
have kørt til spids på Copenhagen Cup-dagen, så jeg håber, 
vi kan have en lille ting mere, vi kan have fordel af, når det 
gælder, lyder det fra en fortrøstningsfuld Peter Rudbeck.

Væddeløbsbladet har bedt Peter Rudbeck om at rangere 
Bad Moon Rising inden for fire kategorier fra 1-5, hvor 
fem er højest.

Peter Rudbeck har vundet et utal af storløb, og Bad Moon Rising kan sagtens give revisoren hans anden Derbysejr. Foto: Henrik Dyhrberg.

Afstamning *****
Efter danske forhold er han helt klart en femmer. Hans far, 
Muscle Yankee, er i mine øjne historisk set verdens bedste 
avlshingst, og så er hans mor, Anacott Steel, kåret som eli-
tehoppe, så det fås vel ikke meget bedre i Danmark.

Eksteriør ****
Det må være et firetal. Han mangler måske lidt i størrel-
sen, men han står perfekt på benene og har et dejligt hoved. 
Havde du spurgt mig til Dontpaytheferryman, så havde han 
fået et femtal, men Bad mangler lige lidt i være helt perfekt 
som ham.

Væddeløbshoved *****
Igen et femtal. Som Birger Jørgensen siger, så skal jeg i hvert 
fald ikke bekymre mig om, at han skal galoppere, for det kan 
han ikke. Han har startet 22 gange og været blandt de to i 
18 af disse starter, og det kan man ikke klage over. Gør man 
det, så begærer man for meget.

Styrke *****
Et femtal. Han har virkelig stor styrke og er også en tand 
stærkere end Stand And Deliver og har en større motor end 
ham. Men skal jeg nævne et lille minus, så er det, at Bad 
Moon Rising ikke rejser så godt som f.eks. Stand And De-
liver, som man kan rejse til månen med, og det har da en 
vis betydning. Også selv om Bad Moon Rising tidligere har 
klaret overnatninger uden problemer.  n

SPORT         Bad Moon Rising 

Steen Juul tog lidt  

røven på os med at køre til spids, og 

jeg vidste ind i første sving, at det 

her løb ville vi ikke vinde

(peter rudbeck, træner)
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SPORT        Anpartshesten BaliSPORT MÅNEDENS HEST JUNI 

Sejrsheste har der altid været i travsporten, og gennem mange 
år efterhånden har det været de to fynske heste Opus GT og 
Kandar, der har rekorden med flest sejre på stribe, nemlig 20.

I nutidens travsport er al ”hype” i øjeblikket samlet om-
kring den 4-årige svenskfødte hingst Bandit Brick, der træ-
nes og køres af Steen Juul.

15 sejre på stribe har Bandit Brick vundet, to af disse i juni, 
og det var kun i hestens debut, der endte med en andenplads, 
at hesten har tabt et væddeløb.

– Det er jo noget af et eventyr, jeg slet ikke havde drømt 
om. Efter Bandit Brick havde vundet 7-8 sejre, sagde Steen 
Juul til mig: ”du har nok en bedre hest end du regner med”, 
forklarer Kaj Jørgensen, der ikke selv ”bare” forventer, at 
Bandit Brick vinder hver gang, han starter.

– Det er lidt sjovt, for hver gang, jeg kigger på startlisten 
til et løb, som Bandit Brick skal starte i, vurderer jeg altid, 
at der er en eller to af konkurrenterne, som Bandit ikke kan 
slå, lyder det fra Kaj Jørgensen, der glæder sig over sejrene 
og alle dem, der følger Bandit Brick.

– Jeg er fra Fyn og elsker Fyens Væddeløbsbane, men den 

BANDIT BRICK
To sejre i to starter vandt sejrshesten Bandit Brick i juni, og med sejren i Grand Prix-weekenden 
i Aarhus i starten af juli har Bandit Brick nu vundet 15 sejre i træk, hvilket ganske enkelt er 
imponerende. Ejer er Stald Pimax ved Kaj Jørgensen, og Steen Juul er træner og kusk på sejrsmaskinen.

TEK ST: C AR STEN R ABJERG | FOTO: FLEMMING ANDER SEN  

største oplevelse til dato med Bandit Brick kom, da vi var i 
Skive. Man kunne godt mærke, vi var i ”Juul-land”, men dét 
at fremmede mennesker kom og gav mig et knus samt sagde 
tillykke med Bandit Brick var overvældende, og måden de 
glædede sig over den succes, vi havde med Bandit Brick, var 
en stor oplevelse, forklarer Kaj Jørgensen.

Dyr investering der er sluttet lykkeligt
Bare fordi en travhest på en auktion koster mange penge, så 
er der jo ikke garanti for, at den også kan leve op til de store 
forventninger, der er. Det har Bandit Brick dog gjort, selvom 
der var problemer tidligt i forløbet.

– Jeg købte Bandit Brick på auktion i Sverige, hvor hesten 
kostede 410.000 svenske kroner plus moms og salær m.m.

– Desværre fandt vi ud af, at hesten havde en stor mus, som 
vi ikke var blevet gjort bekendt med. Det var en alvorlig sag, 
men den blev ordnet, og siden startede genoptræningen. Ef-
ter samråd med Steen Juul valgte vi sidste år at slette Bandit 
Brick i det svenske Derby, men der skal nok komme masser 
af andre opgaver til ham, slutter Kaj Jørgensen.  n

Bandit Brick vandt sejr nummer 13 og 
14 på samme dag på Skive Trav, hvor 
Steen Juuls sejrsmaskine vandt begge 
afdelinger i et heatløb. 
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JURA        Køb af heste på auktion

Der gælder særlige regler for auktionskøb i købeloven, og 
som på en række andre køberetlige områder, har købets 
karakter stor betydning for retsstillingen, såfremt det efter-
følgende viser sig, at en hest købt på auktion er mangelfuld. 
Både som sælger og køber er det relevant at kende de grund-
læggende juridiske principper, der regulerer auktionskøb.

Køb, der sker på Derbyauktionen, er dels reguleret af auk-
tionsbetingelserne og dels af reglerne i købeloven. Såfremt 
der er tale om et civilkøb eller et handelskøb, reguleres købet 
af købelovens § 48, mens købelovens § 77, stk. 2 regulerer 
forbrugeres køb på auktionen.

Som det vil fremgå af denne artikel, beror retsstillingen 
i nogle tilfælde dog på tilfældigheder, og den kan ofte også 
være behæftet med en stor usikkerhed.

Civil- og handelskøb
Udgangspunktet i købelovens § 48 er, at en køber ikke vil 
kunne påberåbe sig, at en hest lider af en mangel, når den er 
købt på auktion. Hesten anses populært sagt som ”købt som 
beset”. Køber må derfor afpasse størrelsen af sit bud på den en-
kelte hest efter risikoen for, at der kan vise sig at være mangler 
ved hesten, som ikke ville kunne påberåbes over for sælger. 

Køber antages endvidere i civil- og handelskøb at være 
underlagt en skærpet undersøgelsespligt i auktionskøb, og 
det vil derfor være en ubetinget god idé at benytte sin egen 
veterinære rådgiver i forbindelse med afgivelse af større bud 
på en unghest på auktion.

Til dette udgangspunkt gælder der dog nogle undtagelser. 
For det første gælder udgangspunktet efter lovens ordlyd 

Juridiske spidsfindigheder
ved auktionskøb

En af årets helt store begivenheder i væddeløbssporten står for døren, nemlig Charlottenlunds 
Derbyweekend og dermed også DTC’s Derbyauktion, i år omdøbt til AGRIA Copenhagen Sale

TEK ST: CHRISTIAN HOLCH, W W W.ADV-HOLCH.DK | FOTO: BURT SEEGER

Køb af heste på auktion er ikke nogen helt simpel affære. I denne artikel går advokat Christian Holch i dybden med lovstoffet.
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ikke, hvis den købte genstand ”ikke svarer til den beteg-
nelse, under hvilken den er solgt”.

Blue Hors-dommen
Det er ikke helt klart, hvilken rækkevidde denne undtagelse 
har, når der er tale om handel med ungheste på auktion, men 
en tidligere afsagt dom fra ridehestenes verden om et salg af 
en hingst, der var godkendt til kåring, på Dansk Varmblods 
hingsteauktion, giver nogle pejlemærker.

Dommen, der blev afsagt i 2007 i Ve-
stre Landsret, angik et salg af en hingst 
til ca. 260.000 kr. på Dansk Varmblods 
hingsteauktion. Køber af hingsten var det 
kendte Stutteri Blue Hors. I forbindelse 
med opråbet af hingsten på auktionen blev 
det oplyst, at hingsten var godkendt til at 
gå videre i Dansk Varmblods kåringsfor-
løb. Hingsten var således, som det er sæd-
vanligt på denne auktion, endnu ikke kå-
ret på auktionstidspunktet, men blev købt 
med den fortsatte mulighed for, at den ville 
kunne kåres, og dermed få en betydelig 
værdi som avlsdyr.

En forudsætning for, at hingste kan gå 
videre i Dansk Varmblods kåringsforløb 
er, at Dansk Varmblods auktionsudvalg 
gennemgår og godkender røntgenbilleder taget af hingsten. 
Dette var også sket for så vidt angår denne hingst, men no-
gen tid efter auktionen viste der sig ved et nyt gennemsyn af 
røntgenbillederne, at hingsten havde OCD-forandringer i et 
knæled, som auktionsudvalget havde overset. 

Forelagt røntgenbillederne på ny erklærede auktionsudval-
get, at der var tale om forandringer af en karakter, der efter 
udvalgets opfattelse henhørte til gruppe II, hvilket vil sige, 
at røntgenforandringerne antoges at ville være uden klinisk 
betydning for hingstens brug.

Ikke desto mindre medførte forholdet, at Dansk Varm-
blods hovedbestyrelse tilbagekaldte den i mellemtiden skete 
kåring af hingsten. Der opstod herefter tvist mellem køber 
og sælger om, hvorvidt handlen under disse omstændigheder 
kunne ophæves.

Der blev i forbindelse med sagen indhentet en skønserklæ-
ring fra en handelskyndig, der anslog, at hingstens værdi med 
de konstaterede røntgenforandringer blot var godt halvdelen af 
købsprisen, fordi den ikke kunne kåres med forandringerne. 

Både by- og landsretten fandt, at hingsten måtte anses som 
mangelfuld, fordi den ikke levede op til den betegnelse, som 
den var solgt under. Det blev af domstolene tillagt afgørende 
vægt, at hingsten savnede en egenskab, som den udtrykke-
ligt var blevet opråbt med, nemlig at den var godkendt til at 
gå videre i kåringsforløbet, idet denne egenskab havde stor 
betydning for dens værdi. 

Manglen blev som følge af dens værdimæssige betydning 
anset som væsentlig, hvorefter køber kunne hæve handlen. 
Det blev derudover sågar lagt til grund, at denne egenskab 
ved hingsten måtte anses som tilsikret (en garanti), hvilket 
havde den betydning, at der kunne kræves erstatning for alle 
købers afholdte udgifter i forbindelse med handlen.

Dommen viser, at de oplysninger, som konkret bliver givet 
om en hest i forbindelse med en auktion, kan få betydning 
for, om køber kan påberåbe sig en skjult mangel, der viser 
sig ved hesten efter købstidspunktet. Sælger og auktions-
holderen skal derfor være opmærksomme på betydningen 
af, hvad der fremgår af auktionsbetingelser, auktionskata-
loget og hvad auktionarius oplyser om hesten i forbindelse 
med selve opråbet.

Derbyauktionsbetingelsernes 
§§ 2 og 8
Særligt i forhold til Derbyauktionen og 
de gældende auktionsbetingelser har jeg 
hæftet mig ved, at det direkte af auktions-
betingelserne i § 2 fremgår, at ”kun heste 
uden betydende anmærkninger vil kunne 
sælges på DTC’s Derbyauktion”. 

Der vil med udgangspunkt heri med 
nogen ret kunne argumenteres for, at en 
hest, der efter auktionen viser sig at lide 
af en skjult – men ”betydende” – fejl, ikke 
kan anses som svarende til den betegnelse, 
hvorunder den er solgt, og at køber derfor 
ikke vil være afskåret fra at påberåbe sig 
en sådan mangel over for sælger. 

Heroverfor står dog retfærdigvis, at det 
længere nede i betingelserne fremgår, at hestene sælges som 
beset og i den stand, hvori de ved hammerslaget forefindes 
(§ 8), men det er ikke givet, hvordan en dommer vil afveje 
disse vilkår over for hinanden i lyset af lovens ordlyd og 
Blue Hors-dommen.

Fejl i dyrlægeattester
En anden, men beslægtet, problemstilling opstår, hvis det 
viser sig, at sælgers dyrlæge har overset røntgenologiske eller 
kliniske anmærkninger ved unghesten i forbindelse med de 
forudgående undersøgelser, som er en betingelse for, at he-
sten overhovedet kan sælges på auktionen. Røntgenbilleder 
og tilknyttede dyrlægeerklæringer fra sælgers dyrlæge spil-
ler en betydelig rolle for købers vurdering af værdien af den 
enkelte unghest – og dermed størrelsen af det afgivne bud.  

Viser det sig, at der er fejl i disse dokumenter, vil køberens 
vej til at kunne påberåbe sig, at hesten lider af en køberetlig 
mangel formentlig være kort – også i civil- og handelskøb.

Sælgers svigagtige adfærd og købers skærpede undersø-
gelsespligt

En anden undtagelse fra udgangspunktet gælder ifølge lo-
ven, hvis sælger har handlet ”svigagtigt”. Denne undtagelse 
kommer i spil, hvis en sælger har sat en unghest til salg på 
en auktion vel vidende, at den lider af en mangel.

Der skal efter ordlyden af bestemmelsen relativt meget 
til før denne undtagelse kan bringes i anvendelse. I vurde-
ringen indgår formentlig, hvilken betydning forholdet har 
for unghestens anvendelse som væddeløbshest (eller avlsdyr, 
såfremt der er tale om en hingst med avlspotentiale). Jo mere 
væsentligt et forhold, der er tale om, jo lettere vil sælgerens 
tavshed om forholdet kunne anses som svigagtigt. Omvendt 
vil det også kunne spille ind, om det er et forhold, som let har 

I Blue Hors-dommen 

fandt både by- og 

landsretten, at hing-

sten måtte anses som 

mangelfuld, fordi den 

ikke levede op til den 

betegnelse, som den 

var solgt under 
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kunnet konstateres af køber i forbindelse med 
en sædvanlig besigtigelse af unghesten forud for 
auktionen, da dette vil tale for, at køber ikke vil 
kunne påberåbe sig forholdet over for sælger.

En dom fra Østre Landsret fra 1998 illustre-
rer på udmærket vis det skisma, der kan opstå i 
vurderingen af, om sælger kan anses for at have 
handlet svigagtigt. Denne sag angik ikke et køb 
af en hest, men derimod et auktionskøb af en 
truck, hvor det viste sig, at truckens batteri var 
defekt. Det ville koste 2½ gange budsummen at 
udskifte batteriet. Auktionshuset, der forestod 
auktionen, var klar over, at batteriet var defekt, 
men undlod at oplyse dette i auktionskataloget 
eller i forbindelse med opråbet.

To landsdommere fandt, at køber under disse 
omstændigheder, uanset den skærpede under-
søgelsespligt, der antages at gælde for en auk-
tionskøber, ikke var afskåret fra at påberåbe sig 
manglen.

Den tredje landsdommer var uenig og lagde 
afgørende vægt på, at der var tale om en auk-
tion med salg af en betydelig mængde brugte 
genstande, og at det ved et almindeligt eftersyn 
af trucken, som der havde været adgang til for 
køber, kunne have været konstateret, at batteriet var defekt. 
Derfor mente denne dommer, uanset ”manglens alvor”, ikke, 
at der var udvist svig fra sælgers side.

Dommen, der blev afsagt efter flertallets afgørelse, er efter 
min opfattelse under de konkrete omstændigheder i den sag 
lidt for købervenlig, men den viser, at man som sælger ikke 
nødvendigvis vil kunne slippe afsted med at skyde en unghest 
af på auktion, som man har kendskab til lider af en mangel. 

En anden ting, der kan udledes af dommen er, at sæl-
ger, der i denne sag var et konkursbo, der formentlig ikke 
havde kendskab til, at batteriet var defekt, blev identifice-
ret med auktionshuset, idet køberen kunne påberåbe sig, 
at auktionshuset havde tilbageholdt oplysninger om den 
solgte genstand.

Forbrugerkøb
I forbrugerkøb, der som nævnt reguleres af købelovens § 77, 
stk. 2, er køberen bedre stillet, end tilfældet er for køber i 
et civil- eller handelskøb.

Den væsentligste forskel på retsstillingen for auktionskøb 
i forbrugerkøb består i, at det direkte af lovens ordlyd frem-
går, at køber kan påberåbe sig en mangel, hvis ”genstanden 
er i væsentlig ringere stand, end køberen under hensyn til 
omstændighederne havde grund til at regne med”.

Køber man således som forbruger en unghest på Derby-
auktionen, som efterfølgende viser sig at lide af en skjult 
mangel, der gør den uegnet som væddeløbshest, vil køberen 
efter min opfattelse ikke være afskåret fra at gøre et man-
gelskrav gældende mod sælger i anledning heraf. 

Unghestene, der sælges på Derbyauktionen, sælges alle 
med travløb for øje og er sågar tilmeldt Auktionsløbet i Aal-
borg. Derfor vil det også være en indbygget forudsætning 
for en køber, at hesten skal kunne anvendes til travløb, og 
viser det sig, at den ikke er egnet hertil på grund af en skade 
eller en lidelse, som var til stede på købstidspunktet, vil der 
med god ret kunne argumenteres for, at hesten dermed må 
anses for at være i væsentlig ringere stand, end hvad køberen 
havde grund til at regne med.

Sælgers oplysningspligt
Der gælder også skærpede krav omkring oplysningerne om 
hesten, når der er tale om et forbrugerkøb. Forbrugeren vil 
nemlig kunne påberåbe sig urigtige eller vildledende op-
lysninger om hesten, uanset om disse er afgivet af sælger 
i ond tro. 

Herudover kan forbrugerkøberen påberåbe sig forhold 
ved hesten, som sælgeren – uden at oplyse om – har kendt 
til eller burde have kendt til, hvis det er forhold, der har haft 

Der er stor forskel på, om køber og sælger er professionel eller amatør.

JURA        Køb af heste på auktion

Civilkøb:
En handel mellem to ikke-professionelle parter, 

hvor handlen ikke er formidlet af en professionel

Handelskøb:

Forbrugerkøb:

En handel mellem to professionelle parter

En handel mellem på den ene side en forbruger og på den 
anden side enten en professionel eller en anden forbruger, 

hvor handlen er foramidlet af en professionel.

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

EQUIDANA STABLEHOPPER
2-HESTES TRANSPORTER OG/ELLER 2-HESTES TRAILER M/U LIVING

NU OGSÅ 
SOM BOKSBIL 

VÆDDELØBSBLADET   ·   08/1732



betydning for køberens bedømmelse af genstanden. Der gæl-
der altså med andre ord en meget vidtstrakt pligt for sælger til 
at give oplysninger om unghesten, som kan have betydning 
for en købers bedømmelse af hesten. 

Selv hvis sælger blot har en mistanke om en fejl eller lidelse 
ved hesten, bør sælger ifølge lovens forarbejder oplyse nærmere 
om mistanken og de omstændigheder, der begrunder mistan-
ken, eller inden auktionen foretage en nærmere undersøgelse 
for at få be- eller afkræftet mistanken.

Herudover består også den betydelige forskel, at forbru-
gerkøberen ikke er underlagt nogen reel undersøgelsespligt 
ved køb på auktion.

En paradoksal situation
Forskellen på retsstillingen alt efter købets status medfører et 
noget uheldigt paradoks for en professionel sælger på en auk-
tion som Derbyauktionen, hvor alle kan byde på de ungheste, 
der udbydes på auktionen. Det vil nemlig ikke være muligt på 
forhånd for sælgeren at vide, om den højestbydende vil være 
en anden professionel eller en forbruger.

Dette gælder til dels også på købersiden, idet en privat køber 
heller ikke nødvendigvis vil kunne forudsætte, at alle sælgere 
af heste på auktionen er professionelle. En handel mellem 
to ikke-professionelle anses som et civilkøb, der reguleres 
af § 48 i købeloven. Som det fremgår, er der stor forskel på 
de krav, der stilles til køberens undersøgelsespligt, alt efter 
købets status.

Problemet er reelt, fordi væddeløbssporten er kendetegnet 
ved, at en del aktive i branchen bevæger sig i grænseområdet 
mellem ren hobby, hobbyerhverv eller egentlige erhvervs-
drivende. Grænsen for, hvornår man i køberetlig henseende 
kan anses som professionel, er ikke sort/hvid, og dermed 
kan der potentielt opstå tvister i forlængelse af auktions-
køb, der reelt vil blive afgjort på baggrund af, om købet i 
sidste ende skal anses som et forbrugerkøb, et handelskøb 
eller et civilkøb. 

På en auktion som Derbyauktionen, hvor både profes-
sionelle og private kan henholdsvis sælge og købe heste, 
opstår altså den paradoksale situation, at de krav, der kan 
stilles til sælgernes oplysninger om den enkelte hest, og de 
krav, der stilles til købers undersøgelsespligt afhænger af, 
om kombinationen af henholdsvis sælger og køber falder 
sådan ud, at der er tale om et forbrugerkøb eller ej. 

Dette er ikke hensigtsmæssigt – navnlig for de mindre 
professionelle avlere, der har brug for at kunne sælge deres 
ungheste i størst mulig tillid til, at de ikke efterfølgende 
bliver mødt med mangelskrav fra købere af deres heste. 
Så længe både private og professionelle gives adgang til at 
byde på auktionen, er det næppe muligt at ændre på dette 
problem. 

Købelovens forbrugerbestemmelser er nemlig beskyttel-
sespræceptive, hvilket betyder, at de ikke kan fraviges til 
skade for forbrugeren, og man kan derfor ikke skrive sig 
ud af problemet ved at skærpe auktionsvilkårene.  n
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SPORT        Derbybarometer Hoppe Derby 

BAROLO
At opdrætter Torben Christiansen er til rødvin, er der ikke den store tvivl om. 

Og uden det skal misforstås, så er han også til langbenede hopper, så med 
ENS Snapshot-datteren Barolo går disse ting op i en højere enhed.

TEK ST: JESPER ELBÆK  

bliver bedre med årene
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Ved redaktionens deadline medio juli har Barolo pladen 
fuld. Fem ettaller står der i resultatrækken – to fra sidste år 
med sejr i Dansk Avlsløb for Hopper som sæsonafslutning 
og tre sejre i tre starter indtil videre i 2017. Det er meget 
vanskeligt at komme uden om Barolo som etter på dette 
Derbybarometer for hopperne.

Det skulle da lige være fordi, Barolo i fire starter fak-
tisk aldrig har vundet på Charlottenlund Travbane, hvor 
Dansk Hoppe Derby som bekendt køres den sidste lørdag 
i august. Og Barolo har endda galoperet i tre af de fire 
Lunden-starter. Opdrætter Torben Christiansen tillægger 
det dog ikke den store betydning.

– Nej, det er ikke noget, vi har været opmærksomme på. 
Hun har ikke noget problem med Lunden og er jo også 
blevet et år ældre. Det skal hun nok klare, og ved starten 
i Hoppe Kriteriet havde hun halsbetændelse, så det skal 
nok gå, vurderer Christiansen.

Barolo vandt Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix efter en enorm præstation fra dødens, 
hvor spidskørte Blowmywhistle sikkert blev besejret. I grønt og gult ses Henrik Lønborg 

bag Bimse Cloc, som gik i mål med mange kræfter sparet. Foto: Ole Hindby



31/7-2016 
– Jydsk 3-årings Hoppe Grand Prix  

– Blowmywhistle/Marc Bæk Nielsen – 
1.16,7a/1800m

2/10-2016
 – Dansk Hoppe Kriterium  

– Beatriz/Nicolaj Andersen – 1.14,8a/2000m

23/10-2016 
– Grand Circle 3-års Hoppechampionat  

– Beatriz/Nicolaj Andersen – 1.14,9a/2140m

27/11-2016 
– Dansk Avlsløb – Barolo/Jeppe Juel – 

1.15,9a/1800m

1/7-2017 
– Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix – Barolo/

Jeppe Juel – 1.14,8a/1800m

Tidligt klar
Barolo nåede fem starter som 2-års. Hun vandt Jydsk 
2-årings Grand Prix Consolation i Aarhus og var anden 
i Opdrætningsløb Consolation, men så var det også slut 
med trøstløbene. Som 3-års var hun anden i Jydsk 3-årings 
Hoppe Grand Prix, hvor staldveninden Blowmywhistle 
med Marc Bæk Nielsen i sulkyen gled forbi på de sidste 
50 meter. Til kusken Jeppe Juels store ærgrelse.

Men Barolo tog revanche senere på sæsonen, da hun 
vandt finalen i Dansk Avlsløb. Blowmywhistle var ganske 
vist ikke med i det løb, men Barolo meldte sig for alvor 
ind i årgangstoppen med den sejr. I år er det blevet til tre 
stensikre sejre i Aarhus. Først et ordinært hoppeløb, så 
Grand Prix-prøven og til slut selve Hoppe Grand Prixet.

Jeppe Juel valgte vinderen
Barolo trænes af Aalborg-træner Peter Jensen og blev kørt 
til sejr i Hoppe Grand Prixet af kollegaen, konkurrenten 
og kammeraten Jeppe Juel – som havde en egentrænet hest 
med i løbet! Fuldt tilladt ifølge løbsreglementet, men det 
kan så diskuteres, om det etisk er helt korrekt.

Og debat var der helt sikkert blevet, hvis Jeppe Juels 
egentrænede hest Bikini havde vundet løbet. Juel havnede 
nemlig udvendigt for Blowmywhistle undervejs med Bikini 
i ryg. Nu gik det sådan, at Bikini ikke helt kunne følge med 
til slut, og vinderen har som bekendt altid ret.

Blowmywhistle igen toer
I Væddeløbsbladet Årsrevy 2016 var Blowmywhistle toer. 
Dengang var det Nicolaj Andersen-trænede Beatriz, som 
var nummer et, men den er blevet stødt fra tronen og må 
nøjes med at være treer på dette Hoppe Derbybarometer.

Blowmywhistle træner også af Aalborg-træner Peter Jen-
sen, som dermed har rigtig gode kort på hånden forud for 
Dansk Hoppe Derby 2017. Det kan du læse meget mere 
om i artiklen ”Peter Jensen, damernes ven” andetsteds i 
denne udgave af Væddeløbsbladet.

Blowmywhistle vandt som nævnt Jydsk 3-årings Hoppe 
Grand Prix foran Barolo sidste år, men måtte ”nøjes” med 
andenpladsen bag en enormt godt gående Barolo i årets 
udgave.    

Dronning Beatriz stødt fra tronen
Nicolaj Andersens tophoppe Beatriz må nøjes med at være 
treer på denne liste. Sidste år vandt hun såvel Dansk Hoppe 
Kriterium og Grand Circle 3-års Hoppechampionat, men 
i år er det ikke gået helt efter Andersens planer.

Ganske vist vandt Beatriz et hoppeløb til 50.000 kr. på 
Copenhagen Cup-dagen, men siden har der været noget 
grus i maskineriet med to diskvalifikationer for galop. Der 
var dog fremgang at spore 9. juli på Lunden, hvor Beatriz 
førte fra start til mål og afviste så god en hest som Uncer-
tain Age. Men Beatriz må altså finde sig i ”kun” at være 
en giftig outsider i årets Hoppe Derby.

Det samme er Billund-amatøren Kaj Jørgensens fine 
hoppe Bimse Cloc, som sad fast med alle kræfter sparet 
ind over mål i Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix. Med frit 
frem i tide, så er det ikke sikkert, at det havde været Ba-

rolo, der kunne køre på æresrunde med vinderdækken på. 
Aalborg-træner Jeppe Juel får plads på listen med om-

talte Bikini, som godt kan gøre sig gældende, hvis hun 
skærper sig hen over sommeren. Boblere er der masser af, 
men Væddeløbsbladet anbefaler at holde et godt øje med 
Beatthebeastshadow, Barok, Brandy Laser, Basta og Be-
lieve It Or Not.

Derbybarometeret er udarbejdet med deadline 28. juli 2017. 
Listen er forbeholdt danskfødte 4-årige hopper. For at få plads 
på listen kræves det, at hesten har g jort mindst én start på en 
dansk bane i 2017. n

SPORT        Derbybarometer Hoppe Derby 

Hvem har vundet 
storløbene hos hopperne  

i B-årgangen?

VÆDDELØBSBLADET   ·   08/1736



1 BAROLO 
Afstamning: ENS Snapshot – Super Spira 
Statistik 2017: 3 starter: 3-0-0  
Indkørte præmier 2017: 155.000 kr.
Total præmiesum: 438.785 kr.
Træner: Peter Jensen, Aalborg
Ejer: Kenth Eliasson
Opdrætter: Torben Christiansen
Kusk: Jeppe Juel 

2 BLOWMYWHISTLE 
Afstamning: Turbo Sund – Nigne Vang  
Statistik 2017: 3 starter: 1-1-0  
Indkørte præmier 2017: 77.000 kr.
Total præmiesum: 350.650 kr.
Træner: Peter Jensen, Aalborg
Ejer: Real Manchester Stable
Opdrætter: Uffe Sulkjær
Kusk: Birger Jørgensen   

3 BEATRIZ 
Afstamning: Credit Winner – Borgogna As  
Statistik 2017: 6 starter: 2-0-0  
Indkørte præmier 2017: 73.000 kr.
Total præmiesum: 435.401 kr.
Træner: Nicolaj Andersen, Charlottenlund
Ejer: Stald Chili ApS & Stald Søhus
Opdrætter: Dorthe Christensen ApS
Kusk: Nicolaj Andersen 

4 BIMSE CLOC 
Afstamning: ENS Snapshot – Notice Cloc 
Statistik 2017: 7 starter: 0-1-3 
Indkørte præmier 2017: 47.650 kr.
Total præmiesum: 145.300 kr.
Træner: Kaj Jørgensen, Billund
Ejer: Stutteri Cloc
Opdrætter: Kaj Jørgensen
Kusk: Henrik Lønborg 

5 BIKINI 
Afstamning: Great Challenger – L’ondine  
Statistik 2017: 6 starter: 2-2-1  
Indkørte præmier 2017: 70.250 kr.
Total præmiesum: 107.550 kr.
Træner: Jeppe Juel, Aalborg
Ejer: Team Juel
Opdrætter: Kim Holleufer
Kuske: Kenneth Andersen, Jeppe Juel

Foto: KM Foto

Foto: KM Foto

Foto: Burt Seeger

Foto: KM Foto

Foto: KM Foto
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TEMA        Forsikring af travheste 

Bør man 

forsikre 
sin travhest?

For mange kan det være en fordel at tegne en forsikring af travhesten. Det kommer 
an på, hvilke behov og ønsker man har. Efter Agria Dyreforsikring er startet op med 

hesteforsikringer i Danmark, er der kommet nye forsikringsmuligheder til travfolket.

TEK ST: JESPER ELBÆK | FOTO: BURT SEEGER
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De fleste kender nok Agria Dyreforsikring fra Sverige, hvor 
de har forsikret heste i over 126 år og er absolut markeds-
ledere inden for sikring af travheste. Den 1. januar 2017 
lancerede Agria hesteforsikringer i Danmark og er kommet 
rigtig godt fra start. 

Herunder tager Væddeløbsbladet et kig på de nye og om-
fattende dækninger, du kan få til din travhest – fra føl til 
pensionisthest.

– Det er baseret på vores lange erfaring fra Sverige, at vi 
har mulighed for at tilbyde et bredt udvalg af forsikringer 
til travhestene, siger Sonja Karaoglan, Direktør for Agria 
Dyreforsikring.

– Travsporten er en vigtig del af hestesporten, og vi vil 
gerne bidrage til fremgang, fortsætter hun.

Agria Dyreforsikring 
hovedsponsor for DTC
Agria Dyreforsikring har 
indgået en treårig ho-
vedsponsoraftale 
med Dansk Trav-
sports Centralfor-
bund (DTC).

– Det var oplagt at 
indgå et samarbejde 
med Agria, når man 
ved, hvor glade vores 
svenske kollegaer er for 
samarbejdet. Vi forventer, 
at det kommer travsporten 
og hesteejerne til gode, siger 
Klaus Storm, generalsekretær 
i Dansk Travsports Centralforbund.

Forsikring af føl
Agria Dyreforsikring tilbyder helt unikke muligheder for 
forsikringsdækning til dit føl. Således kan foster- og føl-
forsikring tegnes allerede ved 40. drægtighedsdøgn til og 
med 30 dage før forventet foling. Der er IKKE et krav, at 
følhoppen er forsikret hos Agria. 

Ud over den almindelige foster- og føldækning er der 
dækning til dyrlægeudgifter med op til 60.000 kr., hvis 
føllet skulle få brug for dyrlægebehandling. 

Derudover kan du tegne en individuel forsikring af dit 
føl, allerede når det er ét døgn gammelt. Tegner man Safe 
Sygeforsikring samt Safe Liv- og Uanvendelighedsforsik-
ring, inden føllet bliver 30 dage, får man produktet Agria 
Ekstra med i købet. 

Agria Ekstra giver dækning til medfødte og skjulte fejl, 
samt til genoptræning uden ekstra omkostninger. Agria 
Ekstra gælder kun så længe, hesten er forsikret med Safe 
Liv og Uanvendelighed og Safe Sygeforsikring.

Agria Racing til travheste
Agria har udviklet Racing Liv og Uanvendelighed til trav-
heste, der er i træning og/eller deltager i løb. Et føl, der har 
været forsikret med Safe Liv og Uanvendelighed, overgår 

automatisk til Racing Liv og Uanvendelighed i oktober dét 
år, den fylder et år.

Racing Liv- og Uanvendelighed erstatter forsikringssum-
men, hvis din hest bliver så syg eller skadet, at den skal af li-
ves, eller hvis den forsvinder i Norden. Der er ikke dækning 
ved halthed, bevægelsesforstyrrelser, seneskader, ledskader 
eller luftvejslidelser.  

Racing Liv- og Uanvendelighed erstatter forsikringssum-
men, hvis din hest mister sin anvendelighed på grund af visse 
skader og sygdomme, bl.a. traumatisk knoglebrud, forfan-
genhed eller kræftsygdomme. Ønsker man delvis erstatning 
ved uanvendelighed, udbetaler Agria alt over 10.000 kroner. 
Har man tegnet Liv- og Uanvendelighed for 100.000 kr., 
så udbetales 90.000 kr. 

Racing Sygeforsikring til travheste
Agria har også udviklet produktet 

Racing Sygeforsikring til trav-
heste, der er i træning og/eller 

løber løb. Racing Sygeforsik-
ring giver dækning til ca. 50 
diagnoser, bl.a. sårskader, 
traumatiske frakturer, hud-
sygdomme, kværke, neuro-
logiske sygdomme, kolik, 
nyresygdomme eller urin-
vejssygdomme. Du vælger 

30.000 eller 60.000 kroner i 
årlig dækning til dyrlægeud-

gifter og bestemmer også selv, 
hvor høj en selvrisiko du ønsker. 

Sygeforsikringen er livslang! 

Ejerskifte – også på tværs 
af landegrænser  

Er et føl eller en hest forsikret hos Agria, kan ny 
ejer overtage samme forsikringsdækning uden ny dyr-

lægeundersøgelse. Ny ejer overtager også ancienniteten, 
inklusiv Agria Ekstra med dækning til medfødte og skjulte 
fejl. Dette gælder også, hvis hesten handles mellem de lande, 
hvor Agria tilbyder hesteforsikringer, altså Sverige, Norge 
og Danmark.

Når travhesten går på ”pension”
Skal din hest ikke længere træne/gå løb? Skal den måske 
bruges til avl? Eller som ridehest? Så kan den få nogle af de 
andre forsikringsløsninger, som Agria tilbyder.

Derbyauktionen på York Stutteri har som bekendt skiftet 
navn til Agria Copenhagen Sales efter Agria Dyreforsik-
ring blev hovedsponsor for Dansk Travsports Centralfor-
bund. I den forbindelse vil Agria selvfølgelig være til stede 
på åringsauktionen på York Stutteri lørdag 26. august, hvor 
man kan få en snak med konsulenterne.

Det skal afslutningsvist nævnes, at Agria Dyreforsikring 
søger forsikringsrådgivere med speciale i travsport. Stillings-
opslagene kan ses på www.agria.dk, hvor man på forsiden 
skal scrolle ned i bunden og klikke på ”Job hos Agria”.  n

RACING SYGEFORSIKRING  

GIVER DÆKNING TIL CA. 50 DIAGNOSER, BL.A. 

SÅRSKADER, TRAUMATISKE FRAKTURER,  

HUDSYGDOMME, KVÆRKE, NEUROLOGISKE  

SYGDOMME, KOLIK, NYRESYGDOMME  

ELLER URINVEJSSYGDOMME
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SPORT        Anpartshesten Bali

Bali, en startvogn og første række. Det har ikke været en 
særlig god cocktail. Lunden-anpartshesten har således start-
galopperet f lere gode placeringer væk i storløbene. I Jydsk 
4-årings Grand Prix havde Bali dog anden række, og det var 
således ensbetydende med en fejlfri afgang.

– Bali er så f link at arbejde med, og der er ingen unoder 
i dagligdagen, indleder hestens faste oppasser Camilla Juul 
Nielsen, som tidligere på året blev kåret til ”Årets Staldmand 
2016” ved det traditionsrige Trav- og Galopsportens Galla 
på Hermans i Tivoli Friheden i Aarhus.

– Han er også f link at have med til løb. Der har ikke 
været nogen stress eller lignede med ham. Det har derfor 
været vanskeligt at vide, hvad man har kunnet gøre ander-
ledes med ham, da jeg jo, om 
nogen, ønsker han går fejlfri 
i løbene, fortsætter Camilla 
Juul Nielsen, der glædede sig 
over et fejlfrit løb i Aarhus.

– I Aarhus var det jo an-
den række, og det kan me-
get vel være årsagen til fejlfri 
afgang, men jeg håber også, 
at det var et skridt i den rig-
tige retning. Desuden håber 
jeg, at han kan få nogle fine 
placeringer i nogle af de sid-
ste årgangsløb, sammenfatter 
Camilla Juul Nielsen om pro-
jektet, der slutter 31. decem-
ber 2017.

Idéen kom fra 
Danmarks Radio
Charlottenlund Travbanes 
Carsten Bundgaard er man-
den bag projektet. Den tidli-
gere vært på Firkløvertravet, 
V5-travet m.m. har været an-
sat på Danmarks ældste trav-
bane, siden han sagde farvel 

til jobbet på Danmarks første tv-station. Men hvordan op-
stod idéen til anpartshestene?

– Idéen opstod, da jeg forrige vinter til min undren så, at 
Lunden måned efter måned tabte heste i træning. Jeg tog 
mit og Danmarks Radios tidligere projekt frem fra skuffen 
og forelagde det for direktøren og bestyrelsen, husker Car-
sten Bundgaard, der havde sparsom succes med DR-hesten 
Enjoy DR2.

– Jeg fik grønt lys, og så gik jeg i gang. 12. marts i fjor blev 
Apollo Damgård købt som den første hest, og siden har vi så 
købt Bali, What A Babe og Commit Boom Bay, fortsætter 
Carsten Bundgaard, der først og fremmest glæder sig over 
at anparterne ikke er solgt internt i sporten.

T U R E N  G Å R  T I L
Han vandt Dansk Avlsløb i fjor, men i år har der 
været en del grus i maskineriet for anpartshesten 
Bali, der er en af nu tre heste i konceptet Team 
Lunden. Bali er en af de seriøse kandidater til sejren 
i Dansk Trav Derby i slutningen af august måned.

TEK ST: MARTIN TIMM HOLMSTAVBali

 
Team Lunden har hidtil solgt anparter for knap 2 mio. kr. Bali er solgt ud i 500 anparter á 
1.000 kr. og er blandt favoritterne til sejren i Dansk Trav Derby. Foto: KM Foto
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– Der er helt forrygende mange nye mennesker 
med i anpartshestene. Det er helt vildt faktisk, 
men selvfølgelig er også nogle af de faste navne på 
banen. Vi har solgt for 1.750.000 kroner og er den 
første travbane i verden, som har lavet denne type 
anpartsprojekt, pointerer Carsten Bundgaard.

Apollo Damgård nåede Dansk Trav Derby i fjor 
i Team Lunden-regi, ligesom det jo også blev til 
sejr for Bali i Dansk Avlsløb. Ud over de to heste 
har Team Lunden også What A Babe og Com-
mit Boom Bay. Sidstnævnte har Jydsk 3-årings 
Hoppe Grand Prix og Dansk Hoppe Kriterium 
som nogle af målene i år.

Kun for trænere med Lunden-licens
Axel Jacobsen havde Apollo Damgård i træning. 
Steen Juul serverer havren for Bali. What A Babe 
har sin daglige gang hos Ken Ecce, mens Nico-
laj Andersen står for manageringen af Commit 
Boom Bay. Alle trænere med licens i Lunden, og 
det er også tilfældet med de to kommende an-
partsheste.

– De to næste skal i træning hos henholdsvis 
Thomas Fischer og René Jonassen. Det er alle-
rede bestemt, men herefter har vi ikke lagt os fast 
på de næste trænere i projektet, oplyser Carsten 
Bundgaard, som formentlig ikke er med på hol-
det, når alle Lundens trænere har haft anparts-
heste for banen.

 – Jeg er 58 år nu og har sikkert ikke så mange 
år tilbage i Lunden, men jeg håber da projek-
tet fortsætter. Vi er i gang med at spotte og skal 
bruge to nye heste fra 1. januar 2018, da vores tre 
nuværende anpartsheste alle skal udloddes ved 
sæsonfinalen den 29. december, udtaler Carsten 
Bundgaard.

Ved sæsonfinalen i fjor blev Axel Jacobsens sø-
ster Susanne Jacobsen udtrukket, da Apollo Dam-
gård blev udloddet i vindercirklen på finaledagen 
i Lunden. Der bliver således run på i år, når Bali, 
What A Babe og Commit Boom Bay skal finde 
nye ejere ved udgangen af indeværende år.

Det er ikke kun Carsten Bundgaard, der har 
en finger med i spillet, når det gælder Lundens 
anpartsheste. Med på holdet er den tidligere 
Lyngby-spiller Michael Christophersen, der er 
en vigtig medspiller i kampen om at holde styr 
på økonomien i de tre heste – og det bruges der 
mange timer på.

– Der bruges alt for mange timer for mit eget 
velkommende, men Lunden er mit halve liv. Jeg 
kunne dog aldrig lave det uden vores bogholder 
Michael Christophersen, som laver et kæmpe ar-
bejde. Vi har det som interessetimer, pointerer 
Carsten Bundgaard, der er i gang med sit 14. år 
på Lunden.  n

Træner: Axel Jacobsen
Apollo Damgård
Indløbet til Team Lunden: 222.371 kr.
Solgt i 400 anparter á 1.000 kr.

Træner: Steen Juul
Bali
Indløbet til Team Lunden: 226.250 kr.
Solgt i 600 anparter á 1.000 kr.

Træner: Nicolaj Andersen
Commit Boom Bay
Indløbet til Team Lunden: 39.509 kr.
Solgt i 500 anparter á 1.000 kr.

Træner: Ken Ecce
What A Babe
Indløbet til Team Lunden: 32.950 kr.
Solgt i 250 anparter á 1.000 kr.

TEAM LUNDENS ANPARTSHESTE 
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MÅNEDENS

Månedens foto er denne gang taget af 
fynboen Gorm Johansen, som til dag-
lig er banefotograf på Fyens Vædde-
løbsbane, men som var hyret ind til årets 
DM for Montéryttere på Skive Trav.
Gorm var på dagen her, der og alle vegne – 
og blev undervejs faktisk også løbet ned 
af en hest – og fik blandt andet dette su-
perfoto i kassen. Motivet er landscham-
pion – og nu også danmarksmester – Maria 
Dueholm Svendsen og hendes mor Trine.
Travspor t handler om sammenhold, 
og det er suverænt indfanget i dette 
foto. Godt gået af den gæve fynbo, som 
ikke lod sig slå ud af en tur i kanvassen.

FOTO F O T O :  G O R M  J O H A N S E N
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Den ene er tidligere europamester og verdensmester Birger 
Jørgensen, som – naturligvis – også har vundet det danske 
mesterskab flere gange. Derbysejre er det blevet til to af, i 
1988 med Lancelot Broholm og i 2013 med Stand And De-
liver, og dertil skal lægges fire sejre i Dansk Hoppe Derby 
samt et utal af andre storløb.

Birger Jørgensen har i dette årtusinde nærmest haft patent 
på landschampionatet, og selvom Steen Juul har meldt sig ind 
i kampen som en benhård konkurrent til dén titel, så vinder 
Jørgensen sikkert igen cirka 150 løb i 2017.

Birger Jørgensen er en af Danmarks mest benyttede catch-
drivere, men driver også selv en mindre træningsstald, p.t. 
med seks heste på træningslisten, hvor sejrsmaskinen Indian 
Summer D står med knap en halv million på præmiekon-
toen. Derudover er der to 2-åringer og tre 4-åringer i stal-
den hos Birger Jørgensen, og variansen stiller selvfølgelig 
krav til foderet.

– Det har været en enkel og helt ukompliceret proces at 
skifte foder til Aveve. Foderet har en god struktur, er meget 
velduftende, og hestene trives og fungerer, lyder skudsmålet 
fra Birger Jørgensen.

Mr. Derby har også skiftet
Det er nogle af de tunge drenge, der skifter foder for tiden. 
Således er også den levende travlegende Steen Juul skiftet til 
Aveve, selvom den mangedobbelte Lunden-champion med 
blandt andet syv Derbysejre på CV’et i skrivende stund sta-
dig er i prøveperioden på to måneder.

– Jeg er supertilfreds indtil videre. Hestene har stor spise-
lyst, og de trives. Det er tydeligt at se og fornemme, fortæl-
ler Steen Juul.

– Ikke alle heste er skiftet over til det nye foder endnu, 
men det er absolut planen, at de skal det. Jeg forventer ingen 
mirakler, men det er hårde krav vi stiller til hestene, så de 
skal have noget ordentligt at spise, og jeg kunne ikke finde 
på at lave reklame for noget, som jeg ikke tror på, afslutter 
Steen Juul.

Og Aveve får noget at leve op til, for Steen Juul træner de 
to danskfødte heste, som har løbet allerhurtigst nogensinde. 

Det er naturligvis Takethem, som i år løb 1.09,2a/1609m 
i sit indledende forsøg til Elitloppet i år på Solvalla samt 
Tycoon Conway Hall, som løb 1.09,4a/1609m på Jägersro 
i 2016-udgaven af Hugo Åbergs Memorial, og som netop 
nu svømmetræner på Hammerthor Poolcenter ved Ikast 
som led i genoptræningen efter en slem skade.

Steen Juul har p.t. 45 heste på træningslisten, herimel-
lem fire millionærer, svenske Bandit Brick med 17 sejre i 
træk samt Derbykandidaterne Børge, Bali, Bvlgari Peak, 
Bal Baro, Bivo Torkdahl, Brandy Laser, Bootz Simoni og 
Bravur Torkdahl.

Årets komet er også med 
Aalborg-træner Marc Bæk Nielsen er Danmarks yngste 
travtræner, og han blev ved den store Trav- og Galopspor-
tens Galla kåret som ”Årets Komet”. Det skete på bag-
grund af et spring fra nul trænersejre i 2014 og 2015 til 
otte sejre i 2016. 

I 2017 er Marc Bæk Nielsen kommet endnu bedre i gang, 
og har ved redaktionens deadline vundet 26 gange i 89 
starter. Indtjeningen siger knap 600.000 kr., så det kunne 
godt ligne, at Marc Bæk Nielsen passerer millionen i sin 
første hele sæson som professionel travtræner.

24-årige Marc har 24 heste på træningslisten, og rekla-
mehestene hedder Frozen, Good’s Of Norway, Albatros, 
Cash Converter, Gentleman og årgangshåbet Captain Mor-
gan. Danmarks yngste træner er som nævnt også skiftet til 
Aveve, hvorfor det?

– Jamen, min kæreste Marie (Søndergaard Andersen, 
red.) arbejder hos Almas, hvor de forhandler Aveve, og jeg 
mødte en konsulent fra Aveve til et stævne vi var til hos An-
dreas Helgstrand. Der blev vi enige om at prøve foderet af, 
og ”forsøgskaninen” blev Gentleman, som gik to superløb 
i Hamborg og Skive på Aveves foder, og så besluttede vi at 
skifte, fortæller Marc Bæk Nielsen, som ser f lere fordele.

– Aveves sortiment er så bredt og dybt, at jeg kan nøjes 
med at handle foder ét sted. Det er et kanongodt sortiment, 
og f.eks. har Aveve et rigtig godt produkt til mavesårsheste, 
afslutter Marc Bæk Nielsen. n

FAGLIGT | Foderfokus

skifter foder
VERDENSMESTEREN

Foderproducenten Aveve er på vej ind på det danske travmarked med 
stormskridt, og allerede nu har tre store profiler skiftet fodermærke

TEK ST: JESPER ELBÆK | FOTO: WIEG A ARDEN/K RISTINE UL SØ OL SEN

--------------------- 
Billeder:

156105_kuo_01__D057784 
Tidligere verdens- og europamester Birger Jørgensen har skiftet foderleve-
randør, og modtager nu leverancerne fra Aveve.

156105_kuo_01__D058030 
Husk hjelmen, Birger! Til ære for fotografen er hjelmen skiftet ud med en 
cap.

-------------------------- 
Citater:

FAGLIGT        Foderfokus
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VERDENSMESTEREN

Aveves foder har 

en god struktur, er 

meget velduftende, 

og hestene trives og 

fungerer

(Birger Jørgensen)

Husk hjelmen, Birger! Til ære 
for fotografen er hjelmen 

skiftet ud med en cap.

Tidligere verdens- og europamester Birger Jørgensen har skiftet foderleve-
randør, og modtager nu leverancerne fra Aveve.
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SPORT        Dronning Beatriz 

TEK ST: HENRIK BERG  

Nicolaj Andersen-trænede Beatriz er stadig blandt forhåndsfavoritterne i Dansk Hoppe 
Derby, men årgangens tidligere dronning har ikke fået den bedste indledning på sæsonen.

Dronning
B e at r i z

Efter sejre i både Dansk Hoppe Kriterium og Grand Circle 
3-års Hoppechampionat overvintrede Beatriz som årgangens 
suveræne dronning – og blev således også kåret som klar et-
ter i Væddeløbsbladets Årsrevys Top 10 over 3-årige danske 
hopper – men det har været lidt ”stolpe ud” i første halvdel 
af Derbysæsonen.  

Samtidig er Peter Jensens Barolo kommet forrygende fra 
start med sejr i bl.a. Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix og 
står i skrivende stund med fem sejre i træk, så der er lagt 
op til en spændende duel mellem de to topheste i Dansk 
Hoppe Derby. 

For Beatriz’ vedkommende er det således kun blevet til 
to sejre i årets seks første starter, og i halvdelen af starterne 
har Beatriz sat sine chancer over styr med galop – bl.a. i 
Billund Hoppesprint og et kvalifikationsløb til StoSprin-
tern på Halmstad.

Der var dog ingen slinger i valsen i årets sjette start i 
Dansk Trav Klubs Ærespræmie for 4-årige hopper på Lun-
den den 9. juli, hvor Nicolaj Andersen satsede offensivt fra 
start og overtog føringen ud af første sving. Herefter var 
løbet reelt afgjort, og selvom totalisatorfavoritten svenske 
Uncertain Age kom tæt på til slut, blev sejren alligevel for-
holdsvis sikker i tiden 1.15,3a/2000m. 

– Hun blev lidt for f legmatisk til slut, men det skyldtes, 
at vi havde ændret en del på forspændingen i forhold til den 
forrige start på Halmstad, hvor hun var lidt for peppet, siger 
Nicolaj Andersen. 

– StoSprintern var ellers et af årets store mål, så det var 
utrolig ærgerligt, men den fejl tager jeg helt og aldeles på 
min kappe. Jeg fejlbedømte farten, og det blev forkert. Der 
var absolut ingen fejl på hesten, og hvis jeg havde gjort, som 
jeg havde planlagt på forhånd, tror jeg også, hun havde kva-
lificeret sig til finalen. Det er desværre den slags, der sker. 

– I den efterfølgende start på Lunden gik hun for første 
gang med ørehætte og åbent hovedlag. Normalt går hun 
med lukket hovedlag, og det var nok årsagen til, at hun var 

en lille smule for f legmatisk. Samtidig fik jeg kørt lidt for 
langsomt den mellemste kilometer, mens det til gengæld gik 
meget stærkt de sidste 3-400 meter. 

Ustabil eller uheld?
Tre gange i seks starter har Beatriz måttet opgive at fuld-
føre løbet på grund af galop, men ifølge Nicolaj Andersen 
er Credit Winner-hoppen ikke så ustabil, som resultatræk-
ken ellers indikerer. 

– Det har været ren utur alle gange. I sæsondebuten på 
Lunden satsede Christoffer Eriksson unødigt hårdt i vol-
testart, og så blev det til galop. Næste gang vandt hun en 
fin sejr på Copenhagen Cup-dagen, men i Hoppesprinten 
i Billund blev det til galop i en trang situation ud af første 
sving, fortæller Nicolaj Andersen. 

– Jeg valgte så at starte Beatriz i et hurtigklasseløb på Lun-
den for at ”spidse hende lidt til”, inden starten i StoSprintern 
på Halmstad. Jeg kørte ikke ud med en offensiv indstilling, 
men hun gik faktisk et topløb og sluttede forrygende af mod 
gode heste. Hun var i fuld fart over mål og viste her, at hun 
ikke kun kan gå fra spids, som mange sikkert tror. 

– Desværre blev det så til galop på Halmstad, men jeg me-
ner faktisk ikke, at hun er så ustabil, som man kunne tro på 
baggrund af resultaterne i år. Når dét så er sagt, så har hun 
stadig temperament og er lidt følsom i munden, men det ved 
jeg, og det tager jeg højde for både i træning og i løb. Men 
de problemer havde hun også som 3-års. Det sagde Tomas 
Malmqvist også, da jeg overtog hende, så det har vi arbejdet 
rigtig meget med vinteren igennem. Hun har blandt andet 
gået meget sammen med andre heste for at dysse hende lidt 
ned, og jeg synes det har fungeret fint, men der skal ikke 
ret meget til, at hun reagerer – og hun reagerer indimellem 
meget voldsomt, lyder det fra Lunden-træneren, som har 
vundet Dansk Hoppe Derby to gange tidligere. Først med 
Turner Shadow i 1995 og senest i 2013 med Jan Kramer-
trænede Sunbeam.
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Dronning Først købt i tredje forsøg
Beatriz ejes af Stald Chili ApS (Peter B. Wilhelmsen) & 
Stald Søhus (Jan Erik Andersen), som købte hesten dagen 
før Dansk Hoppe Kriterium i fjor på Nicolaj Andersens 
anbefaling. Men det var oprindeligt meningen, at Beatriz 
skulle være solgt til en anden af Lunden-trænerens heste-
ejere. 

– Jeg havde kun en halv time til at træffe en afgørelse, fordi 
der var andre, som var interesseret i Beatriz, og den første 
hesteejer syntes, det gik for hurtigt. Desuden havde hun 
måske heller ikke de store resultater, bortset fra sejren i Kri-
teriumsprøven, så han sprang fra, husker Nicolaj Andersen.

– Derfor ringede jeg i stedet til Peter Berner Wilhelmsen, 
som i forvejen har en del heste i træning hos mig, og spurgte 
ham, om han var interesseret. Det endte så med, at han købte 
Beatriz sammen med Jan Erik Andersen, fortæller Nicolaj 
Andersen, som faktisk har været tæt på at købe Beatriz to 
gange tidligere.

– Første gang var på Derbyauktionen i 2014, men jeg 
havde sat en maksimumpris på 60.000 kroner, og Beatriz 
blev solgt for 80.000 kroner til Solvalla-træner Peter G. 
Norman. Mens hun var hos Peter G. Norman, blev Beatriz 
udbudt til salg, og jeg var faktisk på vej til lufthavnen, da 
ejeren ombestemte sig, så da jeg sidste efterår hørte, at hun 
igen var til salg, så slog jeg til! 

– Beatriz blev tjekket igennem efter Hoppe Kriteriet, og 
der var intet at anmærke, bortset fra at hun var lidt for tynd, 
men det var hun ifølge Tomas Malmqvist allerede, da han 

fik hende fra Stockholm. Det var dog ikke noget alvorligt, 
så hun har bare fået en god lang vinterpause, hvor hun har 
fået noget sul på kroppen. Jeg tror Beatriz tog 50-60 kg på, 
og hun har trænet helt efter planen hele vinteren, lyder det 
fra Nicolaj Andersen.

Har aldrig været bedre
Stilmæssigt har Beatriz ifølge Nicolaj Andersen aldrig været 
bedre, end hun er nu, og ”Derby-Nicolaj” – et kælenavn Ni-
colaj Andersen fik, da han vandt Dansk Trav Derby to år i 
træk i 1999 og 2000 med hhv. Chopin Toftebjerg og Dragon 
Flamingo – lægger ikke skjul på, at han selvfølgelig tror på 
en god chance for endnu en Hoppe Derby-sejr. 

– Jeg satser på at finde en start mere til hende inden Der-
byprøverne den 13. august, hvor jeg vil prøve at give Beatriz 
et rygløb. Hun er naturligt hurtig fra start, men jeg synes 
også, at hun fungerer godt med et afventende løb, og det vil 
jeg afprøve lidt mere. 

– Ellers træner vi bare på som hidtil. Beatriz går interval-
ler to gange om ugen og går derudover et langsomt arbejde, 
hvor hun bare skridter for at lære at slappe mere af – og selv-
følgelig også fordi, hun skal lære, at hun ikke altid skal løbe 
stærkt, når hun bliver spændt for. 

– Jeg håber selvfølgelig på en god chance i Hoppe Der-
byet, men vi tager en start ad gangen. Der er jo også andre 
hopper, som har udviklet sig siden 3-årssæsonen, så jeg for-
venter ikke, at hun bare vinder, fordi hun var den bedste i 
fjor, afslutter Nicolaj Andersen.  n

Den største pengepræmie Beatriz har tjent i et enkelt løb, var 135.000 kr. for sejren i Grand 
Circle 3-års Hoppechampionat. Spids-og-slut var recepten. Foto: Gorm Johansen
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Efterfølgende har Peter B. Wilhelmsen og Jan Erik Ander-
sen også købt Beatriz’ lillebror, 1-årige Enjoy The Coktail 
(hingst e. Coktail Jet) og den 1-årige svenske hoppe Luna 
Brodda (Trixton – Luck of the Day), som de købte på sid-
ste års Eliteauktion i Stockholm for 320.000 s.kr. 
– Enjoy The Coktail står stadig hos opdrætteren Dorthe 
Christensen i Nordjylland, men går i træning hos Nicolaj 
Andersen efter Derbyauktionen i august. Luna Brodda 
går i øjeblikket på sommergræs, men skal også i træning 
hos Nicolaj til efteråret, og det er selvfølgelig et par he-
ste, vi har store forventninger til, siger Jan Erik Ander-
sen, som gik på pension for nogle år siden, da han solgte 
sin vognmandsvirksomhed med omkring 70 ansatte. 
– Jeg har tidligere haft heste hos bl.a. Leif Løfgren, Aksel 
Pedersen og Niels Duus. Den bedste var Fredy Vic, som 
jeg blev budt 150.000 kroner for efter hans første start 
som 2-års. Det var ellers mange penge dengang, men jeg 
sagde nej tak. Desværre gik han senere i stykker, men 
Fredy Vic vandt da omkring 130.000 kroner i begyndel-
sen af 80’erne. 
– Foruden de tre heste, jeg har sammen med Peter B. 
Wilhelmsen, har jeg to heste i træning hos Nicolaj Ander-
sen: Corner Tiki (hingst e. Great Challenger–Nobility), der 
er lillebror til Bivo Torkdahl, og Global Strategy (Andover 
Hall–Precious Player). Jeg har også en 2-åring hos Frank 
Mikkelsen på Bornholm, De Ice (Lavec Kronos–Sizilia 
November), der snart skal i præmieløb i Sverige. Endelig 
har jeg også følhoppen Love Be A Lady (Love You–Lovely 
Glass), der i år er blevet bedækket ved ENS Snapshot.

Beatriz ejes Charlottenlund Travbanes tidligere besty-
relsesformand Peter B. Wilhelmsen (Stald Chili ApS) 
og Jan Erik Andersen (Stald Søhus), som købte Hoppe 
Derby-favoritten ubeset på rekordtid. 
– Jeg har haft mange travheste igennem årene, men det 
er vist første gang, jeg har købt én med så kort betænk-
ningstid, smiler Jan Erik Andersen, som har haft  
travheste i snart 40 år. 
– Jeg var på vej til hundeudstilling i Rostock, da Nicolaj 
ringede til mig og spurgte, om jeg kunne være interes-
seret i at købe Beatriz, som var til salg. Han sagde, at 
Peter Wilhelmsen også var interesseret, og det endte 
med, at vi købte hende sammen. ”Men jeg er ikke i nær-
heden af en computer, så du må klare alt det praktiske”, 
sagde jeg til Peter, da han ringede lidt senere. 
– vi skulle have delt præmien i Hoppe Kriteriet med den 
tidligere svenske ejer, men vi har aldrig fået pengene. 
Peter har truet ham med advokat, men jeg tror, det 
ender med, at vi dropper sagen, lyder det fra Jan Erik 
Andersen.

Beatriz vandt Dansk Hoppe Kriterium efter en enorm præstation 
i et løb, hvor der bestemt ikke blev givet ved dørene. Efter sejren 
gik Beatriz i træning hos Lunden-træner Nicolaj Andersen.  
Foto: Burt Seeger

Spændende ungheste

Medejeren fik  
fem minutters betænkningstid

”Derby-Nicolaj” 
har vundet 

Dansk Hoppe 
Derby to 

gange og 
Dansk Trav 

Derby to 
gange. An-

dersen har en 
tyrkertro på, at 

Beatriz kan blive 
hans femte Derbyvin-

der. Foto: Kim Gudmand
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SPORT        Anpartshesten BaliSPORT MÅNEDENS HESTEEJER JUNI 

Camel Benkheira er oprindeligt fra Frankrig, men bor i 
Norge, og så har han fire af sine seks heste i træning i Dan-
mark. Nærmere betegnet hos Marc Bæk Nielsen, der er trav-
træner med licens på Racing Arena Aalborg.

Tre af ejerens heste leverede gode præstationer i juni, hvor 
talentet Captain Morgan og kapable Cash Converter begge 
vandt, og så var Good’s Of Norway nummer to på en 1.11-
tid. En andenplads, der i øvrigt blev byttet ud med overlegen 
sejr to dage inde i juli i Jydsk Væddeløbsbanes store Grand 
Prix-weekend. Ikke at det vedrører denne kåring dog.

– Jeg er meget taknemmelig og glad over denne kåring, 
men al ære skal jo gå til Marc Bæk Nielsen og hans personale 
i stalden. De er utrolig ærlige folk, der samtidig også er meget 
dygtige, så jeg er meget tilfreds med at have mine heste hos 
Marc Bæk, fortæller den succesfulde hesteejer. 

– Årsagen til, at det er endt sådan her, er, at Marc i sin tid 
passede en af mine andre heste, Pingus Vang, mens både han 
og den var hos Flemming Jensen. Da jeg så hørte, at Marc 
skulle starte op som træner, sendte jeg Cash Converter til 
ham, og siden er f lere kommet til, så fire af mine seks heste 
er nu hos Marc.

CAMEL BENKHEIRA
Captain Morgan er en af Danmarks bedste 3-åringer, og den vandt sammen 
med samme ejers Cash Converter løb i juni. Derfor er Camel Bankheira af 
Dansk Hestevæddeløb kåret som månedens hesteejer i juni.

TEK ST: C AR STEN R ABJERG

– Jeg tror, Marc Bæk bliver en stor dansk travtræner, og for 
mig har det været meget naturligt at vælge ham som træner 
til mine heste, lyder de mange rosende ord til den nordjyske 
træner fra Camel Benkheira.

Danmark er perfekt placeret
Det kan måske overraske, at en norsk hesteejer vælger af have 
hovedparten af sine heste i træning i Danmark, men for Ca-
mel Benkheira er der mange fordele ved det.

– Jeg trives vældig godt i Danmark, hvor det er hyggeligt 
at komme, og hvor der er mange søde mennesker. Det me-
ner jeg, og så skal man ikke tage fejl af, at Danmark ligger 
strategisk rigtigt placeret midt i det hele.

– Man kan rimelig let komme til Frankrig eller Tyskland 
på vejene, og vil man til Norge, kan man enkelt sejle dertil, 
og så er vejret i Danmark trods alt bedre end i Norge, for-
tæller Camel Benkheira, der selvfølgelig med rette har for-
ventninger til talentet Captain Morgan.

– Jeg købte Captain Morgan ubeset og sendte pengene 
med det samme, jeg hørte, det var muligt at købe hesten. 
Jeg kunne lide afstamningen, og så stolede jeg på dét jeg fik 
fortalt om hesten, og Captain Morgan virker som en ”fryg-
telig” god hest, slutter Camel Benkheira. n

Foto: Ditte Hesselborg Foto: Flemming Andersen
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SPORT        Bvlgari Peak

Steen Juul ved om nogen, hvordan man laver en Derbyvin-
der. Han vandt sit første Derby i 1983 med For Ever Vixi, 
så fulgte Konsonant, New Quick, Rudolf Le Ann, Skalflex 
og senest Leviti i 2007, så det er faktisk 10 år siden, at han 
sidst har trænet en Derbyvinder. 

Uden at det skal tages negativt op, så er flere af Steen Juuls 
Derbyvindere et resultat af et stærkt trænerarbejde, mere end 
det var heste, som havde talentet til at komme videre i deres 
karrierer, som f.eks. Rudolf Le Ann. Læs hvad Steen Juul 
synes om dette udsagn i artiklen ”Mr. Derby” andetsteds i 
dette nummer af Væddeløbsbladet.

Bvlgari Peak sæsondebuterede allerede 10. februar, og ses her ved en overlegen sejr i Liga 5-finalen i Aalborg 2. april. 

luksusdyret

TEK ST: HENRIK DYHRBERG | FOTO: JESPER ELBÆK

Bvlgari Peak
Navngivet Bvlgari Peak af sin opdrætter Peter Stenå, var der sikkert en tanke med at døbe 
et Ready Cash-afkom efter luksusmærket Bvlgari i håbet om, at opdrættet ville blive en 
juvel. Og en sådan er Bvlgari Peak i sandhed, der i hænderne på Steen Juul har udviklet sig til 
at være en af de to store Derbyfavoritter i B-årgangen, sammen med Bad Moon Rising

Både træningsprodukt og stjerne
Bvlgari Peak kan vise sig at være hesten, som havner lige 
midt imellem kategorierne ”træningsprodukt” og ”stjerne”, 
da han sidste år – i træning hos Flemming Jensen – nok vi-
ste talentet, men det var så som så med stabiliteten. I Steen 
Juuls træning har han startet ni gange og vundet syv gange 
og taget to andenpladser, og han har kun hoppet en enkelt 
gang, så noget har Steen Juul helt klart forbedret. 

Steen Juul valgte lidt usædvanligt for en Derbyhest at starte 
Bvlgari Peak så tidligt som den 17. februar, men det var der 
en klar årsag til.
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luksusdyret – Jeg valgte at starte ham op tidligt på sæsonen, da han 
var besværlig at håndtere og havde problemer med munden. 
Han blev let irriteret på det hele, og så manglede han helt 
klart rutine. Så han kom med rundt for at starte, når vi 
var af sted, og på daværende tidspunkt var det ikke i mine 
tanker, at han skulle udvikle sig til en Derbyhest. 

– Han er stadig hingst, men er nu meget nemmere at 
håndtere, men mangler stadig lidt rutine, og det er vel så-
dan, at man kan sige, at en 4-årig hest ikke er færdigud-
dannet, udtaler Steen Juul om Bvlgari Peak.

Så kunne man jo sagtens frygte, at Bvlgari Peak ville 
tabe formen senere på sæsonen, men den frygt deler Steen 
Juul ikke.

– Han viser stadigvæk fin form i 
træning, og der er ikke noget, der 
tyder på, at det skal ændre sig. Han 
træner hver femte dag otte inter-
valler, og går disse med enten mig 
eller Christian Clausen i vognen, 
og indtil videre har vi holdt fast i at 
køre ham, også for rutinens skyld. 
Han træner altid med fantastisk lav 
puls, og han har enorm hjerte- og 
lungekapacitet, som han sikkert har 
fra sin far Ready Cash.

Tog fusen på konkurrenterne
Bvlgari Peak viste sig for alvor frem i 
Jydsk 4-årings Grand Prix, som han 
vandt ganske let efter føring fra start 
til mål. I artiklen med Bad Moon 
Rising kan man læse, at Peter Rudbeck syntes, at Steen Juul 
”tog røven på dem”, da Juul kørte til spids med Bvlgari Peak, 
men det var nu ikke noget, som Steen Juul havde planlagt 
100% på forhånd.

– Jeg vidste jo godt på forhånd, at han kunne åbne fra 
start, men jeg tog først beslutningen om at køre til spids i 
løbet af dagen, da han føltes vældig fin i afcantringen, og da 
han virkede sikker i travet op til vognen, tog jeg chancen og 
trykkede til, og siden vandt han jo ganske let. 

– Jeg havde egentlig håbet efter prøverne, at de andre tog 
startspor lidt ude på vingen, så jeg kunne få startspor 1, men 
nu blev det, som det blev, og jeg må sige, at han vandt ganske 
let, for det var jo ikke sådan, at Bad Moon Rising ikke fik 
chancen, da jeg valgte at køre fra i starten af opløbet, men han 
kom aldrig tæt på, og måske Peters hest havde en dårlig dag. 

– En detalje fra løbet jeg ikke helt forstår, er de tider, som 
blev oplyst undervejs. Jeg følte klart, at jeg kørte hurtigere 
den første kilometer end 1.20-tempo, fortæller Steen Juul, 
som faktisk har en pointe i dette, da den første kilometer blev 
afviklet i lidt bedre end 1.18-fart. 

Steen Juul har tre heste i B-årgangen, som alle er heste, 
som kan vinde et Derby, men det rokker ikke ved, at han 
som udgangspunkt – i skrivende stund – kører Bvlgari Peak 
i Derbyet.

– Meget kan selvfølgelig ændre sig i de kommende løb 
for mine Derbyheste, men han er den stærkeste og bedste af 
mine heste lige nu, så det er helt klart Bvlgari Peak, som jeg 

regner med at køre i Derbyet, fortæller Steen Juul. Og der 
findes da også ting, som Steen Juul mener han kan file på, 
hvis det skulle blive nødvendigt.

– Han har i alle sine starter for mig gået med plasticsko, 
og nogle gange med boots for en sikkerheds skyld, men fø-
ler jeg det bliver nødvendigt, så kan han gå uden alle fire 
sko og helt sikkert finde en veksel mere på denne balance. 
Jeg kørte ham for første gang med vatudtræk i Jydsk 4-års 
Grand Prix, men det blev jo aldrig nødvendigt at trække 
vattet, men måske han får det prøvet i løb inden da. Og 
så kan han stadig blive bedre i munden og få lidt mere ru-
tine, så han bliver endnu mere komplet, lyder det fra den 
levende Lunden-legende Steen Juul.

Når Steen Juul kører til start med 
Bvlgari Peak, sker det i den knald-
røde køredragt, som Stald Jokeren 
bruger, og han har et godt samar-
bejde med anpartsstalden, som har 
lejet sig ind i Bvlgari Peak.

– Jeg har et godt forhold til ejer-
repræsentanterne, og jeg taler re-
gelmæssigt med Thomas og Jesper 
(Thomas Busch og Jokeren, red.), 
som begge er engagerede menne-
sker, som går op i sporten. De har 
også Chock Nock i min træning, og 
der er ingen problemer der, heller 
ikke når det går knapt så godt, lyder 
det fra Steen Juul.

Point fra 1 til 5
Vi har bedt Steen Juul om at rangere Bvlgari Peak i fire 
kategorier og give ham point fra 1-5, hvor 5 er højest.

Afstamning 
4 til 5, vil jeg sige. Ready Cash er jo en femmer, men jeg 
kender ikke moderens stamme indgående. Jeg kørte hende 
en enkelt gang, da hun var kommet hjem fra USA, men hun 
var ikke egnet til væddeløb, så det var direkte i avlsboksen.

Væddeløbshoved
Det bliver 4. Han løber mest og hygger sig, og leger med 
de andre, og har vel ikke helt forståelsen af, hvad vædde-
løb går ud på, og hvor målstregen er, men mon ikke det 
kommer med mere rutine. 

Styrke
Det er helt klart et 5-tal. Han har enorm hjerte- og lun-
gekapacitet, og træner altid med lav puls. Han har aldrig 
virket træt efter et løb, og kom da også let over starten i 
Aarhus.

Eksteriør
4. Nu er jeg nok desværre sådan, at jeg altid går og leder 
efter fejl, og Bvlgari Peak står sådan set fint på benene, 
men der er jo altid nogle vinkler, som kan blive bedre. Han 
er lidt over middelhøjde med 159 cm i stangmål, og er en 
fin hest at se på i øvrigt.  n

Jeg har et godt forhold til 

ejerrepræsentanterne, og 

taler regelmæssigt med Tho-

mas Busch og Jokeren, som 

begge er engagerede menne-

sker, som går op i sporten
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PORTRÆT        Peter Jensen

Efter en karriere som blandt andet afdelingsleder i biludlej-
ningsbranchen og ejendomsmæglerassistent, bragede Peter 
Jensen gennem lydmuren, da han i 2014 startede som selv-
stændig professionel travtræner. Næsten tre millioner i ind-
kørte præmier, direkte ind i top fire i den danske trænerliga 
og en fortjent hyldest som Årets Komet 2014 på Hestespor-
tens Galla satte overliggeren højt for fremtiden. 

Peter Jensen præsterer på et konstant højt niveau og er for 
fjerde år i træk placeret i top fire i trænerligaen, og strøm-
men af eliteheste i både Danmark og Skandinavien har væ-
ret konstant. 

Således sidder Peter Jensen med to særdeles spændende 
kort i kampen om sejren i Dansk Hoppe Derby 2017. Ba-
rolo og Blowmywhistle har stort set tilhørt årgangstoppen 
siden de betrådte de danske væddeløbsbaner for første gang 
som toåringer, hvilket dog ikke umiddelbart lige lå i kortene.

– Det er lidt pudsigt, at de to har fulgt hinanden gennem 
tre- og fireåringssæsonen, for der var stor forskel, da vi træ-
nede dem frem mod debuten, indleder Peter Jensen. 

– Barolo var lige ud ad landevejen, og var faktisk ret tidligt 
klar, og gjorde det jo pænt med sejr i Jydsk 2-årings Grand 
Prix Consolation og med en andenplads i Opdrætningsløb 
Consolation. Blowmywhistle var derimod kluntet, besvær-
lig og kæmpede med at følge med i arbejderne, så jeg havde 

det faktisk sådan lidt… nu prøver vi at starte, da vi kom hen 
sidst på året som 2-åring, og det gav hende faktisk et skub 
at komme i gang, forklarer Peter Jensen. 

– Barolo fik desværre en skade efter Dansk Opdrætnings-
løb, hvilket holdt hende ude af træningen i tre måneder. 
Det betød faktisk, at Blowmywhistle indhentede hende og 
udlignede forskellen, og siden da har de fulgtes ad i diverse 
storløb gennem 3-års sæsonen og indtil videre også her i 
Derbysæsonen, fortsætter Peter Jensen.

Tid til at oplade batterierne
Blowmywhistle stoppede efter Grand Circle 3-års Hoppe-
championat i fjor, blev tjekket op og fik en lille træningspause 
til at lade batterierne op. Barolo havde en opgave lidt senere 
på året i Dansk Avlsløb for Hopper, og gik af den grund lidt 
senere til vintertræning. Hun fortsatte træningen vinteren 
igennem for at indhente de tre måneder, hvor hun var ude 
med skade som 2-års.

– Jeg har prøvet forskellige oplæg til vintertræning for år-
gangshestene gennem min tid som træner, men valgte denne 
gang at begynde at ridetræne dem, hvilket har givet gode 
resultater tidligere, fortæller Peter Jensen. 

– I mine øjne handler det om, at hestene skal være så stærke 
som muligt. Har de talentet, så kommer farten, forståelsen 

Årets højdepunkt i dansk travsport, Derbyweekenden, nærmer sig med 
hastige skridt, og igen sidder Peter Jensen med gode kort på hånden 
for at blande sig helt i toppen i kampen om de blå bånd. I år specielt 
på spindesiden med de to tophopper Barolo og Blowmywhistle

TEK ST: SØREN A AEN | FOTO: OLE HINDBY
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PORTRÆT        Peter Jensen

og alt det andet af sig selv, når de har den fornødne styrke i 
kroppen. Desværre løb Blowmywhistle ind i nogle problemer, 
som gjorde, at vi måtte udskyde sæsondebuten i omgange, 
og vi var faktisk lidt pressede på tiden til sidst, forklarer Pe-
ter Jensen. 

– Jeg tog hende ud i et rutineløb i Aalborg, hvor vi forsøgte 
at lette hende i balancen. Hun går ret tungt balanceret, og 
jeg ville gerne se, om hun var moden til at ændre det, men 
det fungerede slet ikke. Hun rullede, var urytmisk og ramt 
af halsinfektion, så Birger Jørgensen var faktisk ret bekym-
ret den dag. Vi gik tilbage til hendes gamle balance, og så 
kørte jeg nogle reelle hurtigarbejder inde på banen i Aal-
borg, hvilket jeg normalt ellers aldrig 
gør. Men det virkede for hende, og 
vi kom tilbage på sporet, og siden er 
det jo heldigvis gået ganske ok, smiler 
Peter Jensen.

 
Den svære managering
Sæsonen for en årgangshest i Dan-
mark ligger stort set i faste rammer, 
med forskellige opgaver hen over året. 
Alligevel kan det være en balancegang 
for trænerne at vælge den rette mana-
gering for at få hestene til at toppe på 
de helt rette tidspunkter. Med bare 
tre starter i denne sæson for Barolo og 
Blowmywhistle, kan det for udefra-
kommende være et spørgsmål, om 
de to heste har den fornødne hårdhed for at være helt 
på toppen til årets vigtigste opgave den sidste weekend 
i august. 

– Jeg er ikke i tvivl om mine heste er klar, når det gæl-
der, slår Peter Jensen fast. Men det er hele tiden en ba-
lancegang. Skal vi tage til Sverige for at starte, og risi-
kere at møde rigtig gode heste deroppe, og dermed sætte 
point over styr, som jo er meget vigtige i forhold til det 
danske årgangssystem, eller skal vi vælge en upassende 
opgave i Danmark. 

– Især for hopperne 
kan det være svært at 
f inde gode opgaver. 
Tag for eksempel op-
takten til Derbyprø-
verne. Hingstene kørte 
et opvarmningsløb med 
50.000 kr. til vinderen, 
mens hopperne blev 
spist af med 10.000 kr. 
til vinderen, en priorite-
ring jeg ikke kan forstå, 
og det gjorde bare, at jeg 
valgte ikke at starte, og 
fortsatte med at forbe-
rede dem efter den plan 
jeg havde lagt, under-
streger Peter Jensen. 

Efter Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix
Med sikre sejre i kvalifikationsløbene til Jydsk 4-årings 
Hoppe Grand Prix, gik Barolo og Blowmywhistle til start 
i f inalen som klare favoritter, og de to heste gav hinan-
den og publikum en seværdig match, som manifesterede 
deres position i årgangen. 

– De fik begge to en lille puster fra træningen efter star-
terne i Aarhus, og blev samtidig tjekket op af dyrlægen, 
så de er, hvor de skal være frem mod Derbyprøverne, og 
jeg kan fokusere på at bygge på deres respektive forcer, 
fortsætter Peter Jensen. 

– Blowmywhistle er jo en stærk og reel type, og det 
er hendes klare fordel, som har opvejet, at 
hun – måske lige bortset fra Jydsk 4-årings 
Hoppe Grand Prix – ikke har været så hur-
tig fra start, at hun har kunnet tage en posi-
tion direkte, men har skullet køres til den. 
Det har indimellem givet hende hårdere 
løbsoplæg, end vi måske har ønsket, for-
klarer Peter Jensen. 

– Barolo er en helt anden type, og hun er 
utrolig distræt. Det synes jeg faktisk både 
kan ses som et problem, men samtidig er 
det også en styrke for hende. I træning er 
hun meget ukoncentreret og løber og kigger 
på alting, og det kræver noget af kusken i 
løbssammenhæng at holde hende fokuseret. 
Jeppe Juel har et virkelig godt tag på hende, 
og han formår at vende den distræthed til 

en eller anden form for fandenivoldskhed, som bare gør 
hende rigtig god i løbssituationer. Hun virker ikke som 
noget særligt i træning, og må betegnes som en typisk 
løbshest, forklarer Peter Jensen. 

– Efter fem starter i træk i Aarhus, så glæder jeg mig 
til at få Barolo den anden vej rundt igen. Jeg ved godt, 
det kan lyde underligt med fem sejre i træk, men jeg føler 
faktisk ikke, det er nogen fordel for hende at gå Aarhus-
vejen, lyder det fra Peter Jensen.

I mine øjne handler det 

om, at hestene skal 

være så stærke som 

muligt. Har de talen-

tet, så kommer farten, 

forståelsen og alt det 

andet af sig selv

Barolo (2) besejrer staldveninden Blowmywhistle (1) i Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix i 2017.
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Hopperne er ikke så præget af  

testosteron som en anden teenage-

knægt. Hingstene tror sommetider de 

er nogle helvedes karle

Hvorfor bliver Peter Jensens hopper så gode?
Som en fast bestanddel af top fire i den nationale træner-
liga, skaber Peter Jensen naturligvis en mængde vindere 
samt heste, som kan begå sig på højt niveau i både ind- og 
udland. Påfaldende er det dog, hvor mange rigtig gode 
hopper, som har fundet vej til især de danske årgangsløb 
fra Peter Jensens træningskvarter. 

Toffifee D blev anden i Hoppe Derby 2014, Verify Dust 
vandt Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix og var anden i 
Hoppe Derby 2015, og så var der også Viola Vang og 
Vang, som gjorde det godt med gode placeringer i f lere 
storløb. I Norge og Sverige var NY Diamondinthesky og 
Absolut Gehör fine heste for at nævne et udpluk. 

– Jeg ved ikke, om det er en tilfældighed. De følger 
samme træningsoplæg som hingstene og jeg gør ikke no-
get specielt for hopperne, indleder Peter Jensen. 

– Hopperne er ikke så præget af testosteron som en 
anden teenageknægt. Hingstene tror sommetider de er 
nogle helvedes karle, men når det så gælder, så er de må-
ske ikke så vigtige alligevel. Hopper er lidt mere lige ud 
ad landevejen, forklarer Peter Jensen. 

– Samtidig må værdien af den indsats personalet gør 
ikke undervurderes. Med godt 50 heste i stalden, kan jeg 
ikke være 110% på hver eneste hest hver eneste dag, og 
det er altafgørende med dygtige og dedikerede folk, som 
kan give mig de rigtige informationer, så jeg kan tage de 
rigtige beslutninger som træner. 

– Karina Enequist Højsby og Mai Snoger er pigerne bag 
Barolo og Blowmywhistle, og de spiller en kæmpe rolle i 
hestenes fremgang, og de fortjener al den ros og anerken-
delse de kan få, slår Peter Jensen fast, inden han runder af 
med et par sjove anekdoter om Barolo og Blowmywhistle.

– Begge heste kom jo faktisk til stalden på en lidt sjov 

facon. Der var en f lok kammerater, som havde haft en 
anpartsstald med hesten Manchester, og de skulle finde 
ud af, om den skulle fortsætte. En aften var de inviteret 
til middag hos Uffe Sulkjær, som har opdrættet Blow-
mywhistle, og midt på aftenen bliver fruerne sendt i et 
tilstødende lokale. 

– Uffe finder en f laske snaps frem, skænker og skåler 
og proklamerer, at han havde et føl, som stalden skulle 
køre videre med. En af deltagerne afviser kategorisk, at 
”hvis det er den bette grimme hoppe med det trekantede 
hoved, så kunne Uffe godt glemme det!”. Men det var det. 
Det var Blowmywhistle, og handlen kom i stand. Siden er 
resten jo bare historie, som man siger, smiler Peter Jensen. 

– Om Barolo var der også lidt tilfældigheder i spil. Jeg 
blev kontaktet af en køber, som ville have den på auktio-
nen i Aalborg, og jeg købte hesten hjem, men desværre 
havde manden fået hukommelsestab dagen efter. Så var 
gode råd jo dyre, men jeg tog chancen og ringede til 
Kenth Eliasson, som er en fantastisk mand. Han slog til 
og købte Barolo, og det tror jeg ikke, der er nogen, som 
har fortrudt siden, slutter Peter Jensen med et grin.  n

Blowmywhistle (3) besejrer staldveninden Barolo (2) i Jydsk 3-årings Hoppe Grand Prix i 2016.
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SPORT        Anders Pedersens kanoner

Enhver god historie i sportsverdenen behøver en opkomling, 
som kan stikke en kæp i hjulet på de store favoritter, og give 
publikum og fans fornemmelsen for Davids kamp mod Go-
liath, en sikker garant for spænding og drama. 

Hvert eneste år, når den sidste weekend i august nærmer 
sig, dukker denne diskussion op. Hvem kan slå til, hvis år-
gangens konge skulle svigte? Hvem kan skabe overraskelsen? 
Den unge nordjyske træner Anders Pedersen har i Beyblade 
og Balotelli to heste, som kan levere den helt store overra-
skelse i årets Derbysammenhæng. 

Anders Pedersen har modtaget begge heste i træning i 
denne sæson, men har allerede sat sit tydelige præg på de 
talentfulde 4-åringer. 

– Det er jo skønt og utroligt spændende at få to så fine heste 
i træning, og lige pludselig have muligheden for at være med 
inde i varmen omkring Dansk Trav Derby. Det er noget helt 
specielt, indleder Anders Pedersen. 

– Jeg fik Balotelli i træning kort inde i 2017, og jeg prøvede 
mig i starten lidt frem med ham. Nu kombinerer vi ridetræ-
ning med intervaller for vogn, og det virker han til at trives 
rigtig godt med. Jeg har haft en utrolig fin sparring med 
hans tidligere træner Gordon Dahl, som på ingen måde har 
været ked af at give gode råd med på vejen, f.eks. i forbin-
delse med skoning og balancering, så jeg stod ikke på helt 
bar bund, forklarer Anders Pedersen, og sender samtidig en 
venlig tanke til Aalborg-kollegaen.

Det handler om selvtillid
Balotelli havde i karrierens første 19 starter blot taget en en-
kelt sejr, men har for alvor fundet sejrsmelodien de seneste 
uger, og står ved redaktionens deadline med fire sejre i de 
seneste fem forsøg. 

– Jamen, løbene har jo passet godt til Balotelli, og selvom 
der måske ikke har været så mange penge at køre om, så har 

Derbyets
Dark horses

TEK ST: SØREN A AEN

Anders Pedersen er for første gang i sin trænerkarriere for alvor inde i varmen omkring 
Dansk Trav Derby, med de to evnerige heste Beyblade og Balotelli, som begge uden at 

overdrive kan betegnes som spændende dark horses i denne sammenhæng

Balotelli er gået fra 
at være en ”ikke-

vinder” til nu at 
vinde løb på sam-
lebånd. Kan unge 
Anders Pedersen 

kvalificere både Ba-
lotelli og Beyblade 
til Derbyet? Foto: 
Ditte Hesselborg
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Dark horses
Anders Pedersen er for første gang i sin trænerkarriere for alvor inde i varmen omkring 
Dansk Trav Derby, med de to evnerige heste Beyblade og Balotelli, som begge uden at 

overdrive kan betegnes som spændende dark horses i denne sammenhæng

jeg valgt den ”lette” vej for ham. 
Det er vigtigt for hestene at de 
får lov til at vinde, og føle at de er 
ovenpå – de skal tanke noget selv-
tillid. Jeg mener det er utrolig vigtigt, at hestene, ud over at 
være veltrænede, også har det mentale overskud til de dage, 
hvor vi skal forlange noget ekstra af dem, forklarer Anders 
Pedersen. 

– Vi kunne sagtens være rejst til Sverige og jaget gode penge, 
men vi havde risikeret, at han havde fået et knæk. Nu kommer 
han i stedet til Derbyprøverne med masser af selvtillid, og jeg 
håber naturligvis det er nok til at få os gennem nøglehullet, 
smiler Anders Pedersen. 

– Han har jo tidligere klaret 2.500 meter på en fin måde, 
men det er jo de sidste 500 meter i Derbyet, hvor fårene bli-
ver skilt fra bukkene, så det er svært at spå om, hvor meget 
jeg tør drømme om, og det gælder for begge heste, fortsætter 
Anders Pedersen.

Det er op ad bakke
Anders Pedersen har som en af de få trænere i Danmark an-
lagt en træningsbane, med sigte på bakketræning. Det har ko-
stet øvelse og masser af omtanke at ramme den rette mængde 
træning, men nu begynder frugterne at kunne plukkes. 

– Det har sgu været svært for at sige det lige ud! Træningen 
skal tilrettelægges på en helt anden måde, når vi træner på 
bakken kontra træning på vores nyanlagte 900 meter ligeud-
bane eller i galopbanen. Man skal være utrolig forsigtig, og 
der skal ikke meget til, før man får givet for meget, fortsæt-
ter Anders Pedersen. 

– Jeg synes dog, jeg er ved at ramme et godt koncept, hvor 
vi skifter mellem de forskellige træningsmuligheder, vi har på 
gården. Hestene løber ikke trætte i træningen, og vi slider dem 
ikke på samme måde, når vi tilpasser træningen, og udnytter 
de muligheder vi har. Bakkebanen er på 400 meter, og med 
et underlag, som minder en del om en almindelig travbane, 
mens ligeudbanen som sagt er 900 meter lang og anlagt med 
vasket strandsand, forklarer Anders Pedersen.

Tilgang i 11. time
Godt tre uger før kvalifikationen til Jydsk 4-årings Grand 
Prix udvidede Anders Pedersen stalden med endnu en ta-

lentfuld årgangshest, da Beyblade lidt pludselig trådte ind 
ad stalddøren. 

– Det hele gik ret hurtigt, og der var jo ikke meget tid 
til at ændre en masse, så vi satte ham ind i vores trænings-
rytme, og det virkede jo ganske ok i første start, indleder 
Anders Pedersen. 

– Beyblade imponerede jo helt vildt i første start for os, 
og jeg fik da helt klart et sug i maven. Den her var noget 
lidt ekstra, og kunne måske begå sig i Derbysammenhæng, 
smiler Anders Pedersen. 

– Desværre var han lukket i halsen i finalen, og samtidig 
ramt af lidt ømhed i bentøjet, så resultatet blev ikke, som 
vi havde drømt om. Nu er han frisket op og træner igen på, 
som han skal, og føles faktisk rigtig fin. Jeg vil gerne prøve 
at ridetræne Beyblade, men med et lille ophold efter Grand 
Prixet i Aarhus, så føler jeg ikke, at jeg har haft den for-
nødne tid, så han er fortsat med intervaltræning for vogn, 
og det virker han også til at trives godt med. 

– De 2.500 meter i Derbyprøverne skal han nok klare, 
men han har jo aldrig været ude på 3.000 meter, så der kan 
ligge et spørgsmålstegn der. Heldigvis er det jo ens for alle, 
da det jo som regel er første gang 4-åringerne stifter be-
kendtskab med den distance i selve Derbyet, lyder det fra 
Anders Pedersen. 

Det er nu det gælder
Anders Pedersen havde for år tilbage en kraftig finger med i 
spillet, da Odyssee Eastwind sejrede i Dansk Hoppe Derby i 
2010 og også vandt Grand Circle 4-års Hoppechampionat i 
Skive et par måneder senere, men det er første gang den unge 
nordjyde er med inde i varmen omkring ”det rigtige” Derby. 

– Det er selvfølgelig noget helt særligt, ingen tvivl om 
det. Jeg vil nødig sige, at jeg forventer sådan og sådan, og 
begynde at sammenligne de to heste, men med lidt held, så 
tror jeg på dem på hver sin måde, og med lidt held, har de 
de nødvendige kvaliteter til at gå videre fra prøverne til – 
hvor det bliver rigtig sjovt – Dansk Trav Derby 2017, slutter 
Anders Pedersen.  n

Jeg mener det er 

utroligt vigtigt, 

at hestene har det 

mentale overskud 

til de dage, hvor vi 

forlanger noget 

ekstra af dem

Beyblade er den ene af Anders Pedersens dark horses til Derby. Den har markeret sig stærkt i 
B-årgangen lige siden 2-årssæsonen. Foto: KM Foto
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TRAVHISTORIE        Tospand med fire Derbyvindere 

 
Den specielle travdisciplin tospand er kun gennemført i Dan-
mark i tre korte perioder og med store mellemrum. Der var 
ikke færre end fire Derbyvindere skrevet til start, da det før-
ste tospandsløb i mange år skulle køres på Charlottenlund 
Travbane onsdag den 20. juni 1906. Den 3-årige Dagmar 
Lamott vidste det selvfølgelig ikke endnu, ligesom den rød-
skimlede datter Kaja B af sportens første hoppestjerne Nano 
ikke havde givet vink om, at hun kunne blive nummer to til 
Dagmar Lamott i Derbyet året efter.

Pointen var, at disse to treårshopper slet ikke havde fået lov 
til at vise deres kvaliteter, og mens Kaja B havde vinderrekord 
2.10, havde Dagmar Lamott en rekord på 1.56 pr. kilometer. 
Man vidste ud fra placeringstider, at de begge kunne løbe i 
hvert fald 10 sekunder hurtigere pr. kilometer!

Nu kunne man sætte dem i spand med eliteheste, da pro-
positionerne gav tillæg efter hesten i spandet med dårligst 
rekord, og Julius Høybye kombinerede Kaja B med sin egen 

Derbyvinder fra 1905 Elinor, mens Dagmar Lamott gik i 
spand med Eva, Derbyvinder 1902 og i øvrigt storesøster til 
Kaja B. De to derbyvindere havde rekorderne 1.39 og 1.40.  

Kaja B/Elinor startede fra distancen 2000 meter, Eva/Dag-
mar Lamott fra 2064 meter, og med toptillæg fra 2320 me-
ter startede Julius Pajonceks eliteheste, amerikaneren Jenny 
Wilton (1.40) sammen med 4-årige Miss Refero (1.41), der 
havde været overlegen vinder af Derbyet på sæsonens første 
løbsdag den 6. maj.

Otte meter i sekundet
Tillæggene var dengang afpasset efter distancerne, og det var 
matematisk udregnet. En kilometertid på 2 minutter og 5 
sekunder betyder, at hesten tilbagelægger 8 meter i sekundet, 
og på to kilometer vil en hest med kilometertid 2.04 derfor 
hale 2 x 8 = 16 meter ind på 2.05-hesten. 

Når man så giver tillæg for hver to sekunder, en hest er 
hurtigere (vinderrekord) end en anden, skal tillægget være på 
32 meter. Derfor 32, 64, 96 op til her 320 meter, der svarer 
til 20 sekunders forskel i vinderrekord.

Politiken bemærkede dagen efter, at ”da man så Julius 
Høybyes flotte tospand Kaja B/Elinor, var man ikke i tvivl 
om, at Høybye havde besluttet sig for at vinde”. 

I Traverkalenderen står træner Uhlig opført som kusk, og 
Elinor/Kaja B sejrede i 1.57,0/2000 meter, mens Eva/Dag-
mar Lamott kom ind 6/10 sekund senere til kilometertiden 
1.53,7, og det toptillægsbelastede par Jenny Wilton/Miss 
Refero som fjerde præsterede 1.45,1. 

Der deltog i alt syv ekvipager i dette tospandsløb, der for-
mentlig var og blev det mest vellykkede overhovedet på dansk 
jord. Politiken bemærkede, at Elinor/Kaja B ned gennem 
opløbet var presset af Eva/Dagmar Lamott, og at toptil-

TEK ST: L AR S DONAT ZK Y

ospandsløb

Tospand på Lyngbyvejens tid.

Tmed fire Derbyvindere

Dagmar Lamott, der dannede par med berømt- 
heden Eva i det vellykkede 1906-tospandsløb. 

VÆDDELØBSBLADET   ·   08/1758



Tospand på Lyngbyvejens tid.

lægshestene havde vundet, hvis løbet havde været en omgang 
længere. I øvrigt var alle tospandsdeltagere i 1906 hopper!

Buggies som præmier
Vognene, der blev benyttet til tospandsløbene i 1906, var 
formentlig udelukkende dem fra Chr. A. Henriksens værk-
steder i Charlottenlund. Han havde i en del år leveret sulkyer 
til væddeløbene, og de nye lette buggies – firehjulede – til 
både enspand og tospand var lavet efter amerikansk opskrift. 

Det var sekretær Hugo Jørgensen, der havde studeret dem i 
Amerika, og  Efter amerikansk opskrift brugtes amerikansk 
valnød – hickorytræ, som i dag bl.a. benyttes til økseskafter. 
I store træk løb tospandene gennemsnittet af deres kilome-
tertider plus fem sekunder. Ganske imponerende, men i to-
spandsløbene kunne man jo også roligt køre for fuld damp.  

For det første kunne disse vogne jo ikke konkurrere i fart 
med sulkykørsel med én hest, og for det andet ville tospands-
rekorden næppe blive tillagt deltagerne som personlig rekord. 
Man blev altså ikke ”straffet for vindertiden”.

Forståelig rekordangst – uforståeligt 
tålmodigt publikum 
Rekordangsten var ellers forståelig, det er jo sin sag at tilføje 
sin hest et generelt fremtidigt tillæg på f.eks. 64 meter for 

Buggy til tospand fra Chr. A. 
Henriksens værksteder.

Den uvenlige kommentar om trænerne i  
Dansk Idrætsblad i 1909.

Miss Refero – Derbyvinder 1906. 

fire ”rekordsekunder” ved en tilsvarende forbedring af hestens 
vindertid, men det er utroligt, at det spillende publikum 
stod model til det, og at sporten overlevede de daglige ek-
sempler på manglende interesse for sejr indtil 1913, hvor 
det nuværende ”pengebelastningssystem” blev indført. 

Mistanken om svindel var udbredt, se f.eks. kommenta-
ren om trænerne fra Dansk Idrætsblad i forbindelse med 
trænerforeningens oprettelse med Joe May som formand 
i 1909. Det er ikke just høje tanker, journalisten har om 
standen. Denne holdning har heldigvis ændret sig radikalt.

Løbet ingen ville vinde
Et helt grotesk eksempel på rekordangsten kom i 1906, den 
samme dag, Lunden kørte sidste tospandsløb med sejr for 
C.L. Müller, ham med Müllers Memorial, og hopperne 
Miss Cromwell/Dana. 

Tidligere på dagen havde netop Müllers Miss Cromwell 
for kusken Stolle løbet dødt løb med Julius Pajonceks Miss 
Refero på en tid, der ville medføre rekordforbedring for 
begge. I overensstemmelse med praksis blev begge efter det 
døde løb inviteret til omløb for at afgøre sejren, men det 
ønskede Müller ikke, og derfor fik Pajoncek og Miss Re-
fero sejr på 1.38 og tre strafsekunder til de kommende løb. 
Konkurrenterne godtede sig over Pajonceks ”uheldige” sejr. 
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Sofus Sørensen vinder første tospandsløb i 1934  
med Raphia/Calumet Darius. 

Romersk vædde-
løbsvogn eller ”biga” 
(tospand) fra vatikan-
museet i Rom.

Tospand for buggy i 
Wien 1933.

TRAVHISTORIE        Tospand med fire Derbyvindere 

Tospand ved opvisningen på Krieau-banen i Wien i 1933

28 år senere: Sofus Sørensen og Månsson vinder
Med Müllers tospandssejr forsvandt denne disciplin i – så 
vidt jeg kan se – mange, mange år, og sandsynligvis dukkede 
den først op i 1934 igen. 

Måske på opfordring fra Trav-Tidende, der i julenummeret 
1933 henviser til, at tospandsløbene længe har haft bevågen-
hed i Østrig og Amerika: ”Hvad der mest vækker Interessen, 
er dog den praktiske 2-hjulede Tospandssulky. Tidligere be-
nyttede man 4-hjulede Vogne til disse løb, men den ny Model 
er dog i sportsmæssig Henseende langt at foretrække”. Og så 
følger en opfordring til bestyrelsen med en forsikring om, at 
løbene vil blive en publikumssucces herhjemme.

Udtrykket tospandssulky er på en måde en selvmodsi-
gelse. Sulky betyder jo i overført betydning en ”enspænder”, 
både som betegnelse for vogn, hest – og somme tider også 
for kusken... 

De antikke olympiske lege
Væddeløbsvogn er vel mere passende, og så kommer man jo 
også til at tænke på de romerske konkurrencer med tospand. 
Det er en mere spændende association, og Flemming Et-
trup nævner i bogen ”Gå med i Lunden”, at væddeløb med 
tospand kom på programmet 4-500 år før Kristi fødsel i 
antikkens olympiske lege. 

Derbyvinder sammen med Kriterievinder
Historien fra 1906 gentog sig. Det Danske Travselskab inve-
sterede stort, indkøbte seletøj og ”tospandssulkyer”, og man 
introducerede ifølge Trav-Tidende disse lette køretøjer for 
første gang i Europa. Præmierne var høje, men løbene var 
uinteressante for publikum, og resultatet var ringe. Sofus 

Sørensen og Månsson var med på idéen, og Sofus bragte 
f lere af sine stjerner til start. Man formoder, at Koster anså 
dette for noget pjat på linje med hans holdning til væddeløb 
for kvinder. Men løbene fortjener alligevel omtale.

24. juni 1934
Sofus Sørensen mødte til start med toptillæg med de to 
udenlandskfødte og hurtige hopper Raphia/Calumet Da-
rius, og da alle de andre spand havde galop fra start, fik 
parret trods 80 meters tillæg føring efter en halv omgang. 
Sofus Sørensen fik alle steder ros for sin kørsel, og det blev 
til sikker sejr i 1.29 – den bedste tospandstid i Danmark til 
dato. De to heste løb 1.22,7 og 1.23,8 som singler i løbet af 
sæsonen. Resultatet var ventet, odds var 1,70 – og løbsom-
sætningen dagens laveste.

5. august 1934
Man havde regnet med en gentagelse for Sofus og Raphia/
Calumet Darius trods 100 meter tillæg, spillet til 13:10, 
men Raphia nægtede at trave, og Månsson vandt fra spids 
med Perle IV og Marguerite i 1.37,2/2600 meter i en elen-
dig og tung bane. 

12. august 1934
Så tog Sofus Sørensen skytset frem. Årets derbyvin-
der Patsy og 1932-Kriterievinderen Orlick, og så kunne 
Månsson slet ikke stå imod med Perle IV og Marguerite. 
Sofus og Patsy/Orlick vandt overlegent til bundodds 1,05. 
Selv Trav-Tidende, der havde efterlyst disse tospandsløb, 
kunne godt se, at det ikke holdt, når løbsomsætningen var 
4.307 kr. og løbspræmierne 4.500 kr.

Tospandstræ-
ning i 1934 
med Sofus 
Sørensen 

og Raphia/
Calumet 

Darius i front.
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Patsy og Sofus Sørensen vinder Derbyet 1934. 

Greyhound endte karrieren med en stribe opvisninger og 
rekordforsøg. Han satte i alt 14 verdensrekorder, hvoraf vist 
nok 12 stadig var gældende ved hans død i en alder af 33 i 
1965. Først i 1969 blev hans absolutte verdensrekord sænket 
af Nevele Pride med Stanley Dancer til 1.11,3.

Greyhound var Hambletonian-vinder 1935, Rosalind i 
1936, og hun var ”drengene” i årgangen helt overlegen. Hun 
slog verdensrekorden for hopper med tiden 1.12,6 for Ben 
White, og hendes eneste problem var, at hun løb samtidig 
med Greyhound. Hun tog fem andenpladser bag vallakken 
i storløbssæsonen i 1938.

Succesen var ventet
Begge ejere var i 1939 overbevist om, at disse to samtidige 
verdensstjerner kunne sænke teamrekorden, men med hvor 
meget? Sep Palin var mere forsigtig, for Greyhound blev 
første gang sat i tospand ved selve rekordforsøget efter op-
varmning enkeltvis på Syracuse-banen. Greyhound blev sat 
yderst, og Palin lod pisken blive i stalden. 

Så var det efter min viden helt slut med tospandsløb i 
Danmark, men det var værd at bemærke, at den sidste vinder 
bestod af hingst og hoppe, hvor alt ellers havde været hopper 
både i 1906 og 1934.

Gambrinus mest interesseret i Pylle
Der havde været tospandsløb allerede i 1880'erne på 
Lyngbyvejen. Den østrigsk-russiske duo Prigoshij (hingst) 
og Udalaija (hoppe) havde imponeret voldsomt i tospands-
løb i sommeren 1886 med en overlegen sejr på 1.53,5, og de 
havde i Wien gået 1.36!

I samme tospandsløb i København deltog den danske stjer-
netraver Gambrinus (hingst) i par med Pylle (hoppe). Noget 
tyder på, at Gambrinus var mere interesseret i den svenske 
hoppe end i at løbe trav, for de blev overhalet med en omgang 
og var mere end otte minutter om distancen 2008 meter.  
Så var det anderledes med de to norske vallakker Fix og 
Lilledølen, der i forvejen var af koldblodstypen. Det var det 
suverænt bedste tospandspar på den tid, når man ser bort fra 
det østrigske besøg. 

Verdensrekorden er fra 1939 
Det meste i travsporten stammer fra Amerika, også 
diverse rekordforsøg på forskellige distancer, og re-
kordforsøg for både to- og trespand. 

I 1912, kun seks år efter at Pajoncek havde kørt så 
”stærkt” som 1.45,1 med sine stjerner Miss Refero og 
Jenny Wilton i Lunden, havde verdensrekordholde-
ren Uhlan (kilometertid 1.13,3) sat tospandsrekord 
med Lewis Forrest i 1.16,6 (den engelske mil på 2:03 
1/4) og den rekord stod endnu, da stjernerne Grey-
hound og Rosalind gik ud for Greyhound-kusken 
Sep Palin på Syracuse-banen i New York den 31. 
august 1939.

Kongen og dronningen
For unge læsere skal det tilføjes, at vallakken Grey-
hound (født 1932) for Sep Palin var ”århundredets 
hest” i Amerika med sin verdensrekord på 1:55 1/4, 
svarende til 1.11,6 i 1938, og at hesten kun tabte ét 
eneste væddeløb efter begyndelsen af treårssæsonen. 

Tospandstræning i 1934 med 
Sofus Sørensen og Raphia/
Calumet Darius i front.

Her er beskrivelsen af  
”Løbet, ingen ville vinde”,  
se side 3 fra Politiken om  

løbsdagen d. 26. juni 1906.
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Billedet er taget i forbindelse 
med en ny verdensrekord for 
trespand, formentlig i 1933.

Impish og Sprite 
Rodney slås mod hin-
anden for Frank Ervin 
i 1962 på Red Mile i 
Lexington. 

Greyhound/Rosalind på vej mod ny verdensre-
kord i Indiana i 1939. Foto: Walter Moore.  

Greyhound/Rosalind med Sep Palin på Syracuse-banen 
i 1939. Foto: Walter Moore, taget fra bogen om Grey-

hound af P. W. Moser.   

TRAVHISTORIE        Tospand med fire Derbyvindere 

Hestene ”travede som om de aldrig havde prøvet andet”. 
Det mindste fejltrin for den ene ville jo straks ødelægge for-
søget. Palin lagde lidt forsigtigt ud den første kvartmile efter 
kilometertiden 1.18,3, men da han så, at hestene fungerede 
optimalt, satte han tryk på. Det endte med den engelske mile 
på 1 minut og 59 sekunder, så den gamle tospandsrekord blev 
sænket med fire et halvt sekund på distancen.

Kilometertiden blev 1.13,9, og da parret fem dage efter 
gentog forsøget i Indianapolis i Indiana, skruede Sep Palin 
lidt mere op fra start, og parret endte på 1:58 1/4 – eller kilo-
metertiden 1.13,5 – efter en forrygende afsluttende kvartmile 
i 1.10,2, som illustreres meget godt på billedet fra Indiana, 
der har været bragt i Væddeløbsbladet tidligere. Rekorden 
1.13,5 holder, så vidt jeg ved, stadig her 79 år senere.

Pay Dirts mor og Sprite Rodney
Der er blevet gjort enkelte forsøg på at slå rekorden, og to 
hopper og staldkammerater, der var ude i årets Hambletonian 

i 1962, blev i samme meeting sat sammen. Hopperne Im-
pish og Sprite Rodney var i topform, og Impish havde året 
inden forbedret toårsrekorden uanset køn til 1.13,7 i Ha-
nover Shoe Filly Stake. 

Kusken Frank Ervin beskrev forsøget som en hidsig kamp 
mellem de to hopper, og han lod dem i høj grad selv be-
stemme farten, hvilket naturligvis ikke var optimalt. Ørerne 
pegede bagud på begge på den sidste kvartmile, og også 
bagefter, da de blev pullet op. 

Det var nok ikke helt ufarligt, og to hjælpere spændte dem 
fra hurtigst muligt.  Tiderne for første og sidste kvartmile 
illustrerer hidsigheden, henholdsvis 1.11,1 og 1.19,6 pr. ki-
lometer, og den samlede kilometertid på milen blev 1.14,2.  
Ikke nok til at slå Greyhound/Rosalind, men en verdensre-
kord for hopper i tospand.  Impish findes i et hav af danske 
traveres stamtavler. Hun er mor til Pay Dirt, der er far til 
Tarok og adskillige andre stjerner. n
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SPORT        Anpartshesten BaliSPORT MÅNEDENS OPDRÆTTER JUNI 

Captain Morgan er en af Danmarks bedste 3-åringer, og den vandt sammen 
med samme ejers Cash Converter løb i juni. Derfor er Camel Bankheira af 
Dansk Hestevæddeløb kåret som månedens hesteejer i juni.

TEK ST: C AR STEN R ABJERG

At have opdrættet et par heste, Amalie Bork og Tano Bork, som 
begge bliver danmarksmestre i samme måned, vejer tungt. Der-
for er Villy Christensen og Chresten M. Lauridsen af Dansk 
Hestevæddeløb kåret som månedens opdrættere i juni.

Som rigtig gode venner og samarbejdspartnere har Villy Chri-
stensen og Chresten M. Lauridsen opdrættet heste sammen i 
rigtig mange år. Selvom ingen af de to er ”knægte” mere, fort-
sætter de samarbejdet, og resultaterne har jo bare fortsat med 
at være imponerende.

– Indtil videre er det da gået meget godt, og vi har ikke været 
uenige om de ting, vi skulle beslutte, men det kan da være, at 
vi bliver det på et tidspunkt, forklarer Villy Christensen med et 
lille grin, og nyder så sammen med kompagnonen den succes, 
som Amalie Bork og Tano Bork opnåede i juni.

Amalie Bork vandt for Morten Friis storløbet DM for 5-årige 
Hopper efter en flot præstation, hvor den efter et afventende 
løb kom susende frem til sejr ude i banen på Racing Arena 
Aalborg, mens Tano Bork vandt DM i Monté for Christina 
Lindhardt på Nykøbing Falster Travbane, hvor parret bare var 
suveræne vindere af løbet. 

– Både Amalie og Tano har jo givet os masser af store ople-
velser og leverede gode præstationer i juni, så det er da dejligt 

VILLY CHRISTENSEN & 
CHRESTEN M. LAURIDSEN

med anerkendelse som denne hæder, siger Villy Christensen, 
der faktisk, mens dette skrives, er ved at sælge Tano Borks 
lillebror til en anpartsstald.

– Det er Elvis Bork, som er en pænt stor hest, der tegner 
lovende, og som er ved at blive solgt til en anpartsstald med 
20 anparter. Ja faktisk ér alle anparter vist allerede solgt, så 
det bliver spændende at følge, lyder det fra Villy Christensen.

Har fortsat ikke trappet helt ned
Både Villy Christensen og Chresten M. Lauridsen er ”oppe 
i årene”, men bestemt også stadig med som opdrættere, og 
der er nok at se til for de to venner.

– I år har vi fået fire føl. En helbror til Tano Bork, altså 
med Great Challenger som far og Frederikke Bork som mor, 
og så et afkom efter S J’s Caviar og Malou Bork. Derudover 
har jeg et par føl, der begge har From Above U S som far, så 
vi kæmper på, men har dog i år ”kun” bedækket tre af hop-
perne, fortæller Villy Christensen, der altid sammen med 
Chresten M. Lauridsen følger med i deres opdræt, uanset 
hvor de ender.

– Vi holder skruen i vandet og glæder os meget over de 
oplevelser, som vores opdræt præsterer, slutter Villy Chri-
stensen. n

 

Foto: Lasse Jespersen Foto: Ditte Hesselborg
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TRAVKALENDER        De klassiske årgangsløb
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Here Leaves Herbie

D K BORK   
DA DO RUN RUN  
DA VINCI PEAK  
DADDYS RACER  
DAISY D  
DAISY H J   
DAISY HILL  
DAKOTA FLEX  
DAMIEN SHADOW  
DAN MØLGÅRD  
DANCING ALONE  
DANINA A P  
DANNY E P  
DANZ OF HOPE  
DARIO SOTTO  
DARK ANGEL 
DARK DUST  
DARK GOGO  
DARLING BLÅBJERG  
DARLING DYNAMITE  
DARTH VADER S M  

DARWIN ICE  
DAUPHINE  
DAVENPORT  
DAYDREAM  
DAYDREAMER  
DAYLIGHT V P  
DAYTONA  
DE LIGHT   
DEAR JOHN  
DEBBIEDOIT  
DEGU  
DEKANEN K  
DELAWARE BOUNCE  
DELICIOUS LASER  
DELICIOUSSTONE  
DELIVERY BOY  
DEMPSEY CLOC  
DENIMCOWBOY  
DER FAUST  
DESAVI D  
DESIGN OSTED ANTIK  

DESIRE ABOVE  
DESTINY  
DEXTER  
DIABLO BORK  
DIABLO SISA  
DIAGO VANG  
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   
DIXIE DOWNS  
DJ K K  
DJANGO CÆSAR 
DOITAGAINBUTCHER  
DOLLAR ESTEREL  
DOLLAR PRINCESS  
DOMINIQUE A P  
DOMINO VICTORY  
DON JUAN  
DON ROSSINI  
DONATELLO GARBO  
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  
DOYOUWISHDIAMOND 
DRAGONITE  
DRAMBUIE  
DREAM BOY  
DREAM GARDENIA  
DREAM HASTRUP  
DREAM PEAK  
DREAM WINNER  
DREAMSTAR  
DRESSEDFORSUCCES  
DRØNVIKTORMOLAR  
DUBAI  
DUKA MOSEBY  
DUMBO  
DURACELL E 
DUSTY SHADOW 

B M L COOL  
B P ON TRACK  
BABE LOVE  
BABE SIMONI  
BABYCAT  
BAD MOON RISING  
BADASS  
BAG’S SIMONI  
BAILEY FLAME  
BAKER TILLY  
BAL BORA  
BALDER   
BALE LA MARC  
BALI  
BALI ØSTERVANG  
BALLANTINE LASER  
BALOO  
BALOTELLI  
BANDIT A P  
BARGO  
BARNABY  

BAROK   
BAROLO   
BARONESSEN  
BARRACUDA FLEX 
BASTIAN OLYMPIC  
BE NICE ICE  
BEATE GARBO  
BEATRIZ  
BEATTHEBEASTSHADOW 
BEAUTIFUL KISS  
BEAUTY C N  
BEENTHERE DONETHAT 
BELIEVE IN FATE  
BELIEVE IT OR NOT  
BELIEVE LA MARC  
BELINE BIT  
BELIS  
BELL MAN  
BELLA HØJGÅRD  
BELLA RUSH 
BELLA SOTTO  

BELLA TINGHØJ  
BELLA TOFT 
BELLA VISTA  
BELLADORE  
BELLE AMI BUTCHER  
BELLE REINE  
BELLIS   
BELMONDO SIMONI  
BENOIT SIMONI  
BERNETTA  
BETSY   
BETULA DERM  
BEVIS C N   
BEXI  
BEYBLADE   
BEYONCE  
BIANCA SISA  
BIBIONE  
BIENVENUE  
BIG BUSINESS  
BIG MAC P D  

BIKINI  
BILLIE JEAN  
BIMSE CLOC  
BIRTHE VANG  
BIVER PHOTO  
BIVO TORKDAHL  
BLACHMAN  
BLACK BELUGA  
BLACKBIRD  
BLADE RUNNER  
BLIZZARD LANGBORG  
BLOWMYWHISTLE  
BLUE BERRY AVENUE  
BLUE LINE  
BLUE NIGHT  
BLUEGRASS  
BO W  
BOBBYSWHITESOCK  
BOHIO GILBAK  
BON VOYAGE VIXI  
BONNIE A P  

BORIS SIMONI  
BORNTOWIN  
BOSTON VINCENT  
BOTOX  
BRAGE HINDØ 
BRAGE PHOTO 
BRANDY LASER 
BRASIL  
BRAVE CHALLENGER  
BRAVUR TORKDAHL  
BRIDGESPIL DK  
BRILLIANT STAR  
BRIOLA  
BROADWAY VINCENT  
BULLET KNAS  
BVLGARI PEAK  
BØLLE GARDENIA 
BØRGE  
 

CHIO GILBAK  
CHIVAS REGAL  
CHLOE  
CHOCK NOCK  
CHOCO BOX 
CHOCOLATE DUST  
CHRIS HØJGÅRD  
CHURCHILL LINE  
CICERO CÆSAR  
CIKU BROGÅRD  
CILLE BAY  
CILLE SIMONI  
CIMBA BROGÅRD  
CINDERELLA  
CIPOLLINI   

CIRA  
CIRCLE AVENUE  
CITATION STAR  
CLARK GABLE  
CLASSIC SISA  
CLAY NEERGÅRD  
CLEO GAMMELSBÆK  
CLEVER MAGIC  
CLOONEY  
CLOSE TO HEAVEN  
CMYNEWLOLLIPOP  
COCO LINE  
COCOCHANEL VINCENT 
COCONOTZ  
CODY   

CODY LIGHT  
COGNAC SIMONI  
COINTREAU  
COLLINA SOTTO  
COLOR BLIND  
COMBARDO  
COME ON DINGS  
COME ON HUGO  
COME ON PARTY  
COME ON VIBBE Ø K  
COMEBACK TINGHØJ  
COMET ELKÆR  
COMMIT BOOM BAY  
CONCORDE FLAMINGO 
CONFIDENCE 

CONFUSION TÅRS  
CONRAD SHADOW  
COOL SHADOW  
COOL VACATION  
COPAIN D’AMERIQUE  
CORINNA TINGHØJ  
CORNELIUS  
CORNER TIKI  
CORTEZ BOUNCE  
CORVATINNI SKOV  
COSMOS  
COTTON EYE JOE  
COUNT ON ME K G  
COUNTERSTRIKE  
COUNTESS P D  

COUNTYOURBLESSIN
COUTINHO  
CRAZY HORSE  
CUBA LIBRE ICE  
CULT EGEDAL  
CUTTHECRAP  
CUTTY SARK  
CYBERCATCH  
CÆSAR C N  
CÆSAR LIGHT 
CÆSAR P P  
 

GRAND CIRCLE CHAMPIONATER
B ÅRGANGENS KLASSISKE LØB 2017 · GRAND CIRCLE 4-ÅRS CHAMPIONAT · GRAND CIRCLE 4-ÅRS CHAMPIONAT

CHARLOTTENLUND TRAVBANE
D ÅRGANGS KLASSISKE LØB 2017 ·DANSK OPDRÆTNINGSLØB ·DANSK OPDRÆTNINGSLØB

TRAVKALENDER       Meddelelser fra DTC 
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FORSIDEFOTO: 
Birger Jørgensen har vundet landscham
pionatet 17 år i træk, og har topchance i 
begge årets Derbyløb.
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SPORT   ·   SPÆNDING   ·   SPIL  ·   OPLEVELSER

SPORT: Harald Lunds Mindeløb · PORTRÆT: Peter Jensen · SPORT: Dronning Beatriz  

JURA: Auktionskøb · PORTRÆT: Mr. Derby Steen Juul · TEMA: Forsikring af travheste

STORT DERBYTEMA! 

- BIRGER BARE BEDST?
Derbyer i B-årgangen: 

Travligaen afvikles inddelt i 
fem ligaer: Liga 1, Liga 2, Liga 
3, Liga 4 og Liga 5.

Der afvikles indledende afdelinger i alle ligaerne. 
For alle ligaerne gælder det, at der gives point efter 
følgende skala i de indledende afdelinger: 25-12-8-
6-4 point til de fem først placerede heste – samt 1 
point til øvrige startende. Ved et evt. dødt løb gives 
der point efter den opnåede placering, hvilket vil 
sige, at der ved dødt løb på førstepladsen gives 25 
point til alle de først placerede heste uanset om der 
er tale om to, tre eller f lere heste der løber dødt løb. 
Dette system gælder ligeledes ved dødt løb på en 
af de øvrige pointgivende placeringer.
Alle de indledende afdelinger der afvikles op til en 
finale giver point. Når finalen i en liga er afviklet 
starter alle heste igen med 0 point i den pågældende 
liga. I de indledende afdelinger udtages hestene ef-
ter reglerne for udvælgelse af heste til ordinære løb.
Hestene med f lest point fra de indledende afdelin-
ger har fortrinsret til start i finalerne – ved point-
lighed gives der fordel til hesten/e med f lest start-
point, derefter lodtrækning. For at kunne starte i en 
finale i de respektive ligaer skal hesten have point 
fra en indledende afdeling i den pågældende liga.
For liga 1 gælder dog følgende regel:
Bliver der ikke inden startmeldingsfristens udløb 
til en finale i liga 1 startmeldt 12 heste (eller hvor 
mange heste der måtte være det maksimale antal) 
med point fra de indledende afdelinger er der åbent 
for startmelding af alle øvrige heste, der opfylder 
løbets proposition (som udtages efter reglerne for 
udvælgelse af heste til ordinære løb). Disse heste 
skal ligeledes startmeldes efter gældende regler og 
kommer derefter med i lodtrækningen om start-
pladserne i løbet.
For alle ligaer gælder følgende:
For heste der har optjent point i en indledende 
afdeling gælder det, at de må starte i finalen for 
denne liga uanset om deres startpræmiesum i tiden 
mellem den indledende afdeling og finalen er gået 
”over” ligaens grundlag (såfremt hesten har point 
nok til at komme med i finalen). Hvis en hest opnår 
point i f lere ligaer må kredsen omkring hesten frit 
vælge, hvilken finale de ønsker at deltage i (såfremt 
hesten har point nok til at komme med i finalen).
For liga 1 gælder det endvidere specielt, at ikke alle 
pladser i finalen pr. automatik besættes efter point 
i de indledende afdelinger. Antallet af pladser efter 
point vil/kan være beskrevet særskilt for hver finale.
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